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Задатак:
 Објасни тврдњу да су величина и географска 

разноврсност Азије њена значајна предност у 
односу на остале континенте у смислу 
потенцијала за развој привреде. 



Впда
 Значај воде у будућности ће бити већи од значаја нафте.

 Огромне резерве у Азији; неравномерно распоређене;

 Највеће резерве слатких вода: у земљишту, сибирским 
рекама, Бајкалском језеру (највећи „резервоар“ чисте 
пијаће воде на Земљи), ледницима, великим 
водотоцима влажне источне (Јангцекјанг, Хоангхо), 
југоисточне (Меконг, Иравади) и јужне (Ганг, 
Брамапутра) Азије, те суве југозападне (Тигар, Еуфрат, 
Јордан) и централне (Амударја, Сирдарја) Азије.вода: 



Влажне и сушне пбласти у Азији
Нестанак Аралског језера Поплава реке Амур



Плпднп земљиште
 Плодно земљиште заступљено је на огромној површини Азије, 

али у односу на целокупан простор континента, а посебно са 
становишта потреба брзорастуће популације – оно није велико. 

 Најплодније области су приморске равнице и долине великих река 
– Велика кинеска низија, Хиндустан, Месопотамија, Пенџаб, 
Индокина... Оне су већином наводњаване, те могу да дају веће 
приносе и 2-3 жетве годишње. 

 Захваљујући наводњавању неки степско-пустињски крајеви 
претворени су у продуктивне просторе (Израел, Ферганска 
котлина у Узбекистану и Таџикистану...).



Ппљппривреда
 Екстензивна пољопривреда – у највећем делу 

Азије

 Интензивна пољопривреда заснована на 
примени механизације, агро-техничких мера и 
биотехнологије – у Јапану, Израелу, на плантажама 
у власништву мултинационалних компанија



Пиринач
 Најважнија пољопривредна култура, пиринач, се највише 

гаји у плодним и влажним равницама источне, јужне и 
југоисточне Азије, али и на наводњаваним падинама на 
којима се формирају терасасте парцеле. 

 Азија даје више од 90% светске производње пиринча, али се 
највећи део употреби у исхрани самог азијског 
становништва. 

 Кина (30% светске производње) и Индија дају готово 1/2 
светске производње, а значајни су још Индонезија, 
Бангладеш, Вијетнам, Мјанмар, Тајланд, Филипини и Јапан.



Производња пиринча у свету 2008. године



Ппља пиринча
Бали, Индонезија

Пиринчано поље као 
инспирација уметника, Јапан



Остале ппљппривредне културе
 У сувљим пределима степа и нижих висоравни 

Кине, Индије, Турске, Пакистана, Казахстана гаје се 
пшеница, остале житарице, воће и поврће. 

 У традиционалној азијској пољопривреди задржале 
су се карактеристичне културе просо, сорго, маниока и 
батата. 

 У модерној, тржишној производњи доминирају 
плантаже кокосове и уљевите палме, каучуковог дрвета, 
шећерне трске, памука, кикирикија (арашид; арахиз), 
јуте, тропског воћа, чаја, разних зачина (бибер, цимет).



Арашид Просо Маниока

БиберЦиметБатата



Стпчарствп
 На истоку и југоистоку највећи значај има свињогојство

(Кина је прва у свету), али у исламским земљама западне, 
централне и дела јужне Азије свиње се не гаје и не користе у 
исхрани из верских разлога. 

 Индија је прва у свету по броју говеда, која се користе за 
пољопривредне радове, али не и за исхрану (крава је света 
животиња). Овчарство, козарство и коњарство заступљено је 
у планинским пределима и степским пространствима, и има 
полуномадски карактер. 

 У риболову водећа земља је Кина, а Јапан има највећу 
риболовну флоту и остварује 15% светског улова рибе.



Нафта и гас
 Азија је континент најбогатији енергентима, али су они 

концентрисани највише у западној Азији, западносибирском делу 
Русије и бившим централноазијским совјетским републикама. 

 Значајна предност ова три региона јесте положај између два 
глобална „пола недостатка енергије“ – Кине, Јапана и Јужне Кореје 
на истоку и ЕУ на западу Евроазије. 

 Од првих пет нафтом најбогатијих земаља света, четири је из 
региона Персијског залива (2/3 светских резерви). Саудијска 
Арабија је прва по залихама (1/5 светских резерви), производњи и 
извозу. Највеће светске резерве и производња гаса налази се у 
Русији, а за њом поново следи неколико држава Персијског залива.  







Енергетски суфицитарне (тачкасто) и дефицитарне (црно) државе и регије



Рударствп
 Азија доминира и у другим природним 

богатствима:

 угљу (2/3 светских резерви, највише у Кини, Индији, 
сибирском делу Русије, Казахстану), 

 гвозденој руди (Кина, Индија), 

 калају (Малезија), легирајућим и племенитим 
металима и неметалима. 



Индустрија Азије
 По вредности индустријске производње, Кина представља прву 

светску силу (претекла је САД), док је Јапан на трећем месту. 
 Интензиван раст имају индустрије Индије, Јужне Кореје, Турске, 

Индонезије.... 
 Јапан, једна од водећих индустријских сила света, принуђен је да 

увози огромне количине готово свих енергената и сировина.
 Велико природно богатство којим располаже Кина није довољно за 

потребе њене индустрије у наглом успону. Стога се све више 
заоштрава конкуренција у набавци нафте, гаса, воде, хране и руда, 
њиховој цени и обезбеђивању сигурних поморских путева за увоз.



Индустрија Азије
 Рафинерије и петрохемија сконцентрисане су у региону Персијског залива и 

лукама земаља-увозника. 

 Готово целокупна индустрија Јапана је у приобалном појасу јер је условљена и 
увозом сировина и извозом готових производа поморским путевима. 

 Индустрија Кине је у лукама и Источнокинеској низији, али и у области 
Манџурија (североисток земље) и унутрашњости где се налазе рудници угља, 
гвоздене руде и обојених метала, те гигнатска електроенергетска постројења. 

 Металургија Индије сконцентрисана је на истоку и североистоку земље, уз 
лежишта гвоздене руде и угља. 

 Индустрије коже и обуће, текстила, одеће, прехрамбених производа и 
предмета од пластике налазе се широм Азије и преузимају светски примат због 
ниске цене сировина и радне снаге.



Закључак
 Азија преузима светски примат у готово свим областима економије. 
 Она доминира у већини грана пољопривреде, мада готово све 

произведене количине троши њено многобројно становништво. 
 Индустријски производи – од играчака и роба широке потрошње, до 

супермодерних електронских уређаја, аутомобила и лекова – преплавили 
су читаву Планету. 

 Саобраћај у развијеним деловима Азије далеко надмашује онај у САД и 
ЕУ. 

 Азија доминира и у глобалној трговини, а туристичка средишта све 
више привлаче посетиоце са свих страна света (Јерусалим, Мека, Абу Даби, 
Бодрум, Анталија, Малдиви, Таџ Махал, Бали, Кинески зид...). 

 Токио, Шангај, Хонг Конг, Њу Делхи и Дубаи преузимају примат од 
америчких и европских центара финансијске моћи. 



Кина – главни тпкпви 
извпза и увпза



Крај предаваоа!


