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Студијски програм/студијски програми: Геоекономске и регионалне студије 

Врста и ниво студија: основне академске студије првог нивоа високог образовања 

Назив предмета: Савремена економија Русије и Азије II

Наставник : Наташа Станојевић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета 
Оспособљавање студената за разумевање разноврсних макроекономских механизама и проблема појединих 
азијских регија и земаља, за разликовање извора њиховог економског раста и развоја, разумевање положаја 
значајнијих азијских привреда у глобалној економији. Сагледавање социјалних импликација различитих 
привредних система. 

Исход предмета 
Обученост студената за анализу различитих модела привредног развоја и унутрашњих специфичности 
азијских региона и привреда. Студенти овладавају сазнањима о положају већих азијских привреда (Кине, 
Јапана, Индије) и групација земаља (арапске привреде, привреде југоситочне Азије) у глобалној привреди. 
Студенти се оспособљавају за разумевање узрока и решења различитих проблема у погледу економских и 
финансијских криза, структуралних економских проблема, политичких узрока економске стагнације и 
дргугих релевантних тема, на примеру азијских земаља и региона. 
 

Садржај предмета 
Теоријска настава 

Историјски развитак економије на азијском континенту 

Основна обележја привредних сектора у азијским земљама 
Економије земаља Источне Азије – општи преглед 

Место Јапана у глобалној економији и основни економски показатељи 

Узроци раста јапанске привреде, Рецесија јапанске економије 2001.године 
Место Кине у глобалној економији и основни економски показатељи 

Узроци раста кинеске привреде, Перспективе даљег раста кинеске привреде 
Економије земаља Југоисточне Азије – општи преглед 

Финансијска криза 1997. – узроци, динамика, решења 
Економије земаља Југозападне Азије – општи преглед 

Слабости арапских нафтних привреда и могућности за њихово превазилажење 
Утицај оружаних сукоба на економије блискоисточних привреда 
Економије земаља Јужне Азије – општи преглед 

Извори и перспективе раста индијске привреде 
Утицај тероризма на економију земаља Јужне Азије 

 

Литература 
Наташа Станојевић, Стратегије развоја Азијских привреда (скрипта, 2012.) 

Шира литература 
Благоје Бабић, Економија Азије, Мегатренд универзитет, Београд, 2007. 
Наташа Станојевић, Блиски исток и Северна Африка, Мегатренд, Београд, 2008. 

Број часова активне наставе Остали 
часови Предавања: 

4x15=60 
Вежбе: 
1x15=15

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе 



Предавања, дискусије, колоквијуми, групне и појединачне презентације, семинарски радови, есеји. 

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе 80 Завршни испит 20 

активност у току предавања  писмени испит  

колоквијуми колоквијум 1. - 30 
колоквијум 2. - 20 
колоквијум 3. - 20 

усмени испит 20 

Семинарски рад 10   

 

 
 
Nastavnik: 
dr Nataša Stanojević, vanr. prof. 
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