
 

Назив предмета: Политички систем и привредни развој - нова политичка структура и привредни развој Азије 

Наставник или наставници: Веселинов С. Драган, Драгана Д. Митровић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов:  

Циљ предмета Циљ истраживања овог предмета је овладавање интеркаузалним везама политичког система и 

привредног развоја са посебним нагласком на везама између демократског система, тржишта, стабилности и 

динамичког економског развоја.  

Мултидисциплинарном методом, карактеристичном за међународну политичку економију, обезбедити 

студентима завршни ниво усавршавања у изучавању најдинамичнијег светског региона, региона Азије. 

Поменути метод омогућава увид у сложена и променљива полит-економска збивања и односе међу актерима: 

тржиштима, националним државама, корпорацијама, појединцима, међународним организацијама и 

аранжанима, који доминирају политичким и економским структурама Азије. 

Исход предмета се састоји у знању о међусобном утицају политичког система и привредног развоја и на 

стицању способности да се то знање искористи за оперативно анализирање политичке и економске ситуације 

и предлагање промена у систему и политици.  

Оспособљеност за разумевање и тумачење азијских регионалних збивања и процеса, те њихове везе са 

глобалним процесима, применљиве у науци, образовном систему, дипломатији, економској и политичкој 

аналитици и сличним професијама. 

Садржај предмета:  
Каузалитет политичког система, привреде и привредног развоја. Типологија политичких система и 

економских перформанси. Демократија, тржиште и стабилност. Политичка идеологија, партијска структура и 

економска политика. Економске функције државе и владе у савременим политичким системима. Држава и 

антимонополска политика – (де)концентрација политичке моћи. Перфектно тржиште и перфектни систем 

јавног избора и одлучивања. Експлоатација, дискриминација и људска права у тржишној демократији. 

Аграрно и економско питање у еволуцији европске политичке интеграције. Глобализам тржишта и 

међународни политички поредак.  

Азијски развојни ресурси и развојне политике; Јапански модел неомеркантилизма; Кинеска модернизација – 

модел неомеркантилизма; Неомеркантилизам „азијских тигрова“ и „малих змајева“; Доминантни политички 

модели азијских друштава; Политичка нестабилност, екстремизам и економски развој; Геополитика 

Централне Азије; Русија у азијско-пацифичким структурама; Енергетска безбедност и Азија; Азијске 

економије и глобализација; Политичке, безбедносне и економске интеграције у азијско-пацифичком простору; 

Глобална економска криза и Азија; Вредности, идентитет и јавни избор азијских држава. 
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Број часова  активне наставе предавања:           4 Студијски истраживачки рад:          3  

Методе извођења наставе: Предавања, презентације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

презентација пројекта (30), презентација пројекта (30), усмени испит (40) 

 


