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Резиме:

Један од најзначајнијих изазова на глобалном нивоу представља
сигурност у снабдевању енергијом у условима смањења залиха
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виду композитног индекса енергетске сигурности, јасно је
сагледана позиција Србије у односу на земље Западног Балкана и



Европске уније и постављена основа за будућа истраживања и
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УВОД

Енергија чини основу за економски и социјални развој и унапређење квалитета

живота. Међутим, већина светске енергије се користи на начин који не може да буде

одржив у дугом року. Значај енергетске сигурности постаје све већи због глобалног

пораста тражње за енергијом и све веће оскудице ресурса.

Енергетска сигурност се користи као термин који подржава обновљиве

енергетске системе. Међутим, обновљиви енергетски системи могу само да побољшају

неке аспекте сигурности, али не могу да доведу до опоравка свих аспеката сигурности

енергетског система.

У оквиру енергетског система фокус је на сигурности функционисања

енергетског система, омогућавајући му да обезбеди тражене енергетске услуге без

угрожавања цена. Овакав аспект може да се опише и као сигурност снабдевања.

Безбедносни ризик од растуће зависности од увоза енергената, пораст цена нафте, као

и нужност пораста заштите животне средине угрожене употребом данашњих горива,

постаје све израженије.

Проблематика ове докторске дисертације је сложена и недовољно обрађена у

литератури. Због тога је нагласак на aнализи различитих облика енергетске

диверзификације и указивањe на међузависност еколошких, економских, технолошких

и политичких аспеката енергетске сигурности. Основна идеја ове дисертације је да се

сагледају елементи који чине концепт енергетске сигурности и да се изврши пројекција

показатеља енергетске зависности земаља Западног Балкана.

У раду се најпре чини идентификација најзначајнијих фактора и ризика који се

везују за енергетску сигурност. Истраживање се потом усмерава на испитивање везе

између индикатора енергетске сигурности и економског раста, уз анализу модела

енергетске политике Србије и земаља западног Балкана.

Значај ове докторске дисертације огледа се у расветљавању концепта енергетске

сигурности као и пројекцији кретања индикатора који детерминишу овај концепт. Циљ

је да се потврди значај који обновљиви извори енергије, енергетска диверзификација и

управљање ризицима имају за остварење концепта енергетске сигурности.
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Приликом израде ове докторске дисертације коришћени су општи методолошки

принципи, прилагођени датом предмету истраживања. Метода анализе је примењена

за сагледавања најважнијих компоненти концепта енергетске сигурности и њихову

анализу. Овом методом се анализирају и детерминанте ризика који се везује за

обезбеђење енергетске сигурности и стабилности. Метода синтезе је коришћена

приликом обједињавања појединих елемената концепта енергетске сигурности,

одрживог развоја и ризика везаних за концепт енергетске сигурности у интегралну и

усклађену мисаону целину коју чине посредни закључци, као наставак претходе

анализе. На тај начин се преко једноставних, долази до сложених судова о појединим

проблемима. Метода синтезе се користи са циљем да се анализирани показатељи, који

се користе при израчунавању композитног индикатора, заокруже у јединствену целину,

како би се дошло до општег показатеља енергетске сигурности и то за сваку земљу у

оквиру посматране групе. У раду се користи и компаративна метода која своју

примену има у поређењу индикатора енергетске сигурности између различитих

земаља. У првом, другом и трећем делу дисертације примењује се дескриптивна

метода, која служи за уопштавање и систематизовање досадашњих искустава, док се у

четвртом и петом делу користи историјска метода у оквиру хронолошког праћења

настанка и еволуције концепта енергетске сигурности, као и његових индикатора.

Meтoдa кoмпилaциje је примењена са циљем прeузимaњa рeзултaтa других нaучнo-

истрaживaчких рaдова за потребе сопственог истраживања. За објективност научног

закључивања важна је примена различитих статистичких метода, почев од

израчунавања показатеља за откривање структура, кaрaктeристика и зaкoнитoсти

посматраних појава, до квантификовања њихових међусобних узрoчнo-пoслeдичних

вeза. Методом верификације извршена је провера и доказивање најважнијих

теоријских претпоставки, као и утврђивање степена истинитости тих претпоставки.

На основу дефинисаног циља и методолошке основе истраживања, у раду се

пошло од следећих хипотеза:

 Обновљиви извори енергије имају велики значај за енергетску политику сваке

земље и због своје расположивости и доступности представљају фактор

енергетске сигурности.

 Повећање производње енергије из обновљивих извора доприноси остварењу

концепта одрживог развоја. Овај допринос се нарочито огледа у унапређењу

еколошке и социјалне детерминанте одрживог развоја.
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 Виши степен енергетске сигурности доприноси економској сигурности и

безбедности земље.

 Земље Балкана имају високу стопу енергетске зависности.

 Кретање стопе енергетске зависности и БДП-a се налазе у позитивној

корелацији.

 Обновљиви извори енергије смањују ризике и захтевају велика финансијска

средства.

Структура докторске дисертације је конципирана тако да поред уводног дела и

закључка, садржи четири структурне целине.

У првом делу докторске дисерације под називом „Обновљиви извори енергије

у функцији одрживог развоја и енергетске сигурности“ указује се на концепт

одрживог развоја и значај обновљивих извора енергије за његову имплементацију.

Изазов на глобалном нивоу који се намеће односи се на привредни раст,

повећање броја становника, пораст животног стандарда становништва и самим тим

повећану потребу за енергијом, с једне стране и ограничене изворе фосилних горива, с

друге стране. С обзиром на чињеницу да су фосилна горива ограничени ресурс и да се

у будућности очекује исцрпљивање њихових резерви, постоји потреба стратешког

опредељења ка преласку на друге, обновљиве облике енергије. Тако, важно питање у

политици одрживог развоја јесте оријентација ка све већем учешћу обновљивих извора

у укупној потрошњи енергије. Основни правац развоја јесте обезбедити одрживи

енергетски систем.

Са привредним развојем расте и потреба за енергијом. Отуда све већи значај

који сигурност у обезбеђењу довољне количине енергије добија у глобалним

размерама. Проблем који се јавља није само обезбедити довољну количину енергије,

већ успоставити баланс у задовољењу потреба за енергијом и обезбеђењу ценовне,

друштвене и еколошке прихватљивости.

Не постоји опште прихваћена дефиниција енергетске сигурности. По неким

ауторима енергетска сигурност је политичко и стратешко питање, а по другима је то

техничко питање које се односи на расположивост енергената. У литератури постоји

велики број дефиниција енергетске сигурности и фактора којима је детерминисана.

Забринутост за енергетску сигурност везује се за почетак 1970-их година у

Европи, Јапану и САД-у, када је прва нафтна криза показала рањивост развијених

земаља на промену цене нафте. Ово је довело до стварања Међународне агенције за
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енергију (International Energy Agency) у оквиру ОЕЦД-а. Циљ ове Агенције је да

промовише енергетску сигурност међу земљама чланицама кроз наглашавање аспекта

одговорности за физичко смањење извора снабдевања енергијом. Ова Агенција је дала

једну од првих дефиниција енергетске сигурности. Године 1985. Међународна агенција

за енергију је дефинисала енергетску сигурност као „адекватно снабдевање енергијом

при разумним трошковима“. Касније је дефиниција проширена кроз додатно

појашњење енергетске сигурности као адекватно, приступачно и поуздано снабдевање

енергијом. Нешто комплекснију дефиницију енергетске сигурности даје Азијски

енергетски истраживачки центар (Asia Pacific Energy Research Centre) који

детерминише енергетску сигурност кроз четири аспекта: 1) расположивост (eng.

аvailability); 2) приступачност (eng. accessibility); 3) доступност (eng. affordability)  и 4)

прихватљивост (eng. acceptability).

Расположивост, као елемент енергетске сигурности, означава углавном

геолошки аспект. Процењују се резерве и ресурси, однос између цена природних

ресурса и економске одрживости резерви. Приступачност означава геополитичке

односе и представља техничко питање екстракције ресурса, као и геополотичке и

геостратешке аспекте приступа ресурсима (власништво, тржиште, олигополи). Питања

увозне зависности или домаће расположивости ресурса, технолошке развијености

земље, развој људских ресурса за питања енергетике, одражавају овај сегмент

енергетске сигурности. Доступност се односи на ценовну и економску компоненту.

Условљена је ризиком промене цена ресурса и висином трошкова истраживања

алтернативних ресруса. Елемент - прихватљивост обухвата еколошку и друштвену

прихватљивост, односно, повезује питања енергетске сигурности са концептом

одрживог развоја. Проблематика од значаја у оквиру овог елемента енергетске

сигурности односи се на то да је сагоревање угља, нафте, гаса у конфликту са

политиком климатских промена о емисији гасова који изазивају ефекат стаклене

баште. Затим, производња хране бива угрожена контаминацијом земљишта и воде

отровним супстанцама. Једно од важних полазишта у дефинисању енергетске

сигурности јесте диверзификација у смислу различитих извора енергије, различитих

извора снабдевања или различитих технологија.

Разликује се и краткорочна и дугорочна димензија енергетске сигурности. У

кратком року могуће су кризне ситуације у којима је циљ минимизирати економске

штете управљањем ограниченим енергетским ресурсима на оптималан начин. У дугом
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року, да би се обезбедила енергетска сигурност, неопходно је систематски предузети

мере у циљу повећања енергетске ефикасности, увођења нових извора енергије, нових

извора снабдевања, стварати резерве и др.

Енергетска сигурност има и своју геополитичку димензију. Наиме,

проблематика снабдевања енергијом где неке развијене земље постају увознице,

доводи у енергетску зависност велики број развијених земаља. Енергетска сигурност је

једна од важних тема приликом обликовања и усмеравања енергетске политике и

стратегије развоја.

У овом делу рада је учињен осврт на значај обновљивих извора енергије у

оквиру институционалне димензије одрживог развоја. Сагледава се улога обновљивих

извора енергије у енергетским политикама Србије и земаља западног Балкана. У том

смислу, анализира се значај који се у оквиру енергетске политике и политике

економског развоја придаје обновљивим изворима енергије у Србији, Македонији,

Црној Гори, Босни и Херцеговини и Албанији.

На основу образложења улоге обновљивих извора енергије у различитим

стратегијама развоја енергетике Европске уније и балканских земаља, указује се на

правац неопходних промена у циљу остварења енергетске сигурности.

Други део носи назив „Ризици и енергетска сигурност“. У овом делу

докторске дисертације акценат је стављен на теоријску експликацију основних врсти

ризика у обезбеђивању енергетске сигурности. Полазни став је да се енeргeтскa

сигурнoст, уз кojу би ишлe пoвoљнe цeнe eнeргиje и oствaрeњe климaтских циљeвa,

мoжe пoстићи сaмo oдрживим развојем eнeргeтикe нa тeмeљу висoке eнeргeтскe

ефикасности, oбнoвљивe eнeргиje и изградње „пaмeтнe“ енергетске инфрaструктурe.

У циљу обезбеђења услова за унапређење енергетске сигурности неопходно је

управљање ризицима који  могу бити: економско-политички, технолошки и еколошки.

Фактори који одређују економско-политички ризик су: „борба“ за оскудне ресурсе,

тензије и конфликти, ризик од власника стратешки ресурса да их користи у борби за

постизање економске и политичке предности (моћ услед енергетске зависности).

Фактори технолошког ризика повезани су са физичким карактеристикама енергетске

технологије која може да доведе до ризика од безбедности хидроелектрана, експлозије

гаса, изливања хафте из танкера... Фактори еколошког ризика подразумевају утицај

штетних гасова на ефекат стаклене баште, опстанак биодиверзитета због експлоатације

обновљивих ресурса, здравље људи због загађења из ваздуха и воде.
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У трећем делу рада под називом „Финансијски аспекти реализације

концепта енергетске сигурности“ указује се на то да финансирање и улога

финансијских институција имају изузетну функцију у остварењу енергетске

сигурности, нарочито за земље Балкана. Податак да Србија троши 13 пута више

енергије по јединици БДП-a у односу на развијене европске земље, говори о изузетно

ниској енергетској ефикасности. Оваква ситуација повлачи за собом угрожавање јавног

и приватног финансирања, изазива социјалне тензије, утиче на слабљење

конкурентности приватног сектора, доводи до пораста трошкова еколошке заштите.

Отуда велика важности финансирања пројеката за унапређење енергетске ефикасности.

Увођење производње енергије из обновљивих извора значајно може да унапреди

диверзификацију извора снабдевања енергијом, охрабри приватне инвестиције у ову

делатности, унапреди конкурентност, смањи негативан утицај на животну средину. Без

нових инвестиција за обнову постојећег начина производње, комуналне и енергетске

инфраструктуре, није могуће обезбедити економски раст и енергетску стабилност

земље.

Четврти део рада, насловљен као „Резултати емпиријске анализе показатеља

енергетске зависности и сигурности земаља Западног Балкана“, има за циљ да

утврди и пројектује стопу енергетске зависности балканских земаља, анализира удео

обновљивих извора у укупној потрошњи енергије и испита степен утицаја енергетске

сигурности на БДП земаља Западног Балкана.

Стопа енергетске зависности показује зависност неке земље или групе земаља

од увоза енергената, приказана као однос нето увоза и укупне потрошње енергетната.

Могуће је изарачунати и стопу енергетске зависности појединог енергента, стављањем

у однос нето увоз одређеног енергента и његову потрошњу. Европска унија је пример

земаља које имају високу стопу енергетске зависности. Предвиђања Европске комисије

су да ће укупна енергетска зависност Европске уније достићи чак 70% у 2030. години.

У овом делу рада анализира се стопа енергетске зависности земаља Европске

уније и Западног Балкана у периоду 1990-2013. године и коришћењем метода

статистичке анализе, ова стопа се пројектује до 2017. године. Сагледавају се

могућности сарадње Европске уније и земаља Западног Балкана у снабдевању

енергијом из обновљивих извора. Такође, анализира се будуће кретање удела

обновљивих извора у укупној потрошњи енергије за сваку од посматраних земаља.
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У петом делу рада под називом „Модел енергетске сигурности и композитни

индекс“ циљ је креирати модел енергетске сигурности израчунавањем композитног

индекса енергетске сигурности за сваку од анализираних земаља. У овом делу рада се

најпре указује на значај моделирања за планирање енергетских система.

За потребе креирања композитног индекса енергетске сигурности извршиће се

одабир индикатора. Постоји више подела индикатора који показују стање у вези са

расположивошћу, доступношћу, потрошњом енергије. Међутим, у овом делу рада

извршен је избор индикатора који одражавају енергетску сигурност у складу са

концептом одрживог развоја и то по један индикатор из економске, еколошке и

социјалне групе показатеља енергетске сигурности. У оквиру категорије социјалних

показатеља разликујемо: приступ енергији, социјалну неједнакост. Економску

димензију концепта енергетске сигурности осликавају индикатори: увозна зависност

од енергената, разноврсност извора енергије (диверзификација енергетског микса),

дугорочна стабилност земље, производња, цене, потрошња енергије по становнику. У

оквиру еколошке категорије имамо индикаторе који се односе на: климатске промене,

квалитет ваздуха, воде и земљишта, шуме, управљање отпадом.

Резултат у овом делу рада је омогућавање поређења достигнутог степена

енергетске сигурности анализираних земаља сажимањем појединачних показатеља

економске, еколошке и социјалне компоненте енергетске сигурности у композитни

индекс.

Након израчунавања композитног индекса за сваку земљу, спроведено је

рангирање земаља Европске уније и Западног Балкана према вредности поменутог

индекса, односно степену енергетске сигурности. На крају је извршено тестирање

утврђених вредности композитног индекса енергетске сигурности и оцена степена

енергетске сигурности земаља Западног Балкана.
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I део

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ
РАЗВОЈА И ЕНЕРГЕТСКЕ СИГУРНОСТИ

1. Значај обновљивих извора енергије у остварењу концепта одрживог
развоја

Енергија је основа за социјални и економски развој, али и кључна за решавање

еколошких проблема са којима се човечанство суочава у данашње време. Велики

проценат енергије у данашње време се производи и троши на неодржив начин.

Односно, транзиција ка одрживом развоју нужно захтева нови модел заснован на

енергетском миксу који подразумева изворе и начин производње енергије који су у

складу са основним принципима одрживости и који могу да допринесу смањењу

актуелних изазова развоја.

Питање извора енергије у савременим условима развоја, где од расположивости

енергије зависи живот људи и обављање економских активности, постаје изузетно

актуелно. Висока зависност од фосилних горива, преко 80%, представља проблем на

глобалном нивоу. Проблем је значајан са најмање два аспекта и то:

1) Фосилна горива представљају необновљиве изворе енергије чије залихе се

процењују да ће у наредних педесет година бити исцрпљене.

2) Коришћење фосилних горива као енергената (сагоревањем нафте, угља и

гаса) долази до великог загађења ваздуха и значајног доприноса ефекту

стаклене баште.

Према томе, понуда необновљивих извора енергије је ограничена. Отуда

проблематика извора енергије заокупља све већу пажњу и проналазе се решења за

постепено смањење њихове потрошње и проналажење нових извора енергије.

Одрживи развој представља концепт развоја који уважава три основне

димензије – економску, еколошку и социјалну. Одрживи развој, према опште
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прихваћеној дефиницији, представља захтев да будуће генерације уживају најмање

онај ниво благостања који има данашња генерација. Овакав развој је у хармонији са

природом, уважава природне ресурсе и њихову заштиту, обезбеђује економски раст и

животни стандард и квалитет живота становништва. Концепт одрживог развоја постао

је општеприхваћен и незаобилазна је основа приликом израде стратегија и политика

развоја.

Одрживи развој представља један од кључних изазова развоја у данашње време.

Овај концепт развоја подржава очување базе природних ресурса. Интензивнији

привредни развој и пораст броја становника и задовољење њихових потреба изазивају

све већу тражњу за енергијом. Овакав раст тражње за енергијом и све већа

експлоатација природних ресурса стварају изазов који подразумева обезбеђење

потребних количина енергије али на одржив начин.

Потрошња енергије ствара велико загађење које је у супротности са циљевима

концепта одрживог развоја. Отуда изазов да се на једној страни остваре циљеви

одрживог развоја који подразумевају економски раст уз очување природних ресурса,

смањење загађења, повећање квалитета живота људи и повећање производње енергије

која не нарушава равнотежу природних ресурса, задовољава потребе привреде и

становништва и не ствара загађење животне средине.

Повећање производње енергије, како би се постигли економски и социјални

циљеви развоја, ствара притисак на природне ресурсе. У складу са концептом

одрживог развоја, по коме би стопа експлоатације природних ресурса требало да прати

стопу њихове регенерације, енергетска политика се усмерава ка обновљивим изворима

енергије.

Питања одрживог развоја и снабдевања довољним количинама енргије су

најзначајнија у савременим условима развоја. Стога, коришћење обновљивих извора

енергије за задовољење растућих потреба за енергијом представља важан циљ у

остварењу концепта одрживог развоја. Начин да се омогући еколошка, социјална,

економска и енергетска транзиција ка одрживом развоју јесте, поред повећања

коришћења обновљивих извора енергије, и уважавање веће ефикасности коришћења

енергије.
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Улога обновљивих извора енергије у остварењу циљева одрживог развоја,

огледа се у следећем1:

- Повећава се сигурност снабдевања и обезбеђује диверзификација извора

енергије;

- Смањује се зависност од увоза енергије;

- Смањује се емисија карбондиоксида;

- Омогућава се отварање нових послова;

- Доприноси се локалном и регионалном развоју.

Изазови обезбеђења енергије за одрживи развој су бројни. Унапређење

економских, социјалних и еколошких услова живота људи, како данас тако и у

будућности, захтеваће много већи ниво услуга које пружа енергија – кување,

осветљење, саобраћај.2

Повезаност еколошке, економске и социјалне димензије одрживог развоја и

енергетске политике огледа се и у томе што пораст производње енергије и већа

доступност енергије, би требало да прати побољшање животног стандарда

становништва, али уз смањење трошкова и загађења у исто време. Социјални аспект

енргетске политике огледа се у могућности приступа енергији што већег броја људи по

прихватљивим ценама. На тај начин политика развоја енергетског система постаје све

комплекснија, не само са економског, већ и социјалног и еколошког аспекта.

Енергетски сектор може да оствари циљеве одрживог развоја само кроз

производњу и испоруку енергије на безбедан и еколошки прихватљив начин и кроз

повећање ефикасности у коришћењу енергије3. „Традиционални нагласак на повећање

понуде енергије (као што је изградња нових електричних централа) може, дакле, да

премести фокус на управљање тражњом (повећање ефикасности) и смањење потрошње

енергије. Пошто на индустријске земље тренутно отпадају три четвртине укупне

потрошње енергије (а у њима живи тек једна четвртина светске популације), повећање

потрошње енергије у земљама у развоју може да се неутрализује смањењем потрошње

1 Ozturk, I. (2014) Energy Dependency and Security. The Role of Efficiency and Renewable Energy Sources,
International Growth Centre, http://www.theigc.org/wp-content/uploads/2014/09/Ozturk-2014-Working-
Paper.pdf
2 OECD (2007) Contribution to the United Nations Commission on Sustainable Development 15, Energy for
sustainable development, стр. 47.
3 OECD (2007) Contribution to the United Nations Commission on Sustainable Development 15, Energy for
sustainable development, стр. 9.
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у богатим земљама“4. Овакав однос према унутаргенерацијској једнакости, као једном

од принципа одрживог развоја, може да допринесе очувању базе необновљивих

ресурса, али и утицају на климатске промене, глобално посматрано.

Према Организацији за економску сарадњу и развој, (енгл. Organisation for

Economic Co-operation and Development), минимални услови политике која промовише

енергију за обезбеђење одрживог развоја подразумевају:5

1) Регулације и стандарде. Усвајање норми и стандарда за производњу и

коришћење енергије, као и заштиту животне средине.

2) Економске инструменте. Увођење нструмената као што су порези, дозволе

за интернализацију екстерналија и промоцију трошковне ефикасности

енергије, као и мера у области еколошке политике.

3) Субвенције. У еколошкој политици и политици сакупљања отпада,

субвенције су важне.

4) Инвестиције. За одржавање постојећих, развој нових система за снабдевање

енергијом, примену технологија које омогућавају декарбонизацију привреде,

као и за улагања у промоцију веће енергетске ефикасности, неопходне су

инвестиције.

5) Партнерства. Подржавање јавно-приватних партнерстава за развој.

6) Истраживање и развој. Потребно је промовисати производњу енергије која

доприноси остварењу одрживог развоја.

7) Информисање и комуникацију. Постоји потреба едукације и утицаја на

свест људи о енергетској и еколошкој актуелној ситуацији и изазовима на

глобалном нивоу у будућности.

8) Приступе и сценарије. Неопходно је омогућити такав приступ одрживости

који обезбеђује синергију и trade-offs између економских, еколошких и

социјалних утицаја енергетске политике.

9) Националне стратегије. За остварење циљева концепта одрживог развоја

потребно је повезивање различитих стратегија.

Спровођење концепта одрживог развоја као нужну меру има промоцију

производњу енергије из обновљивих извора и истовремено утицање на смањење

4 Harris, J.M. (2009) Ekonomija životne sredine i prirodnih resursa, Datastatus, Beograd, str. 31-32.
5 OECD (2007) Contribution to the United Nations Commission on Sustainable Development 15, Energy for
sustainable development, стр. 14.
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необновљивих извора енергије, као што су нафта и гас. „Производња обновљиве

енергије у Европској унији у коју спада соларна енергија, геотермална енергија,

енергија ветра, биомасе и отпада, данас превазилази производњу сирове нафте. Ово је

проузроковало раст зависности од увоза нафте и гаса, јер и поред значајног унапређења

у потрошњи обновљивих извора енергије, Европска унија и даље базира своју

производњу и саобраћај у највећем делу на фосилним горивима. Стога Европска унија

на крају прве декаде двадесетпрвог века остаје високо зависна од увоза два

најзначајнија фосилна енергента – нафте и гаса.“6 Са аспекта енергетске политике,

обновљиви извори енергије, као што су биомаса, соларна енергија, енергија ветра

имају важну улогу у доприносу енергетској сигурности, али и концепту одрживог

развоја.

Климатске промене су један од највећих изазова овога века. Утицај на

климатске промене је могуће смањити и избећи променама у садашњем енергетском

сиситему. У енергетској политици која доприноси смањењу утицаја на климатске

промене, обновљиви извори енергије имају важну улогу. На тај начин, обновљиви

извори енергије могу да допринесу остваривању не само еколошких, већ и социјалних

и економских циљева развоја.

Једно од важних питања за будући развој и коришћење обновљивих извора

енергије јесте цена енергије. Повећање конкуренције на тржишту енергије кроз

заговарање дерегулације овог тржишта, води снижавању цена. Даље, ниже цене

енергије воде већој потрошњи и смањењу енергетске ефикасности. Отуда велики

проблем регулације тржишта енергије и успостављање равнотеже између цене и

ефикасности њеног коришћења.

Значајан допринос одрживом развоју омогућава концепт енергетске

ефикасности. Наиме, виши ниво енергетске ефикасности у кратком року је кључан за

одрживи развој јер нуди могућности повећања животног стандарда без повећања

потрошње енергије. „Унапређење енергетске ефиксности, доводи до смањења у

снабдевању енергијом, успорава климатске промене, и купује време за развој

6 Рапајић, С. (2012) Одрживи развој као фактор енергетске зависности ЕУ, Међународни проблеми, 64(3),
стр. 357.
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алтернативних извора енергије.“7 На тај начин, виши ниво енергетске ефикасности

ствара могућност за постепено ширење примене обновљивих извора енергије.

„Неки алтернативни извори енергије, као што је енергија ветра и биомасе,

достигли су границу конкурентности на масовним тржиштима, али само су у неколико

случајева прешли ту границу на комерцијалну изводљивост великог обима. Соларна

енергија је конкурентна за загревање воде, али још није конкурентна за снабдевање

енергијом.“8

Обновљива енергија обезбеђује око 19% глобалне финалне потрошње енергије у

2012. години и наставља да расте у 2013. години.9 Тржиште обвновљиве енергије се

суочава са новим и различитим изазовима. У 2013. години опада подршка и расте

неизвесност у многим европским земљама и у Сједињеним Америчким Државама

(САД). Постоји забринутост због пораста конкуренције и наставка високих субвенција

за фосилна горива. Обновљиви извори енергије постају приступачнији за све већи број

становника широм света. У данашње време, обновљива енергија се сматра кључном за

задовољење садашњих и потреба будућих генерација. Како тржишта постају глобална,

индустрија обновљиве енергије реагује повећањем своје флексибилности,

диверзификацијом производа и развојем глобалних ланаца снабдевања. Нарочито је

значајан пораст производње соларне и хидроенергије које чине једну трећину укупних

нових капацитета. Крајем 2013. године Кина, САД, Бразил, Канада и Немачка су земље

са највећим инсталираним капацитетима за производњу обновљиве енергије. Пораст

производње енергије из обновљивих извора има значајне ефекте и на запосленост.

Тако, посматрано глобално, број људи који ради у сектору обновљиве енергије расте и

процењује се да износи око 6,5 милиона људи који директно или индиректно раде у

овом сектору.10 На тај начин обновљиви извори енергије могу да се посматрају са

аспекта мултидимензионалног доприноса концепту одрживог развоја.

7 Tietenberg, T. (2000) Environmental and Natural Resource Economics, Fifth Edition, Addison Wesley
Longman, str. 557.
8 Harris, J.M. (2009) Ekonomija životne sredine i prirodnih resursa, Datastatus, Beograd, str. 294.
9 Renewables 2014 Global Status Report, REN21 Secretariat, Paris, France,
http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR/2014/GSR2014_full%20report_low%20res.pdf
10 Renewables 2014 Global Status Report, REN21 Secretariat, Paris, France,
http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR/2014/GSR2014_full%20report_low%20res.pdf
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2. Концепт енергетске сигурности и енергетске зависности

Енергетска сигурност може да се означи и као стабилност. Сваки дужи прекид

у снабдевању енергијом може да изазове вишеструке последице, како за привреду, тако

и за становништво. Прекид у снабдевању електричном енергијом дестабилизује

основне привредне активности и нормално функционисање и обављање социјалних

функција становништва. Функционисање привреде, као и становништва, у великој

мери зависи од енергије, у виду електричне, топлотне. Поред тога, значајан је и

политички аспект, односно политичка нестабилност која може да буде изазвана

дугорочним прекидом снабдевања енергијом. „Економско благостање, индивудуална

безбедност и стабилност политичког система представљају круцијалне аспекте сваког

друштва, док енергетска несигурност представља највећу претњу или ризик за ове

аспекте, односно вредности друштва.“11

Енергетска сигурност је шири концепт од енергетске зависности који

подразумева довољну расположивост енергије по прихватљивим ценама. Односи се на

могућност енергетског система да допреми потребне количине енергије до потрошача

према стандардима поузданости, правовремености, квалитета, безбедног утицаја на

животну средину.

У ширем контексту, енергетска сигурност може да се посматра као национална

и међународна сигурност. У међународном контексту „сигурност представља

способност државе и друштва да очува своју независност и сопствени функционални

интегритет“12.

Концепт енергетске зависности се углавном базира на зависност земље од

увоза енергије. Међутим, постоји становниште да је енергетска сигурност, за разлику

од енергетске зависности, реалистичан и остварљив циљ. О овоме говори Бранко

Терзић у тексту из 2012. године – „Енергетска независност и сигурност: реална

провера“ (енгл. Energy Independence and Security: A Reality Check)13, где обрађује

11 Baumann, F. (2008) Energy Security as multidimensional concept, Center for Applied Policy Research, CAP
Policy Analysis, No 1, str. 4.
12 Baumann, F. (2008) Energy Security as multidimensional concept, Center for Applied Policy Research, CAP
Policy Analysis, No 1, Према: Buzan, Barry: People, States and Fear – An Agenda for International Security
Studies in the Post-Cold War Era, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 1991 (2nd Edition), str. 18.
13 Terzić, B. (2012) Energy Independence and Security: A Reality Check, Deloitte University Press,
http://dupress.com/articles/energy-independence/
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проблематику енергетске независности САД-а. Креатори политике развоја би требало

да се баве разматрањем да ли је енергетска независности реално неопходна за

остварење циља као што је сигурност. Реално питање није независност од увоза нафте

и горива, већ смањење увоза нафте од „непријатељских“ нација или диверзификација

сопствених извора снабдевања енергијом.

Према томе, питања енергетске зависности и сигурности су тесно повезана, с

тим што је енергетска сигурност циљ који може да се оствари у дугом року, док је

енергетска зависност у фукнцији енергетске сигурности.

2.1. Детерминисање концепта енергетске сигурности

Енергетска сигурност у данашње време представља важан циљ енергетске

политике у великом броју земаља. Не постоји општеприхваћена дефиниција енергетске

сигурности. Енергетска сигурност се може посматрати као стратешко и политичко

питање, а може се посматрати и као питање довољности снабдевања енергијом у

техничком смислу.

Забринутост за енергетску сигурност везује се за почетак 1970-их и нафтну

кризу из тог времена. Као последица ове кризе, 1974. године основана је Међународна

агенција за енергију (енгл. International Energy Agency – IEA)14 са основним задатком да

помогне земљама у решавању проблема снабдевања нафтом. IEA има 29 земаља

чланица и четири главна подручја деловања. Једно од подручја деловања IEA јесте

енергетска сигурност која се односи на промовисање различитих извора енергије,

ефикасност коришћења енергије и флексибилност у оквиру свих енергетских сектора.

IEA 1985. године даје и једну од првих дефиниција енергетске сигурности као

„адекватно снабдевање енергијом при разумним трошковима“15. Остала три подручја

деловања јесу:

- економски развој који подразумева обезбеђење стабилног снабдевања

енергијом земаља чланица,

14 Internatonal Energy Agency, http://www.iea.org/aboutus/
15 Labandeira, X., Manzano, B. (2012) Some economic aspects of energy security,
http://www.eforenergy.org/docpublicaciones/documentos-de-trabajo/WP092012.pdf, str. 7.
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- еколошка свест о проблемима као што су климатске промене и

- заједничко ангажовања како земаља чланица, тако и оних које нису, на

изналажењу решења за енергетске и еколошке проблеме.

Проблематика везана за сигурност снабдевања енергијом повезује се са

глобланим проблемима као што су пораст броја становника, већа тражња за енергијом,

већа потрошња енергије, исцрпљивање фосилних извора енергије, климатске промене.

Суочавање са овим проблемима изискује већу пажњу и концепт енергетске сигуности

постаје све значајнији.

„Веза између сигурности снабдевања енергијом, одрживог развоја и

конкурентности представља везу између три основна аспекта енергетске политике.

Међутим, то је недовољно за успостављање оквира енергетске сигурности. Све већа

зависност од спољних (страних) извора снабдевања, као што је случај у већини

европских земаља, доводи до неизвесности.“16 Према томе, енергетска сигурност је

шири концепт од само одрживости, конкурентности и сигурности снабдевања. То је

мултидимензионални концепт који укључује како ектерне тако и интерне активности и

токове. Економске, политичке и мере сигурности и безбедности би требало да

остварују основну синергију.17

Енергетска сигурност, као концепт, означава расположивост довољне енергије

при приступачним ценама. Према Labandeira i Manzano18 (2012) овај концепт је

недостижан и то због неколико елемената садржаних у дефиницији. Намећу се питања:

да ли расположивост може да се наставља, да ли довољност узима у обзир

хетерогеност извора енергије и пре свега, како приступачне цене могу да се дефинишу.

Заједничко у свим дефиницијама енергетске сигурности јесте расположивост

енергије, односно њена понуда у односу на тражњу. У економском смислу, енергетска

сигурност може да се дефинише као „капацитет земље за задовољи све енергетске

потребе користећи енергију коју производи или енергију коју добија од партнера

(иностраног добављача).“19 Концепт енергетске сигурности захтева разумевање ризика

16 Baumann, F. (2008) Energy Security as multidimensional concept, Center for Applied Policy Research, CAP
Policy Analysis, No 1, str. 4
17 Baumann, F. (2008) Energy Security as multidimensional concept, Center for Applied Policy Research, CAP
Policy Analysis, No 1.
18 Labandeira, X., Manzano, B. (2012) Some economic aspects of energy security,
http://www.eforenergy.org/docpublicaciones/documentos-de-trabajo/WP092012.pdf
19 Flaherty, C., Filho, W.L. (2013) Energy Security as a Subset of National Security, Global Energy Policy and
Security, Springer-Verlag London, str. 13.
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својственом коришћењу фосилних горива, нарочито нафте за потребе саобраћаја и гаса

за електричну енергију и грејање.

Једна од дефиниција енергетске сигурности јесте да енергетска сигурност

представља „континуирано снабдевање енергијом у односу на тражњу“. Овај концепт

може да се дефинише и као „утицај дисконтинуитета у снабдевању на континуитет

економије“20.

Према Department of Energy & Climate Change не постоји прецизна дефиниција

енергетске сигурности. Према овој организацији, енергетска сигурност подразумева

„обезбеђење услова да потрошачи имају приступ енергетским услугама (физичка

сигурност) при ценама које нису лако променљиве (ценовна сигурност)“21.

Једну од дефиниција су дали Bohi и Toman22 (1996). У свом приступу, они

одређују енергетску несигурност. Тако, према овим ауторима „енергетска несигурност

представља губитак благостања који може да настане као резултат промена у

ценама или расположивости енергије“.

Дефиниције енергетске сигурности укључују избегавање ризика који је повезан

са континуираним снабдевањем енергијом у односу на тражњу. Шири аспекти

дефиниција енергетске сигурности укључују и социјалну и еколошку компоненту.

Аутори Aleh Cherp и Jessica Jewell у свом раду „Концепт енергетске сигурности:

након приступа 4А“  (енгл. The concept of energy security: Beyond the four As) из 2014.

године истичу важност прављења разлике између савременог и класичног приступа

концепту енергетске сигурности. Класичан приступ енергетској сигурности заснива се

на стабилном снабдевању јефтином нафтом у условима претње од ембарга и

манипулације ценама од стране извозника. Савремени концепт енергетске сигурности

подразумева, поред стабилности снабдевања енергијом, и уважавање других проблема

као што су обезбеђење једнаког приступа модерној енергији, заштита животне средине

и ублажавање климатских промена.

20 Winzer, C. (2011) Conceptualizing Energy Security, EPRG Working Paper, University of Cambridge,
Electricity Policy Research Group.
21 Department of Energy & Climate Change (2012) Energy Security Strategy, London,
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/65643/7101-energy-security-
strategy.pdf
22 Bohi, D.R., Toman, M.A. (1996) The Economics of Energy Security. Kluwer Academic Publishers.
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2.2. Принципи енергетске сигурности

Концепт енергетске сигурности заснива се на више принципа. Према Daniel

Yergin-у23, експерту за енергију, међународну политику и економију, добитнику

Пулицерове награде (Pulitzer Prize) и председавајућем Асоцијацијом за енергетска

истраживања Универзитета Кембриџ (Chair of Cambridge Energy Research Associates),

постоји седам основних принципа енергетске сигурности. Неки од њих су:

- Диверзификација извора снабдевања енергијом. Уколико постоји више

извора снабдевања енергијом, смањује се ризик од прекида снабдевања;

- Еластичност или флесибилност енергетског система да брзо реагује на

кризне ситуације. Уз помоћ стратешких резерви, залиха опреме за складиштење

и производњу енергије, добро осмишљених планова за деловање у кризним

ситуацијама, могуће је превазићи енергетске кризе и шокове;

- Препознавање важности и реалности интеграције јер, глобално, постоји само

једно тржиште нафте и стабилност овог тржишта утиче на стабилност сваког

појединачног енергетског система;

- Добар систем информисања. Важну улогу у информисању о токовима у

области енергије има IEA.

Аутори Jonathan Gaventa, Nick Mabey, Sandrine Dixson-Declève и Dries Acke

(2015) у анализи могућности обезбеђења енергетске сигурности, као и суочавање са

изазовима који предстоје Европској унији, говоре о принципима енергетске сигурности

које би требало уважавати. Наиме, да би се постигли циљеви Европске уније у погледу

извора снабдевања, конкурентности и декарбонизације привреде, неопходно је

уважавати следеће принципе24:

- Јасни и конзистентни дугорочни циљеви. Енергетска стратегија Европске

уније и Стратегија о прилагођавању климатским променама, морају да буду

комплементарне, не контрaдикторне.

- Обезбеђене инвестиције. Енергетска сигурност Европске уније зависи и од

приступа финансијама.

23 Yergin, D. (2006) Ensuring  Energy Security, Foreign Affairs, 85(2), str. 75-76.
24 Gaventa, J., Mabey, N., Dixson-Declève, S. and D. Acke (2015) Six principles for aresilient Energy Union
delivering energy and climate security for Europe, University of Cambridge, Institute for Sustainable
Leadership, European Climate Fondation.
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- Интегрална инфраструктура. Приликом избора инвестиција требало би

сагледати много шире аспекте, не само енергетски систем.

- Отпорност енергетског система. Бољим системом управљања могуће је

унапредити отпорност и флексибилност енергетског система за неизвесне и

непредвиђене ситуације.

- Одговорности и права. Прекогранична солидарност требало би да буде

повезана са ефективним управљањем тражњом за енергијом.

- Унутрашња и глобална перспектива. У политици развоја, неопходно је

сагледати не само перспективу унутар граница Европске уније, већ глобално.

2.3. Елементи концепта енергетске сигурности

Један од важних докумената на глобалном нивоу који се тиче енергетске

сигурности јесте25 „У потрази за енергетском сигурношћу у 21. веку: ресурси и

ограничења“ (енгл. A Quest for Energy Security in the 21st Century: Resources and

Constraints). Документ је израдио Азијски енергетски истраживачки центар (Asia

Pacific Energy Research Centre - APERC) 2007. године. Важно у овом документу јесте

познати концепт „4А“ или „4А приступ“, односно концепт у коме се енергетска

сигурност заснива на принципима:

1) расположивости (енгл. аvailability);

2) приступачности (енгл. accessibility);

3) доступности (енгл. affordability) и

4) прихватљивости (енгл. acceptability).

Објашњење концепта „4А“, односно анализу могућих ситуација у којима

доминира нека од опција енергетске сигурности, налазимо у радовима аутора Kruyt,

Vuuren, Vries, Groenengerg26 (2009). За анализу енергетске сигурности према овом

концепту од значаја су аспекти глобализације, регионализације, еколошке

прихватљивости и економске ефикасности. Аспект глобализације води ка смањењу

забринутости за зависност од неког региона, у смислу снабдевања, и пажња се помера

25 APERC, Asia Pacific Energy Research Centre (2007) A Quest for Energy Security in the 21st Century:
Resources and Constraints, Institute of Energy Economics, Japan.
26 Kruyt, B., Van Vuuren, D. P., De Vries, H. J. M., Groenenberg, H. (2009) Indicators for energy security,
Energy Policy, 37(6): 2166-2181.
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ка капацитетима за довољно снабдевање у циљу обезбеђења ресурса на глобалном

тржишту. Према томе, забринутост за геополитичке факторе се смањује, док физичка

расположивост (енгл. аvailability) и трошкови производње постају све значајнији. У

супротној ситуацији, пораст конкуренције између региона утиче на повећање

политичких баријера и доприноси актуелизацији питања енергетске зависности. У том

случају фокус је на могућности приступа, односно приступачности (енгл. accessibility)

ресурса. Наредно разматрање односи се на остваривање еколошких циљева и све ниже

трошковеа енергије. Захтев за нижим трошковима енергије углавном долази од потреба

које захтева привредни раст. На супротној страни налазе се захтеви очувања животне

средине и суочавање са климатским променама где улога енергије у остварењу ових

циљева подразумева више трошкове.

Глобализација

А1 Б1

А2 Б2

Регионализација

Економска
ефикасност

Еколошка
прихватљивост

Расположивост

Приступачност

Доступност Прихватљивост

Слика бр. 1.1. Четири димензије енергетске сигурности и њихов однос према

глобалним трендовима

Извор: Kruyt, B. et al. (2009) Indicators for energy security, Energy Policy, no. 37(6), стр. 2168.

Ова анализа доводи до четири могућа сценарија27:

- А1 (висок ниво глобализације и фокус на економској ефикасности)

- Б1 (висок ниво глобализације и фокус на једнакости)

27 Kruyt, B.. Van Vuuren, D. P., De Vries, H. J. M.,  Groenenberg, H. (2009) Indicators for energy security,
Energy Policy, 37(6): 2166-2181, стр. 2167.
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- А2 (низак ниво глобализације и фокус на економској ефикасности)

- Б2 (низак ниво глобализације и фокус на једнакости).

На слици бр. 1.1. представљене су четири могуће ситуације димензија

енергетске сигурности и њихов однос према глобалним трендовима.

Други аутори, такође, истичу основне елементе енергетске сигурности. Тако,

према Elkind-у (2010)28 разликујемо четири елемента енергетске сигурности, који се

делом поклапају са методологијом Asia Pacific Energy Research Centre. Елементи

енергетске сигурности су:

1) расположивост (енгл. availability),

2) поузданост (енгл. reliability),

3) доступност (енгл. affordability) и

4) одрживост (енгл. sustainability).

Расположивост се односи на способност потрошача и корисника да обезбеде

енергију која им је потребна. Ово захтева комерцијално тржиште, купце и продавце,

промет робе, стране које се слажу око услова, као и довољно физичких ресурса,

инвестиција, технологије, законског и регулаторног оквира да све то подржи.

Поузданост се односи на обим у коме су енергетске услуге заштићене од

прекида снабдевања. Поузданост је заснована на бројним параметрима који укључују:

- Диверзификацију извора снабдевања;

- Диверзификацију ланаца снабдевања;

- Еластичност или способност да се превазиђу шокови и поврати пређашње

стање;

- Смањење тражње за енергијом како би се смањило оптерећење

инфраструктуре;

- Правовремену дистрибуцију информација тржиштима.

Доступност укључује ценовну политику, односно ниске или приступачне цене

у односу на доходак.

28 Bazilian, M., Sovacool, B. and M. Miller (2013) Linking Energy Independence to Energy Security,
International Association for Energy Economics, http://www.iaee.org/en/publications/newsletterdl.aspx?id=200,
према: Elkind, J. (2010) “Energy Security: Call for a Broader Agenda.” In Carlos Pascual and Jonathan Elkind
(Eds.) Energy Security: Economics, Politics, Strategies, and Implications (Washington, DC: Brookings
Institution Press), pp. 119-148.
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Одрживост се односи на минимизирање социјалних, еколошких и економских

штета које могу да настану као резултат поремећаја енергетске инфраструктуре.

На основу претходне анализе, у табели бр. 1.1. представљени су основни

елементи, компоненте, али и претње енергетској сигурности.

Табела бр. 1.1. Елементи, компоненте и претње енергетској сигурности

Елементи Компоненте Претње
Расположивост Физичке резерве произвођача Исцрпљивање резерви

Способност произвођача,
трнзитних земаља и
потрошача да се сложе око
услова трговине

Ограничења могућности
развоја као што су
националне политике о
ресурсима и уговори између
држава

Технолошка решења у
производњи, транспорту,
складиштењу и дистрибудији

Проблем локације
инфраструктуре укључујући и
NIMBY29 синдром

Капиталне инвестиције Финансијско, законско,
регулаторно или политичко
окружење које спречава
инвестиције

Одржива законска и
регулаторна структура
Усклађеност са еколошким и
другим регулаторним
захтевима

Поузданост Робустни, диверзификовани
ланци снабдевања енергијом

Пад или неуспех енергетског
система због тешких
временских и природних
катастрофа

Адекватни капацитети
резерви

Пад или неуспех енергетског
система због лошег
одржавања или недостатка
инвестиција

Заштита од терористичких
напада и политичких
поремећаја

Напад или претња напада
војних снага и терористичких
организација

Адекватно информисање о
глобалном енергетском
тржишту

Политичке интервенције као
што су ембарго и санкције

Доступност Минималне промене цена Исцрпљивање резерви
Једнакост цена Цене енергената које

захтевају од домаћинстава са
нижим приходима да
издвајају већи део свог
дохотка

Транспарентност цена Прекомерне субвенције које
нарушавају цене

29 NIMBY синдром – акроним од фразе „Not In My Back Yard“ (Не у мом дворишту)
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Реалистичне прогнозе
будућих цена

Неуспех да се покрене здрава
(чврста) политика одређивања
цена

Цене које одражавају укупне
трошкове

Неуспех да се уграде
еколошки и социјални
трошкови производње и
коришћења енергије

Одрживост Ниска емисија гасова који
изазивају ефекат стаклене
баште

Примена и промоција
карбонски интензивне
инфраструктре

Минимални утицај на
локално, регионално и
глобално загађење животне
средине

Утицај на загађење ваздуха
изазвано коришћењем
енергије

Заштита енергетских система
од климатских промена

Утицаји климатских промена
као што су раст нивоа мора,
олујни удари и временске
непогоде

Извор: Bazilian, M., Sovacool, B. and M. Miller (2013) Linking Energy Independence to Energy
Security, International Association for Energy Economics,
http://www.iaee.org/en/publications/newsletterdl.aspx?id=200, према: Elkind, J. (2010) “Energy
Security: Call for a Broader Agenda.” In Carlos Pascual and Jonathan Elkind (Eds.) Energy
Security: Economics, Politics, Strategies, and Implications (Washington, DC: Brookings Institution
Press), pp. 119-148.

Према Cherp и Jewell30 (2014) енергетска сигурност се одређује на основу

степена рањивости виталног енергетског система, односно, енергетска сигурност

подразумева ниску рањивост енергетског система. При томе, виталан енергетски

систем чине енергетски ресурси, инфраструктура и корисници повезани енергетским

токовима који снабдевају критичне социјалне функције. На слици бр. 1.2. приказани су

елементи енергетске сигурности са аспекта виталности енергетског сиситема.

30 Cherp, A., Jewell, J. (2014) The concept of energy security: Beyond the four As, Energy Policy, 75, str. 418.
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Слика бр. 1.2. Елементи енергетске сигурности

Извор: Cherp, A., Jewell, J. (2014) The concept of energy security: Beyond the four As, Energy
Policy, 75, стр. 419.

Рањиховост виталног енергетског система је комбинација њихове изложености

ризику и њихове отпорности. У литератури се прави разлика између ризика различите

природе и порекла. Ризик може да потиче од различитих социјалних актера или и од

природе. Прави се разлика између краткорочних прекида у снабдевању или „шокова“ и

дугорочних прекида или „стресова“. Такође, потребно је правити разлику између

физичког и економског ризика.

2.4. Димензије енергетске сигурности

У литератури се издвајају четири основне димензије енергетске сигурности31:

- Димензија интерне политике;

- Економска димензија;

31 Baumann, F. (2008) Energy Security as multidimensional concept, Center for Applied Policy Research, CAP
Policy Analysis, No 1, str. 5.
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- Геополитичка димензија и

- Димензија политике безбедности.

Узајамно деловање ове четири димензије обезбеђује предуслов за економски

напредак и политичку стабилност земље.

Димензија интерне политике. Ова димензија енергетске сигурности односи се

на енергетску политику и подразумева финансијски аспект, односно сагледавање

инвестиција за одржавање и проширење енергетске мреже и енергетског система. С

обзиром на чињеницу да се тражња за енергијом повећава, постоји потреба проширења

енергеског система. Свака држава би требало да обезбеди домаће капацитете за

производњу, складиштење и пренос енергије. Важно је постојање резерви енергената

који у условима нестабилности снабдевања могу да обезбеде флексибилност

енергетског система и неометано одвијање економских и социјалних функција.

Интерна политика енергетске сигурности подразумева повећање степена

енергетске ефикасности коришћења енергије. Енергетска ефикасност у привреди

подразумева мање коришшење енергије по јединици производа, док у домаћинствима

значи штедњу у коришењу енергије. Један од циљева Европске уније, повезан са

енергетском ефикасношћу, јесте смањење употреба енергије за 20% до 2020. године.

Једно од важних питања у енергетској политици сваке земље, а произилази из

основног концепта енергетске сигурности, јесте хетерогеност у изворима снабдевања

енергијом. Наиме, за обезбеђење вишег степена енергетске сигурности, од важности је

постојање више извора енергије. Ослањање на само један извор енергије, и уз то

увозну зависност за тим енергентом, повећава енергетску нестабилност и несигурност

земље. Због тога је важно увођење нових, алтернативних извора енергије, као што су

енергија ветра, воде, коришћење сунчеве енергије и других, за сваку земљу различито,

доступних извора енергије.

Економска димензија. У економском смислу, енергетска сигурност земље

зависи од тржишта енергије, односно од успостављеног оквира за деловање различитих

актера на овом тржишту. Уколико је у земљи успостављен амбијент који омогућава

више снабдевача енергијом или енергетским услугама, то ће бити већи утицај на цену и

квалитет испоручене енергије. Уколико само неколико компанија доминира на

тржишту, на пример електричне енергије, то може довести до виших цена енергената,

нижег нивоа услуга, нижег нивоа техничке опремљености и спремности за иновације и
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осавремењавање, мање заинтересованости за алтернативне изворе енергије, као и

нижег степена енергетске ефикасности. Због тога је либерализација тржишта и

подстицање конкуренције на тржишту енергије веома важно са економског становишта

енергетске сигурности. Један од циљева у земљама Европске уније, али и осталим

земљама, јесте управо либерализација тржишта електричне енергије и природног гаса.

Важно питање када се говори о економској димензији енергетске сигурности

јесте технолошко усавршавање у систему производње, преноса и складиштења

енергије. Технолошка усавршавања могу допринети уштедама које се огледају у

нижим трошковима. Поред тога, значај технолошких усавршавања огледа се и у вишем

степену заштите животне средине.

Геополитичка димензија. Ова димензија енергетске сигурности односи се на

питања транспорта енергије кроз више земаља, користећи различите територије.

Међународни тероризам, пиратство и политичка нестабилност су најзначајнији за

енергетску сигурност у данашње време. Због тога постоји потреба сарадње, стратешког

деловања и кохерентности међу државама. Када је у питању Европска унија, „у

геополитичком смислу, 45% увоза нафте долази из Средњег Истока, а 40% природног

гаса се увози из Русије.“32

Димензија политике безбедности углавном се односи на питање обезбеђења

инфраструктуре за енергетски систем од терористичких напада.

Према неким ауторима, постоји другачија класификација димензија енергетске

сигурности. Тако, према Winzer-у, постоји осам димензија енергетске сигурности33:

- Извор ризика;

- Обухват утицаја мере;

- Брзина утицаја претње;

- Величина утицаја претње;

- Одржавање утицаја претње;

- Ширење утицаја претње;

- Особеност утицаја претње;

- Поузданост претње.

32 Flaherty, C., Filho, W.L. (2013) Energy Security as a Subset of National Security, Global Energy Policy and
Security, Springer-Verlag London, str. 14.
33 Winzer, C. (2011) Conceptualizing Energy Security, EPRG Working Paper, University of Cambridge,
Electricity Policy Research Group, str. 9.
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Извор ризика. Могуће је сагледати три извора ризика: технички, људски и

природни. Технички извори ризика потичу од недостатака до којих може доћи на

електранама, цевима, комуникационој мрежи. У људске изворе ризика спадају промене

у тражњи, тероризам, политичка нестабилност, ратови, ембарго. Природни ризици

могу бити природне катастрофе, исцрпљивање ресурса (нафта, гас).

Обухват утицаја мере. Енергетска сигурност може да се испољи у различитим

обухватима, односно размерама. Тако, може доћи до прекида у ланцу снабдевања и на

тај начин спречавања континуираног снабдевања енергијом нафте, гаса, угља и сл.

Утицај промене цена енергије или прекида у снабдевању може изазвати шире размере

деловања у смислу континуираног снабдевања крајњих потрошача. Такође, енергетска

сигурност може да се одрази и на континуитет у обављању привредних активности.

Енергетска сигурност може да се одражава и кроз угрожавање живота људи или

животне средине услед могућих катастрофа у виду нуклеарних или разних врста

загађења ваздуха и воде.

Брзина утицаја претње. У литератури се разликују краткорочни и дугорочни

утицаји претњи које могу да доведу до енергетске несигурности. Тако, наводи се да

исцрпљивање ресурса представља дугорочну претњу енергетској сигурности, док

технички проблеми у снабдевању могу да изазивају краткорочне утицаје на енергетску

сигурност.

Величина утицаја претње. Величина претње енергетској сигурности може да се

огледа кроз утврђивање одређених скала. Тако, пораст температуре у виду глобалног

загревања, може да буде на одређеној скали која показује мању или већу претњу.

Одржавање утицаја претње. Ова димензија се односи на одређивање трајања

утицаја одређене претње енергетској сигурности. Одређене претње енергетској

сигурности могу бити краткорочне, као што су промене цена или мањи прекиди у

снабдевању. Међутим, одређене претње могу да буду дугорочне или сталне, као што је

исцрпљивање фосилних горива.

Ширење утицаја претње. Обично се мисли на ширење претње у географском

смислу. Тако, одређене претње могу били локалног карактера, и то од нивоа

појединачног домаћинства до читавог региона. Претње изазване због политичких

разлога могу да изазову ефекте који ће се одразити на читаву земљу, у смислу
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ограничења увоза енергената. Одређене претње могу да имају и глобални ефекат.

Најчешћи пример јесу климатске промене.

Особеност утицаја претње. Одређене претње могу бити јединствене у смислу

да се човачанство са њима није раније суочавало. То су климатске промене,

исцрпљивање ресурса.

Поузданост претње. Ова димензима показује ниво неизвесности о одређеној

претњи. У том смислу претње могу бити: предвидиве, могуће или непознате. Тако,

неке претње могу бити предвидиве, кaо што је исцрпљивање ресурса, односно

фосилних горива. Одређене претње могу да се означе као могуће. Пример јесу

технички разлози који могу да доведу до енергетске несигурности. Претња, као што је

глобално загревање, јесте непозната.

3. Енергетска зависност

Енергетска зависност показује оквир у коме привреда неке земље зависи од

увоза у циљу задовољења енергетских потреба.34 Израчунавање енергетске зависности

је базирано на односу увоза енергије и укупне потрошње енергије у земљи. О односу

увоза енергије и потрошње енергије у земљама Европске уније и Западног Балкана реч

је у четвртом делу ове дисертације.

Национална и међународна енергетска политика имају важну улогу у

регионалној и глобалној равнотежи у снабдевању и потрошњи енергије. У том смислу,

диверзификација енергетских ресурса и извора снабдевања, ефикасност коришћења

ресурса, уважавање нових технологија, омогућава повећање енергетске сигурности и

смањење зависности од страних извора снабдевања.

Већом употребом енергије из обновљивих извора, који углавном представљају

домаће изворе, смањује се потреба за увозом енергије (најчешће угља и гаса). У том

контексту, обновљиви извори енергије смањују енергетску зависност и обезбеђују

одрживост снабдевања енергијом. Међутим, политика обновљивих извора енергије и

одрживог развоја само у дужем року може допринети смањењу енергетске зависности.

34Eurostat,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdcc310&plugin=1
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Европска унија је велики увозник енергије. Увоз енегије у Европску унију је

2013. године износио око 53%, што је коштало скоро 400 милијарди евра. Европска

унија је високо завизна од само једног снабдевача, Русије, од које се снабдева са 39%

нафте, 39% гаса и 29% чврстих горива.35

Решење Европске уније за смањење енергетске зависности је кроз:

- диверзификацију извора енергије и добављача,

- смањење потрошње енергије,

- повећање производње,

- сарадњу између земаља, као и

- инвестиције у обновљиве изворе енергије.

Због високог степена увозне зависности, тако и енергетске зависности, од 2014.

године Европска комисија у стратешким документима за енергетску сигурност,

предвиђа две мере36:

- Процену отпорности (еластичности) на прекиде у снабдевању (Стандард Н-1)

- Увођење Индекса концентрације добављача по земљама (енгл. Country-specific

supplier concentration index - SCI). Овај индекс се израчунава као сума

количника (помножено са 100) нето позитивног увоза из земље парнера и

укупне финалне потрошње одређеног горива у земљи увозници. Мање

вредности означавају већу диверзификацију и мањи ризик и енергетску

зависност.

Године 2013. чак 16 земаља чланица Европске уније су задовољиле стандард Н-

1 за природни гас. Земље које нису испуниле овај стандард су Бугарска, Грчка,

Литванија, Естонија, Словенија, Шведска, Ирска, Луксембург и Португалија.

Немогућност првих пет земаља да испуне овај стандард односи се на њихову зависност

од руског гаса.

35 European Parliament, The EU's energy dependence: facts and figures,
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20140718STO53032/The-EU's-energy-dependence-facts-
and-figures
36 Reducing European Dependence on Russian Gas: distinguishing natural gas security from geopolitics (2014)
Oxford Institute for Energy Studies, https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/10/NG-
92.pdf
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Табела бр. 1.2. Индекс концентрације добављача за природни гас ван европског

економског подручја у земљама Европске уније (2000-2012.)

Држава/година 2000 2005 2009 2010 2011 2012
Аустрија 42,7 49 63,7 61,8 79,8 96,8
Белгија 7,8 5,1 11,8 7,8 14,6 1,6
Бугарска 87,5 76,8 97,3 85,8 74,1 69,5
Хрватска 16,8 15,3 11,7 10,4 0 0
Чешка 61,1 56,4 46,6 57,3 118,5 79,3
Данска 0 0 0 0 0 0
Естонија 100 100 100 100 100 100
Финска 100 100 100 100 100 100
Француска 14,5 8,8 6,3 4,7 5,1 4,2
Немачка 15,1 17 11,6 14,1 15,7 15,3
Грчка 60,5 71,3 38,1 39,8 40,1 35,7
Мађарска 44,3 36,8 51,2 57,5 48,9 63,4
Ирска 0 0 0 0 0 0
Италија 24,7 17,9 16,6 16,4 16,1 16
Литванија 100,1 101,3 100,7 99,4 100,5 100,1
Луксембург 100 100 6,9 6,9 6,9 6,8
Летонија 103,9 111,5 130,1 38,2 119,7 129,5
Холандија 0 0,8 0,5 0,5 0,2 0,4
Пољска 30 22,7 31 38,8 41,1 34,7
Португалија 76,9 56,9 37 42 46,2 38,6
Румунија 3,9 9,1 2,2 2,7 3,6 3,3
Словенија 51,2 51,3 31,9 32,5 28,2 20,1
Словачка 97,6 105,6 116,8 99,8 109,9 82,3
Шпанија 39,4 25,2 19,8 19,8 24 26,5
Шведска 0 0 0 0 0 0
Уједињено
Краљевство 0 0 0,4 2,2 0,5 н/р

Извор: Reducing European Dependence on Russian Gas: distinguishing natural gas security from
geopolitics, Oxford Institute for Energy Studies, 2014, https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-
content/uploads/2014/10/NG-92.pdf, према: EU Commission (2014) In-depth study of European
Energy Security, Commission Staff Working Document, Accompanying the document: European
Energy Security Strategy, Brussels, 28.5.2014, COM(2014) 330 final.

У табели бр. 1.2. приказан је Индекс концентрације добављача за природни гас

у земљама Европске уније за увоз гаса ван европског економског подручја. Вредности

индекса крећу се од 0 до 100, али се уочава да је Индекс код неких земаља и већи од

100 (Летонија, Словачка). Ово указује на постојање залиха гаса у тим земљама. Све

земље које имају већи индекс од 30 су високо зависне од руског гаса. Уочава се да неке

земље повећавају своју зависност (Аустрија, Мађарска), док друге смањују (Словенија,

Бугарска, Грчка).
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Табела бр. 1.3. Увоз гаса из Русије у земљама Западног Балкана и процењени Индекс

концентрације добављача, 2013.

Земља Увоз гаса из
Русије (bcm*)

Процењени
Индекс

концентрације
добављача

Србија 2,0 56,47
Босна и Херцеговина 0,2 100
Македонија 0,1 100
*Подаци су у руским јединицама (кубним метрима). Изражено у европским јединицама подаци
су мањи за 7,97%.
Извор: Reducing European Dependence on Russian Gas: distinguishing natural gas security from
geopolitics, Oxford Institute for Energy Studies, 2014, https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-
content/uploads/2014/10/NG-92.pdf, према: EU Commission (2014) In-depth study of European
Energy Security, Commission Staff Working Document, Accompanying the document: European
Energy Security Strategy, Brussels, 28.5.2014, COM(2014) 330 final.

У табели бр. 1.3. приказан је увоз гаса из Русије у земљама Западног Балкана и

процењени Индекс концентрације добављача за 2013. годину. Уочава се да су Босна и

Херцеговина и Македонија тотално зависне од увоза гаса из Русије јер Индекс

концентрације добављача износи 100. Индекс концентрације добављача у Србији

износи 56,47, што указује да је Србија у великој мери зависна од руског гаса.

4. Повезаност обновљивих извора енергије и сигурности

Између обновљивих извора енергије и сигурности постоји тесна повезаност.

Она се најчешће односи на повезаност обновљивих извора енергије и сигурности

снабдевања енергијом.

У дугом року посматрано, обновљиви извори енергије омогућавају одрживост

снабдевања енергијом. За разлику од њих, фосилна горива на дуги рок доносе претњу

због свог исцрпљивања и угрожавају сигурност снабдевања.

Један од фактора који у многоме опредељује коришћење обновљивих извора

енергије и омогућавање сигурности снабдевања њиховим коришћењем јесу климатске

промене. Наиме, са неизвесним климатским променама постоји велики утицај на

коришћење обновљивих извора енергије као што су сунчева енергија, ветар,

водотокови. Са променема температуре, облачности, падавинама, угрожава се

сигурност снабдевања из ових ресурса. О овом проблему говоре Schaeffer, Szklo, ет.ал.
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(2012)37. У свом раду под називом „Осетљивост енергетског сектора на климатске

промене: преглед“ (енгл. Energy sector vulnerability to climate change: a review) аутори

указују да је један од највећих изазова како проценити утицај који може да настане као

последица екстремних климатских догађаја. Аутори наводе да се методологије које се

у данашње време користе приликом планирања, углавном заснивају на коришћење

прошлих искустава. Међутим, то није довољно за планирање оперативних активности

у наредном периоду. Због тога, у процесу планирања снабдевања енергијом и

обезбеђења енергетске сигурности, неопходно је узети у обзир већи број могућих

сценарија, који могу настати под утицајем различитих догађаја изазваних променом

климе. Ово је посебно важно у условима када енергетски систем зависи од коришћења

обновљивих извора енергије.

Наредни фактор који утиче на повезаност обновљивих извора енергије и

енергетске сигурности јесте стабилност на тржишту енергената. Актуелно тржиште

нафте и природног гаса карактерише доминација неколико земаља снабдевача, а

њихова концентрација се очекује да у будућности расте.38 „Ово утиче на осетљивост

енергетског тржишта на догађаје у земљама снабдевачима, што се одражава и на

поремећаје у транспортним линијама. Са порастом коришћења обновљиве енергије ова

доминација земаља ће се постепено смањивати, као и изложеност ризицима које

догађаји у овим земљама могу да проузрокују.“39

Коришћење обновљивих извора енергије може да допринесе диверзификацији

извора снабдевања. На тај начин смањује се ризик у снабдевању енергијом, који би

постајао у случају искључиве зависности од самог једног извора као што је нафта или

гас. Повећањем броја извора снабдевања повећава се енергетска сигурнoст. Ulrike

Lehr40 у свом истраживању из 2009. године под називом „Шире тржиште? – Обновљива

енергија и енергетска сигурност (енгл. More baskets? - Renewable Energy and Energy

Security“ говори о повезаности енергетске сигурности и диверзификације извора

енергије у Немачкој. Увођењем обновљиве енергије, повећава се степен

диверзификованости извора енергије. Резултати истраживања показују да од када је

37 Schaeffer, R., Szklo, A.S., De Lucena, A.F.P., Borba, B.S.M.C., Nogueira, L.P.P., Fleming, F.P. et al. (2012)
Energy sector vulnerability to climate change: a review, Energy, 38(1), pp. 1–12.
38 Johansson, B. (2013) Security aspects of future renewable energy systems–A short overview, Energy,
Volume 61, str. 601, prema: IEA, World energy outlook 2008, IEA/OECD, Paris (2008)
39 Johansson, B. (2013) Security aspects of future renewable energy systems–A short overview, Energy,
Volume 61, str. 601.
40 Lehr, U. (2009) More baskets? - Renewable Energy and Energy Security, 10th IAEE European Conference
Energy, Policies and Technologies for Sustainable Economies, 7 - 10 September 2009, Viena, Austria.



Обновљиви извори енергије у функцији одрживог развоја и енергетске сигурности

33

Немачка диверзификовала изворе снабдевања, у погледу већег броја земаља из којих

увози енергију и увођењем обновљивих извора, енергетска сигурност се повећала.

На основу података о стопама енергетске зависности у земљама Западног

Балкана који су дати у четвртом делу ове дисертацију у табели бр. 4.17. и података о

примарној производњи обновљиве енергије у овим земљама (табела бр. 1.4.) утврђен је

смер и степен слагања стопе енергетске зависности и производње обновљиве енергије.

Табела. бр. 1.4. Примарна производња обновљиве енергије (000 тона нафтних

еквивалената)

Година/земља ЕУ 28 Македонија Црна Гора Албанија Србија
2003 107205,9 313,1 - 620,0 1749,9
2004 113134,4 304,3 - 704,3 1859,1
2005 119605,7 289,5 364,7 694,3 1937,4
2006 125934,3 321,6 358,.6 699,3 1845,7
2007 135871,3 249,6 326,4 461,0 1767,3
2008 145622,2 246,5 345,8 548,0 1635,3
2009 152269,9 313,8 403,.6 663,8 1957,8
2010 167889,5 421,7 465,0 862,4 2064,2
2011 164266,9 325,7 291,6 575,0 1811,0
2012 180576,7 279,2 315,5 624,6 1861,0
2013 192837,8 306,9 389,1 811,8 2004,5

Извор: Eurostat, Primary production of renewable energy by type,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=ten0008
1&language=en

За израчунавање је коришћен Pearson-ов коефицијент корелације који може да

има вредности од -1 до 1. Постоје различити приступи у скалама за одређивање јачине

везе посматраних варијабли. 41 Једна од скала је следећа42:

а) Слаба корелација: r= 0.10-0.29;

б) Средња корелација: r= 0.30-0.49;

в) Јака корелација: r= 0.50-1.0.

У табели бр. 1.5. приказани су коефицијенти корелације стопе енергетске

зависности и производње обновљиве енергије у земљама Западног Балкана у периоду

2003-2013. године.

41 http://www.sjsu.edu/faculty/gerstman/StatPrimer/correlation.pdf
42 Cohen, J. (1988) Statistical power analysis for the behavioural sciences (2nd ed.). New Jersey: Lawrence
Erlbaum, стр. 79-81.
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Табела. бр. 1.5. Коефицијенти корелације стопе енергетске зависности (СЕЗ) и

производње обновљиве енергије (ПОЕ) у земљама Западног Балкана

ПОЕ СЕЗ
Македонија ПОЕ Pearson Correlation 1.000 -0.342

Sig. (2-tailed) . 0.303
СЕЗ Pearson Correlation -0.342 1.000

Sig. (2-tailed) 0.303 .
Албанија ПОЕ Pearson Correlation 1.000 -0.495

Sig. (2-tailed) . 0.121
СЕЗ Pearson Correlation -0.495 1.000

Sig. (2-tailed) 0.121 .
Србија ПОЕ Pearson Correlation 1.000 -0.325

Sig. (2-tailed) . 0.330
СЕЗ Pearson Correlation -0.325 1.000

Sig. (2-tailed) 0.330 .
Црна Гора ПОЕ Pearson Correlation 1.000 -0.542

Sig. (2-tailed) . 0.131
СЕЗ Pearson Correlation -0.542 1.000

Sig. (2-tailed) 0.131 .
Корелација је значајна на нивоу од 0.01.
Извор: обрачуна аутора (SPSS Statistics 19)

Уочава се да су у свим анализираним земљама Западног Балкана израчунати

коефицијенти корелације негативни, односно да стопа енергетске зависности и

производња енергије из обновљивих извора имају супротан смер кретања. То значи да

повећање производње обновљиве енергије прати пад стопе енергетске зависности. Што

се тиче јачине корелационе везе, највећи степен негативног слагања је у Црној Гори

(r=-0.542), затим у Албанији (r=-0.495), Србији (r=-325) и Македонији (r=-0.342). С

обзиром на ниво значајности, анализа је значајна само за презентовани узорак и период

од 2003-2013. године. На овај начин је потврђено да већи ниво производње енергије из

обновљивих извора прати нижи степен енергетске зависности.

5. Повезаност економије, екологије и енергије у функцији одрживог развоја

Енергија чини кључни фактор развоја и модерног начина живота. Уз помоћ

енергије обезбеђују се привредне активности, економски раст, али и пружање великог

броја услуга за унапређење социјалних и еколошких услова живота. Међутим, само

енергија која је безбедна, произведена на еколошки прихватљив начин и која се

користи на ефикасан начин јесте кључна за одрживи развој.
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Неки од највећих изазова на глобалном нивоу са којима ће се човачанство

суочити до 2030. године су43:

- Очекивани пораст потрошње енергије за 53%.

- Доминација фосилних горива у енергетском миксу (80%). Разлог је

инертност енергетског система и немогућност прилагођавања у краћем року

на нове изворе енергије.

- Емисија CО2 која долази од производње и потрошње енергије ће порасти за

55%.

- Повећање броја сиромашних становника ће наставити да ствара недостатак

приступа електричној енергији (око 1,5 милијарди људи).

Однос између енергије и одрживог развоја је, према томе, веома комплексан.

Постоје позитивне и негативне стране ове везе. „На позитивној страни, услуге које

енергија омогућава, не само у погледу обезбеђења енергије, већ и у погледу осветљења,

могућности спремања хране, климатизације простора, саобраћаја, комуникације, јесу

услуге уз помоћ којих енергија унапређује социјалне, економске и еколошке услове

живљења. На негативној страни, енергија може да се произведе и распоређује на

начине који загађују животну средину и повећавају емисију штетних гасова.“44

Табела бр. 1.6. Потрошња енергије и емисија гасова који изазивају ефекат стаклене

баште у ЕУ-28 за период 1990-2013. године

Година

Укупна потрошња енергије у ЕУ-28
(000 тона еквивалената нафте)

Емисија гасова који изазивају
ефекат стаклене баште у ЕУ-28

(милиона тона CO2

еквивалената)
1990 1667291 5749,7
1995 1671114 5408,5
2000 1726840 5293,1
2005 1824734 5355,5
2010 1760613 4918,2
2013 1666318 4611,0

Извор: Eurostat, Total greenhouse gas emissions by countries http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/images/8/8e/Total_greenhouse_gas_emissions_by_countries_%28including_international_
aviation_and_excluding_LULUCF%29%2C_1990_-
_2013_%28million_tonnes_of_CO2_equivalents%29_updated.png; Gross inland consumption of
energy, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Gross_inland_consumption_of_energy,_1990%E2%80%932013_(million_t
onnes_of_oil_equivalent)_YB15.png

43 OECD (2007) Contribution to the United Nations Commission on Sustainable Development 15, Energy for
sustainable development, str.7.
44 OECD (2007) Contribution to the United Nations Commission on Sustainable Development 15, Energy for
sustainable development, str. 11.
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Анализом података у табели бр. 1.6. уочава се да од 2005. године у Европској

унији опада потрошња енергије. Овај пад потрошње енергије прати и пад емисије

гасова који изазивају ефекат стаклене баште.

Како би се изашло у сусрет изазовима који се у погледу енергије намећу,

потребан је интегрални приступ концепту одрживог развоја. У овом приступу

неопходно је учешће и акција свих стеикхолдера. Потребна је сарадња великог броја

министарстава, владиних агенција које приликом креирања политике развоја у свим

сегментима би требало да се руководе концептом одрживог развоја и да уважавају

потребе и капацитете за производњу и снабдевање енергијом. Вођење еколошке

политике, односно политике заштите животне средине, економске политике, социјалне

политике у погледу смањења сиромаштва, приступа различитим услугама, али и

обезбеђење приступа електричној енергији су међусобно повезане и комплементарне.

Због тога су стратегије одрживог развоја и стратегије развоја енергетског сектора

међусобно тесно повезане, комплементарне и представљају основу за развој других

сектора и усмеравање активности читавог друштва.

„Неопходно је ускладити све јавне политике, а првенствено еколошку и

енергетску политику, како би се управљало потрошњом и производњом на одрживи

начин. Потрошња која одређује производњу енергената зависи од финалне потрошње

индустријског сектора, домаћинстава, сектора услуга, а нарочито транспортног

сектора“45. Политика истраживања и развоја земље је од важности као подршка

одрживој енергетској политици и циљевима одрживог развоја. Иновације у различитим

областима, чисте технологије, унапређење ефикасности коришћења енергије, пружају

значајан дорпинос циљевима одрживог развоја. Политика инвестиција на нивоу земље

је круцијална за омогућавање истраживачких и развојних активности заснованих на

еколошки прихватљивим технологијама, али и омогућавању енергетске сигурности

кроз повећање капацитета за производњу потребне количине енергије. Повезаност

економије, екологије и енергије је важно и за економску и политичку стабилност

земље.

45 Рапајић, С. (2012) Одрживи развој као фактор енергетске зависности ЕУ, Међународни проблеми,
64(3), стр. 353.
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6. Утицај смањења енергетске зависности на одрживи развој

6.1. Одрживи развој земаља Европске уније и енергетска зависност

Проблематика енергије у Еврпској унији заокупља велику пажњу. Стратегија

Европске уније – Европа 2020, Стратегија за „паметан“, одржив и инклузиван раст46

(енгл. Europe 2020, А strategy for smart, sustainable and inclusive growth), усвојена 2010.

године, у значајној мери обухвата питања која се односе на производњу, прибављање,

пренос и продају енергије. Циљеви Европске уније у погледу енергије и климатских

промена су инкорпорирани у Стратегију за „паметан“, одржив и инклузивни раст.

„Паметан“ раст се огледа кроз бољи систем образовања који може да помогне

повећању стопе запошљавања и смањењу сиромаштва. Већи капацитети за

истраживање и развој, као и иновације у свим секторима привреде, у комбинацији са

повећањем ефикасности коришћења ресурса, могу допинети порасту конкурентности и

креирању нових радних места. Веће инвестиције у чисту, ниско-угљеничну

технологију ће допринети одрживом развоју кроз значајан допринос смањењу

климатских промена и креирању нових могућности за запошљавање.

Производња и коришћење „чисте“ енергије добијене на ефикасан начин,

представља важан циљ за достизање одрживог развоја Европске уније. Уколико се

испуне постављени енергетски циљеви, за увоз нафте и гаса би до 2020. године требало

обезбедити мање 60 милијарди евра. Поред финансијског ефекта, значајан је други циљ

који би се постигао, а то је повећање енергетске сигурности Европске уније. Напредак

у интеграцији енергетског тржишта Европске уније може допринети БДП-у са

додатних 0,6% до 0,8%. Само постизање циља који се односи на повећање производње

енергије из обновљивих извора за 20% осигурало би креирање више од 600000 нових

послова у Европској унији47.

Већи напор би требало учинити у оквиру индустријске политике кроз

промовисање енергетске ефикасности и ефикасности у коришћењу ресурса.

46 European Commission (2010) Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth,
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-
%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
47 European Commission (2010) Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth,
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-
%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf, str. 13.
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Једна од седам приоритетних области у новој Стратегији развоја Европске уније

јесте „Ресурсно ефикасна Европа“ (енгл. Resource efficient Europe). Циљ је раздвојити

економски раст од коришћења ресурса, подржати транзицију ка ниско-угљеничној

привреди, поспешити коришћење енергије из обновљивих извора, модернизовати

саобраћајни сектор и промовисати енергетску ефикасност.48

Основну платформу за одржив развој Европска унија има у промовисању веће

ефикасности у коришћењу ресурса, „зеленој“ и конкурентнијој економији. Један од

великих изазова са којима се суочава Европска унија односи се на високу енергетску

зависност, односно зависност од фосилних горива.

У Стратегији развоја Европске уније истичу се четири основне групе

активности, или процеса, односно циљева које Европска унија има49:

- Комплетирање унутрашњег енергетског тржишта до 2014. године.

- Ни једна држава чланица не може остати енергетско острво после 2015.

године.

- Снажно побољшање енергетске ефикасности.

- Увођење боље координације спољне енергетске политике Европске уније.

Један од најважнијих докумената у вођењу енергетске политике Европске уније

је Енергија 2020 – Стратегија за конкурентну, одрживу и сигурну енергију (енгл.

Energy 2020 - A strategy for competitive, sustainable and secure energy)50.

Благостање људи, индустрије и привреде зависи од безбедне, сигурне, одрживе

и доступне енергије. У исто време, како се наводи у Уводу Стратегије за

конкурентну, одрживу и сигурну енергију, емисија гасова која долази од енергије чини

око 80% укупне емисије гасова који изазивају ефекат стаклене баште. Због тога је

изазов који са собом носи питање енергије једно од најзначајнијих са којим се

суочавају земље Европске уније.

Европски Савет (The European Council) је 2007. године објавио значајне

промене у области енергетике које представљају циљеве до 2020. године. То су

48 European Commission (2010) Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth,
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-
%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf, стр. 4.
49 Водич кроз Стратегију Европа 2020, Енергетика, стр. 83.
50 European Commission (2010) Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth,
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-
%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
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смањење емисије гасова који изазивају ефекат стаклене баште за 20%, повећање

учешћа енергије из обновљивих извора за 20% и побољшање енергетске ефикасности

за 20%.

„Када је у питању сигурност унутрашњег снабдевања енергијом, она је

угрожена због кашњења у инвестицијама и техничком прогресу. Наводи се да је од

45% европске производње електричне енергије базирано на ниско-угљеничним

изворима енергије, углавном нуклеарној и хидроенергији. Одређени делови Европске

уније би могли да изгубе више од трећине својих производних капацитета до 2020.

године због ограниченог века трајања ових инсталација. То онда значи нужну замену и

проширење постојећих капацитета, проналажење алтернативних извора нефосилних

горива, прилагођавање мреже на обновљиве изворе енергије и успостављање

интегралног унутрашњег енергетског тржишта.“51

У Стратегији се истиче значај енергетске политике. У вези са тим наводи се да

енергетска политика има кључни допринос за остваривање циљева нове Стратегије за

„паметан“, одржив и инклузивни раст уз подршку јаке, диверзификоване и

конкурентне индустријске базе.

Нова енергетска Стратегија фокусира се на пет приоритета у Европској унији52:

1. Унапређење енергетске ефикасности;

2. Изградњу панeвропског интегралног енергетског тржишта;

3. Достизање највишег нивоа безбедности и сигурности;

4. Развој енергетске технологије и иновација;

5. Јачање екстерних димензија енергетског тржишта Европске уније.

Обавеза солидарности међу државама чланицама ће бити бескорисна уколико

не постоји довољна интерна инфраструктура и међусобна повезаност изван спољних

граница и морских подручја. Европска унија, као велики увозник енергије, је под

директних утицајем развоја мрежа суседних земаља. Такве везе су потреба не само за

суседне земље већ и за осигурање стабилности и сигурност снабдевања енергијом

Европске уније. У енергетској Стратегији Европске уније из 2010. године се наводи да

ће нарочита пажња бити усмерена на Јужни коридор и почетак пројеката од европског

51 European Commission (2010) Energy 2020 - A strategy for competitive, sustainable and secure energy,
Brussels, 10.11.2010. COM(2010) 639, str. 4.
52 European Commission (2010) Energy 2020 - A strategy for competitive, sustainable and secure energy,
Brussels, 10.11.2010. COM(2010) 639, str. 5-6.
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интереса, поготово Nabucco и ITGI (Interconnector Turkey-Greece-Italy). Стратегијом је

планирана инвестиција вредна трилион евра до 2020. године за замену капацитета,

модернизацију и адаптацију инфраструктуре.

Поред тога што је сигурност снабдевања енергијом од виталног значаја за

Европску унију, екстерне димензије енергетске политике морају бити комплементарне

са другим активностима Европске уније (развој, трговина, клима и биодиверзитет,

проширење и др.). Мора да постоји синергија између енергетских циљева и осталих

политика и инструмената као што су трговина, билатерални споразуми и друго.

Енергетска сигурност је тесно повезана са приоритетима спољне политике и

политике безбедности Европске уније. Диверзификација извора снабдевања, врста

горива, транзитне руте, поштовање владавине закона и страних инвестиција у

производњи енергије, су питања од кључне важности за сигурност Европске уније.

Политика Европске уније ће посебну пажњу посветити базбедности и сигурности

снабдевања нафтом, гасоводима и транспортној инфраструктури кроз комбиновање

инструмената енергетске политике, спољне политике и политике безбедности.53

Остварењем циљева предвиђених у овој Стратегији, Европска унија ће

остварити и циљеве одрживог развоја.

6.2. Одрживи развој земаља Западног Балкана и енергетска зависност

У овом делу дисертације акценат је на анализи међусобне повезаности концепта

одрживог развоја и енергетске зависности у земљама Западног Балкана. Смањење

енергетске зависности препознаје се као важан циљ у стратешким документима земаља

Западног Балкана који се односе на остваривање концепта одрживог развоја. Отуда

важност указивања на међузависност и комплементарност енергетске, еколошке,

економске и социјалне политике као нужног услова за обезбеђење дугорочне

сигурности и одрживости развоја.

Албанија. У Албанији је последњих деценија дошло до нарушавања животне

средине. Главни разлог јесте непостојање усклађености између политике развоја и

свести о нужности вођења политике заштите животне средине. Као најзначајнији

53 European Commission (2010) Energy 2020 - A strategy for competitive, sustainable and secure energy,
Brussels, 10.11.2010. COM(2010) 639, str. 18.
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облици нарушавања животне средине се наводе54: дефорестација, ерозија земљишта,

неконтролисано коришћење земљишта због рапидне урбанизације и проширења на

обрадиве пољопривредне површине, нелегалан улов рибе, деградација обале. Ефекти

свих ових процеса се мултипликују уколико се узме у обзир утицај климатских

промена.

Узроци деградирања животне средине налазе се у непланском развоју, односно

развоју који није уважавао животну средину. У Албанији је дошло и до великог

пораста броја моторних возила, што је изазвало озбиљна загађења ваздуха. Такође,

постоји проблем одлагања отпада и третирања отпадних вода.

Како је 2012. године у извештајима са Рио конференције наведено, Албанија је

учинила напредак у правцу одрживог развоја и то кроз развој институционалне

инфраструктуре. Учињени су кораци ка смањењу загађења које долази од индустрије,

управљању отпадом и водама, као и успостављању процедура за процену еколошког

утицаја.

Како би изашла у сусрет циљевима и изазовима одрживог развоја, у Албанији се

истиче неопходност образовања младих људи за нове послове који су важни за сектор

животне средине.

У документу „Озелењавање економије и креирање пословних и еколошких

могућности, Албанија – заштита животне средине и одрживи развој“ (енгл. Greening

the Economy and Making the Environment a Business Opportunity, Albania - Environment

Protection and Sustainable Development)55, истичу се напори владе у управљања

заштитом животне средине и природних ресурса и два основна принципа у том правцу:

- идентификовање везе између побољшања услова живота становника и

животне средине и

- идентификовање важности интегралног приступа планирању заштите

животне средине и управљања природним ресурсима.

Албанија има израђен Национални акциони план за енергетску ефикасност за

период од 2010-2018. године (енгл. The National Enargy Efficiency Action Plan of

54 Greening the Economy and Making the Environment a Business Opportunity, Albania Environment
Protection and Sustainable Development,
http://www.uncsd2012.org/content/documents/701Albanian%20Opinion_Rio-extended.pdf
55 Greening the Economy and Making the Environment a Business Opportunity, Albania Environment
Protection and Sustainable Development,
http://www.uncsd2012.org/content/documents/701Albanian%20Opinion_Rio-extended.pdf
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Albania)56 у коме је акценат на унапређењу енергетске ефикасности. Посматрано по

секторима, повећање енергетске ефикасности се очекује у сектору становништва,

индустрије, услуга, саобраћаја и пољопривреде. Утврђени су циљеви у виду уштеда

које би сваки од наведених сектора требало да оствари до 2018. године.

Пример повезаности одрживог развоја и енергетске зависности и стабилности

јесте пројекат који је започет 2008. године, а требало би да се заврши до краја 2016.

године под називом „Адаптибилан кредитни програм (АКП) Енергетске заједнице

Југоистичне Европе – Пети АКП за пројекат безбедности бране у Албанији“ (енгл.

Energy Community of South East Europe Adaptable Program Loan (APL) Program - Fifth

APL for Albania Dam Safety Project“57. Пројекат има следеће циљеве: 1) допринос

очувању главне хидроелектране Албаније и 2) унапређење ефикасности и јачање

стабилности снабдевања на регионалном тржишту електричне енергије.  Резулат који

ће овај пројекат произвести односи се на превенцију могуће катастрофе због пада

бране. Таква катастрофа може да изазове губитак живог света и материјалну штету

људима у тој области. На овај начин пројекат доприноси са једне стране одрживом

развоју јер уважава како економски, тако и еколошки и социјални циљ, а са друге

стране доприноси енергетској стабилности државе.

Црна Гора. У Националној стратегији одрживог развоја Црне Горе из 2007.

године се наводи да је „Република Црна Гора посвећена очувању животне средине и

одрживом коришћењу природних ресурса, бржем и равномернијем економском и

друштвеном развоју, и процесу европских интеграција, што дефинише правце и

циљеве њеног развоја“58.

Основни циљеви одрживог развоја Црне Горе су у складу са економском,

еколошком, социјалном и културном димензијом одрживости. Тако, као економски

циљеви одрживости у Стратегији се наводе: економски раст и развој и смањење

регионалне неједнакости. Социјални циљеви подразумевају смањење сиромаштва и

стварање могућности за једнакост у приступу услугама и ресурсима. Еколошки и

културни циљеви су: контрола и смањење загађења и одрживо управљање природним

56 Republic of Albania, The National Enargy Efficiency Action Plan of Albania 2010-2018, https://www.energy-
community.org/pls/portal/docs/1138177.PDF
57 World Bank, Albania's Energy Sector: Vulnerable to Climate Change,
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/0,,contentMDK:22717197~pagePK:
146736~piPK:146830~theSitePK:258599,00.html#Energy4
58 Влада Републике Црне Горе, Министарство туризма и заштите животне средине (2007) Национална
стратегија одрживог развоја Црне Горе.
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ресурсима; побољшање система управљања и учешћа јавности на свим нивоима;

очување културне разноликости и идентитета.

Енергетски сектор препознат је као суштински за одрживи развој Црне Горе.

„Разлог је у томе што је обезбеђивање довољних количина енергије предуслов

економског развоја и задовољавајућег животног стандарда с једне стране, док је

производња и потрошња енергије повезана са значајним негативним утицајима на

животну средину, с друге стране“59.

Неколико изазова је препознато у вођењу енергетске политике у складу са

принципима одрживог развоја. Први изазов односи се на изградњу нових

хидроелектрана. Црна Гора располаже значајним хидропотенцијалом. Међутим, нове

хидроелектране могу имати негативан утицај на животну средину и поред економских

и енергетских бенефита који се могу постићи њиховом изградњом, неопходно је

сагледати и социјалне и еколошке, како бенефите, тако и штете које могу настати.

Други изазов односи се на експлоатацију угља и производњу електричне енергије у

термоелектранама. Црна Гора располаже резервама угља, али интензивирање његове

експлоатације може да доведе до социјалних и еколошких штета и проблема. Нужна су

улагања у модернизацију термоелектрана како би се смањио негативан утицај на

животну средину и здравље становништва. Трећи изазов представља изградња малих

хидроелектрана и повећање учешћа алтернативних извора енергије у укупној

производњи енергије.

Смањење енергетске увозне зависности, поред повећања енергетске

ефикасности, представља један од најважнијих циљева Националне стратегије

одрживог развоја у области енергетике. Истиче се потреба модернизације постојећих

капацитета и изградња нових за производњу електричне енергије. Од значаја је веће

коришћење расположивих обновљивих извора енергије. На тај начин би се омогућило

смањење стопе увозне енергетске зависности.

Македонија. Основни циљ Стратегије одрживог развоја Републике

Македоније до 2030. године60 јесу богати и релативно очувани природни и културни

ресурси земље. Циљ је усмерен на развој кроз интеграцију туризма, шумарства,

пољопривреде и индустријског сектора уз подршку енергетског сектора,

инфраструктуре и сектора саобраћаја. Што се тиче одрживог развоја, у Стратегији се

59 Влада Републике Црне Горе, Министарство туризма и заштите животне средине (2007) Национална
стратегија одрживог развоја Црне Горе, стр. 30.
60 Република Македонија, Министерство за животна средина и просторно планирање (2010) Национална
стратегија за одржлив развој во Република Македонија 2009-2030, стр. 21.
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наглашава да је то континуирани процес који захтева стално прилагођавање,

мониторинг и побољшање.61

Шест подручја чине основу за планирање активности ка достизању одрживог

развоја и то:

- политика и правни оквир,

- животна средина,

- енергетика,

- рурални развој,

- социјална питања,

- мала и средња предузећа, инфраструктура, саобраћај и индустрија.

У делу који се односи на енергетски сектор и његово усмеравање ка одрживом

развоју истиче се потреба за структурним променама у погледу извора енергије и цене

енергије. Тако, као најзначајнији циљеви у енергетској политици за достизање

одрживог развоја наводе се62:

- усвајање дугорочне националне стратегија развоја енергетског сектора која

би требало да нарочито узме у обзир утицај климатских промена;

- Израда студије о потенцијалима обновљивих извора енергије;

- Увођење концепта тржишне цене енергије;

- Повећано коришћење гаса и обновљиве енергије као извора за топлотну и

електричну енергију;

- Структурне промене у индустријском сектору и то у корист развоја оних

индустрија које не користе велике количине енергије и имају мањи

негативан утицај на животну средину;

- Повећање енергетске ефикасности како код произвођача, тако и код

потрошача енергије и то кроз циљане програме образовања, обуке и

подизања свести;

- Коришћење механизама у оквиру Кјото протокола за спровођење пројеката у

циљу смањења емисије гасова који изазивају ефекат стаклене баште;

- Подстицање руралног развоја.

61 Република Македонија, Министерство за животна средина и просторно планирање (2010) Национална
стратегија за одржлив развој во Република Македонија 2009-2030, стр. 21.
62 Република Македонија, Министерство за животна средина и просторно планирање (2010) Национална
стратегија за одржлив развој во Република Македонија 2009-2030, стр. 16-17.
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Као основне слабости за остваривање циљева како одрживог развоја, тако и

енергетске политике у Македонији, наводе се недовољно развијена свест и прихватање

принципа концепта одрживог развоја.

Повезаност одрживог развоја и енергетске политике јасно се истиче у

„Стратегији развоја енергетике у Републици Македонији за период 2008-2020. године

са визијом до 2030. године“ (Стратегија за развој на енергетиката во Република

Македонија за период 2008-2020 со визија до 2030)63. У овој Стратегији се указује на

изазов енергетског развоја као предуслова укупног социо-економског развоја у складу

са захтевима људског развоја и заштите животне средине.

Циљеви истакнути у Стратегији развоја енергетике до 2020. године

подразумевају:

- Смањење енергетске интензивности за најмање 30%;

- Повећање учешћа обновљивих извора енергије за више од 20% у укупној

финалној потрошњи енергије.

Удео биогорива у укупној потрошњи горива у саобраћају у Македонији је

планиран да буде 10% до 2020. године. Што се тиче гасова који изазивају ефекат

стаклене баште, циљ постављен за 2020. годину је да се ова емисија штетних гасова

смањи за 30%.

За пут ка одрживом развоју свакако да је важно обезбеђење енергетске

сигурности и безбедности. Тако, Република Македонија у свом стратешком

опредељењу ка одрживом развоју истиче нужност веће диверзификације извора

енергије, добављача, као и активно учешће на регионалном и европском енергетском

тржишту. Ово захтева максимизирање коришћења домаћих ресурса, као и изградњу

пословних и пријатељских односа са свим стратешки важним земљама као што су

Европска унија, САД, Русија и земаље региона.64

Заштита животне средине је један од циљева и енергетске и политике одрживог

развоја. У том правцу нужно је обезбедити виши ниво енергетске ефиканости,

коришћење обновљивих извора енергије и стимулисати примену савремених

технологија које су „пријатељи природе“ (енгл. environmental friendly). Поред тога,

потребна су континуирана праћења спровођења предвиђених мера и промовисање

63 Македонска академија на науките и уметностите (2009) Стратегија за развој на енергетиката во
Република Македонија за период 2008-2020 со визија до 2030, Скопје.
64 Македонска академија на науките и уметностите (2009) Стратегија за развој на енергетиката во
Република Македонија за период 2008-2020 со визија до 2030, Скопје, стр.3-4.
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примера добре праксе. Од значаја је примена како законски предвиђених мера, тако и

активности предвиђених међународним споразумима и уговорима.

Република Српска. Тесна повезаност одрживог развоја и енергетске

сигурности назначена је већ у уводном делу Стратегије развоја енергетике Републике

Српске до 2030. године65. „Једна од основних идеја водиља Стратегије је одрживи

развој енергетског сектора, тј. принцип подмирења данашњих потребе за енергијом, не

доводећи у питање бар исте такве могућности за следеће генерације. Једна од

специфичности Републике Српске у овом смислу, је да треба одабрати разумну меру у

искоришћењу локалних енергетских ресурса (примарно угља) за производњу

електричне енергије која је намењена извозу.“66

Према томе, основни циљеви будуће енергетске политике Републике Српске

усмерени су на веће коришћење домаћих ресурса, укључивање обновљивих извора у

подмиривање потреба за енергијом, увођење и подстицање мера енергетске

ефикасности, примену савремених енергетских технологија. Постоји и захтев за

очување животне средине и смањење штетног утицаја свих сектора на природне

ресурсе, нарочито у погледу смањења емисије гасова који изазивају ефекат стаклене

баште. У остале циљеве који обезбеђују енергетску сигурност и безбедност могу се

убројити:

- Обезбеђење потребне енергије за привреду и становништво;

- Повећање ефикасности производње, транспорта, дистрибуције и потрошње

енергије;

- Смањење енергетског дефицита Републике Српске;

- Повећање улагања у енергетски сектор.

У погледу сигурности снабдевања енергијом, у Стратегији развоја енергетике

Републике Српске истиче се да је она услов привредног и друштвеног развоја. Због

тога ће „Влада Републике Српске бринути о сигурности снабдевања, и пратити

тржишна кретања како би на време оценила опасност за сигурност снабдевања.“67 За

обезбеђење одрживог развоја енергетског система препознате су инвестиције као

65 Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године, Бања Лука, 2012., стр. 4.
http://www.vladars.net/sr-SP-
Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/std/Pages/Strategija_razvoja_energetike_RS_do_2030_godine.aspx
66 Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године, Бања Лука, 2012., стр. 4.
http://www.vladars.net/sr-SP-
Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/std/Pages/Strategija_razvoja_energetike_RS_do_2030_godine.aspx.
67 Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године, Бања Лука, 2012., стр. 89.
http://www.vladars.net/sr-SP-
Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/std/Pages/Strategija_razvoja_energetike_RS_do_2030_godine.aspx.
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неопходан услов. Тако, један од циљева Владе јесте привлачење инвеститора да улажу

у одређене делатности енергетског сектора.

Србија. „Уколико се не предузму озбиљне мере са циљем обезбеђења одрживог

развоја енергетског сектора (пре свега адекватности инфраструктуре, повећања

рационалне, економски ефективније употребе енергената, уз смањење енергетског

интензитета и оптималног коришћења домаћих обновљивих извора енергије), а

имајући у виду ограничену могућност увоза појединих видова енергије и енергената,

сигурност снабдевања потрошача може бити угрожена до те мере да постане

ограничавајући фактор економском расту.“68

Још 2008. године (када је донета Национална стратегија одрживог развоја

Републике Србије) препознати проблеми у енергетском систему и политици били су

висока увозна зависност од фосилних горива (32%), недовољна технича опремљеност

за производњу енергије, недовољна опремљеност системима за заштиту животне

средине, ниска ефикасност у производњи и потрошњи енергије и др.

За достизање циљева одрживог развоја Стратегијом су предвиђене следеће

активности у оквиру енергетске политике које би требало остварити69:

- Сигурност и стабилност снабдевања, остваривање економски исплативе

производње довољних количина енергије усклађене са ЕУ стандардима, на

начин и у количинама које ће пратити динамичан економски раст;

- Подстицање коришћења обновљивих извора енергије;

- Усклађивање националних прописа из бласти природних ресурса,

управљања отпадом, управљања квалитетом ваздуха са прописима ЕУ;

- Усвајање и примена међународних уговора који се односе на загађење

ваздуха, климатске промене и оштећење озонског омотача;

- Подстицање рационалног коришћења природних ресурса, смањење емисије

загађујућих материја у ваздух, смањење настајања и веће искоришћење

отпада;

- Смањење ризика од загађења ваздуха и оштећења озонског омотача;

- Решавање проблема поступања са отпадом у енергетици;

- Образовање и развијање јавне свести.

68 Влада Републике Србије, Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије, "Службени
гласник РС", бр. 57/2008, стр. 107.
69 Влада Републике Србије, Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије, "Службени
гласник РС", бр. 57/2008, стр. 108.
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Енергетска безбедност и одржива енергетика су, поред тржишта енергије,

препознати као стратешки приоритети развоја енергетике Републике Србије. Како се

наводи у Стратегији „сигурно и безбедно снабдевање енергијом, њена доступност и

расположивост под транспарентним и недискриминаторним условима, производња и

коришћење у складу са принципима одрживог развоја су предуслови за успешно

функционисање сваког друштва, за подизање конкурентности националне привреде и

коначно за благостање грађана“70. Овакво стратешко опредељење потврђује директну

повезаност одрживог развоја и сигурности и безбедности снабдевања енергијом.

У Републици Србији постоји претња од повећања увозне зависности услед

повећања потреба за енергијом. Како би се обезбедила енергетска сигурност и

безбедност неопходна је изградња нових електроенергетских објеката, повећање

коришћења обновљивих извора енергије, увођење нових извора снабдевања,

повезивање са регионалним и европским енергетским тржиштем. Модерна стратегија

развоја енергетике, заснована на принциипу енергетске безбедности, сигурно може да

допринесе транзицији ка одрживом развоју и одрживој енергетици.

7. Потенцијал обновљивих извора енергије за обезбеђење енергетске сигурности

Производња енергије из обновљивих извора има важну улогу у остварењу

циљева одрживог развоја. Препознају се бројне предности коришћења енергије из

обновљивих извора. Неке од економских користи су: повећање производње енергије,

смањивање зависности од увоза енергије, диверзификација енергената и извора

енергије, повећање сигурности снабдевања енергијом; еколошке користи препознају се

у смањењу коришћења необновљивих извора енергије, доприносу очувању и заштити

животне средине кроз смањење емисије штетних гасова; а социјалне користи огледају

се у томе што подстицање производње енергије из обновљивих извора доприноси

новим инвестицијама, радним местима и развоју локалних заједница.

Проблеми које су актуелни односе се на све веће загађење и емисију гасова који

изазивају ефекат стаклене баште. Климатске промене представљају велику претњу која

се огледа у могућности производње хране и утицаја на здравље људи. Највећи

70 Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године,
„Службени гласник РС“, број 101/2015, стр. 24.
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узрочник емисије ових штетних гасова је управо сагоревање фосилних горива, у првом

реду нафте и угља. Ово је довољан разлог за промену свести и веће укључивање

обновљивих извора енергије у енергетске процесе.

Обновљиви извори енергије немају велико учешћње у енергетском миксу

земаља Западног Балкана, али у политикама и стратегијама развоја потенцира се њихов

значај и планира већа производња и коришћење.

У Београду је 20. новембра 2014. године одржана међународна конференција

„Климатске промене и зелена економија“ коју су организовали Мрежа Уједињених

нација за решења одрживог развоја (енгл. United Nations Sustainable Development

Solutions Network (SDSN) и Центар за међународну сарадњу и одрживи развој (енгл.

Center for International Relations and Sustainable Development - CIRSD).71

Професор Jeffrey Sachs са Универзитета Колумбија указао је на потребу

смањења емисије штетних гасова, пре свега угљен-диоксида. Затим, потребно је радити

на постизању веће енергетске ефикасности, коришћењу обновљивих извора енергије

(соларне, хидроенергије или геотермалне енергије) и електрификацији саобраћаја.

Интересантно је истицање „декарбонизације привреде“ за потребе зелене економије у

борби против климатских промена.72 Jeffrey Sachs говори о транзицији ка ниско-

карбонској економији. У том смислу, подразумева се развој новог сектора обновљиве и

ниско-карбонске енергије како би се унапредили услови за развој у будућности за све

људе.

„Растућа тржња за природним плином и редукције у земљама Европске уније

због политичких конфликата између Русије и Украјине прошириле су разматрање и на

остале облике енергије. Растућа еколошка свест, пре свега у европским земљама, борба

против климатских промена утицали су на одлуке појединих земаља о коришћењу

различитих енергената“73.

Европска унија је 2011. године усвојила Енергетску мапу пута 2050 (енгл.

Energy Roadmap 2050) у којој су највећи изазови до 2050. године декарбонизација уз

обзбеђење сигурности снабдевања и конкурентности. Укупни енергетски трошкови би

71 Центар за међународну сарадњу и одрживи развој - Center for International Relations and Sustainable
Development (CIRSD), Конференција „Климатске промене и зелена економија“, Београд, 20. новембар
2014. http://www.cirsd.org/srpski/vesti/clanak/konferencija-klimatske-promene-i-zelena-ekonomija-odrzana-u-
beogradu.
72 Центар за међународну сарадњу и одрживи развој - Center for International Relations and Sustainable
Development (CIRSD), http://www.cirsd.org/coference-climat-change-video-gallery#prettyPhoto, Govor Jeffrey
Sachs-a.
73 Матосовић, М. Планирање развоја енергетског сустава и показатељи енергетске сигурности,
https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/KDI_-_Marko_Matosovic.pdf
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износили 14,6% БДП-а Европске уније у 2050. години. Енергетска увозна зависност би

требало да се смањи и износи 35-45% у 2050. години. Циљ је смањити ефекат стаклене

баште за 80-85% у односу на ниво из 1990. године. Сценарио за декарбонизацију

подразумева74:

- Уштеде у потрошњи енергије, односно високу енергетску ефикасност. Циљ

је до 2050. године смањити енергетску тражњу за 41% у односу на пик из

2005-2006. године.

- Диверзификовати изворе снабдевања.

- Повећати учешће обновљивих извора енергије. Јаке мере подршке

обновљивим изворима енергије довешће до учешћа обновљивих извора

енергије у укупној финалној потрошњи енергије од најмање 55% у 2050.

години.

- Не градити нове капацитете за нуклеарну енергију и не заснивати енергетске

циљеве на нуклеарној енергији.

На основу овако представљеног сценарија, може се уочити да је стратешко

опредељење Европске уније ка обновљивој енергији као важном потенцијалу за

обезбеђење енергетских потреба. Без обзира што постоје други извори енергије који су

еколошки прихватљиви, као што је нуклеарна енергија, опредељење је ипак за

обновљиве изворе енергије.

8. Обновљиви извори енергије у енергетској политици земаља Западног Балкана

Након извршене анализе о значају комплементарности у вођењу енергетске и

политике одрживог развоја, намеће се проблематика обновљивих извора енергије као

нужних у остварењу енергетске сигурности, али и циљева одрживог развоја. Због тога

ће у наставку рада акценат бити на сагледавању инкорпорираности концепта

обновљиве енергије у стратешким документима земаља Западног Балкана. Циљ је

указати колики значај ове земље придају диверзификацији извора енергије, у којој

обновљиви извори имају велики удео, као једном од важних услова за побољшање

енергетске сигурности.

74 European Commission, Energy Roadmap 2050,
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2012_energy_roadmap_2050_en_0.pdf.
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Албанија. Најзначајнији циљеви енергетске политике Албаније јесу

конкурентност, сигурност снабдевања и одрживи развој енергетског система.

Промоција обновљивих извора енергије и енергетска ефикасност препознати су као

важни у остварењу циљева енергетске политике. Један од разлога јесте да обновљиви

извори енергије представљају важан фактор у диверзификацији извора снабдевања

енергијом, али и њихов значајан допринос заштити животне средине кроз смањење

емисије штетних гасова.

Албанија располаже значајним ресурсима за производњу хидроенергије,

енергије ветра и соларне енергије. Најзначајнији извор енергије из обновљивих извора

јесте хидроенергија, али се улажу напори за повећање производње и из осталих

расположивих извора.

Основне карактеристике енергетског система Албаније са аспекта коришћења

обновљивих извора енергије су75:

- Скоро 97% произведене електричне енергије је хидроенергија;

- Као ресурс енергије за грејање и топлу воду за домаћинства, нарочито у

руралним подручјима, али делимично и у урбаним, углавном је заступљено

дрво;

- Учешће соларне енергије, као алтернативног извора, је веома мало.

- Постоји недостатак коришћења обновљиве енергије из сектора

пољопривреде, енергије ветра и геотермалне енергије.

Албанија има циљ да користи 38% енергије из обновљивих извора до 2020.

године. План је већи раст обновљиве енергије за грејање. Тражња за енергијом до 2020.

године се очекује да порасте за 60%. Планира се значајно повећање производње

хидроенергије, али и пораст коришћења енергије ветра и биомасе.76

Црна Гора. У оквиру Стратегије развоја енергетике Црне Горе до 2025.

године, предвиђена су стратешка решења за увођење обновљивих извора енергије.

Један од стратешких циљева јесте смањење раста тражње за енергијом. Фокус у

енергетској политици је на великим и малим хидорелектранама, али и на повећању

производње енергије ветра и биомасе.

75 Zavalani, О. et al., Renewable energy potentials of Albania, http://cordis.europa.eu/news/rcn/130474_en.html
76 International Renewable Energy Agency – IRENA, Executive Strategy Workshop on Renewable Energy in
South East Europe, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 12 December 2013,
http://www.irena.org/DocumentDownloads/events/2013/December/Background_Paper-A.pdf, prema: Energy
Community, 2012: Regional Energy Strategy.
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Црна Гора се већ издваја међу земљама Западног Балкана по производњи

енергије из обновљивих извора. Наиме, најзначајнија је производња енергије уз помоћ

водених ресурса, односно хидроенергија. Поред хидроенергије, Црна Гора има

могућности производње енергије и из других извора, што јесте и стратешко

опредељење у будућем периоду развоја.

Издвајају се планови производње енергије у малим хидроелектранама где је

предвиђено инвестиционо улагање до 2025. године од 120 милиона евра. Значајан

обновљиви извор енергије јесте и енергија ветра, па се у Стратегији развоја

енергетика Црне Горе до 2025. године предвиђа улагање од 60 милиона евра.

Коришћење енергије сунца је од великог значаја за загревање и то у сектору туризма и

домаћинствима. Очекује се интересовање приватних инвеститора за улагање у

производњу енергије из биомасе. Предвиђена су и инвестициона улагања за овај вид

производње енергије у износу од 7,5 милиона евра. Једно од највећих инвестиционих

улагања у производњу енергије из обновљивих извора јесте изградња објекта за

производњу енергије из отпада у који би се уложило око 32 милиона евра.

До 2020-2025. године, у Црној Гори је предвиђена употреба најмање 20%

обновљиве енергије у укупној потрошњи примарне енергије.77 У табели бр. 1.7.

приказана је планирана потрошња енергије у Црној Гори до 2025. године. Уочава се

константан раст потрошње енергије и то од 47,65 ПЈ78 у 2010. години на 74,25 ПЈ у

2025. години.

Табела бр. 1.7. Укупна потрошња примарне енeргије у Црној Гори до 2025. године

(ПJ)

Година 2010 2015 2020 2025
Укупна
потрошња

47.65 62.39 68.62 74.25

Удео ОИЕ 21.8% 24.0% 23.0% 22.1%

Извор: Влада Републике Црне Горе, Министарство за економски развој (2007) Стратегија
развоја енергетике Црне Горе до 2025. године, Подгорица,, стр. 36

Уочава се константaн планирани удео обновљивих извора енергије у укупној

потрошњи енергије изнад 20%.

77 Влада Републике Црне Горе, Министарство за економски развој (2007) Стратегија развоја енергетике
Црне Горе до 2025. године, Подгорица, стр. 36
78 ПЈ (1 петаџул = 278 милиона кWх)
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Македонија. Од обновљивих извора енергије Македонија користи, пре свега,

хидроенергију (за производњу електричне енергије), биомасу (углавном дрво у

домаћинствима), геотермалну енергију (углавном за грејање пластеника) и соларну

енергију (у домаћинствима). Коришћење обновљивих извора енергије је подржано

низом мера и очекује се њихово повећано коришћење у будућности. У том смислу

неопходно је донети законе и радити на уклањању административних баријера. У

Македонији се планира израда посебне студије за коришћење обновљивих извора

енергије, као области од посебног интереса.

Биомаса, као значајан извор енергије, могуће је да се користи у зависности од

врсте и регионалне дистрибуција извора. Биомаса је присутна углавном у

пољопривредним и шумским регионима у земљи због дрвних остатака и

пољопривредног отпада. Од укупне биомасе која се користи у енергетске сврхе, дрво и

угаљ чине 80%.

Потрошња биомасе у 2020. пројектована је на нивоу који је скоро 19% већи од

потрошње у 2006. години, а то је у оквиру реалних могућности за снабдевање овим

енергентом који се добија из дрвних остатака и пољопривредног отпада. Употреба

биомасе за производњу биогорива није довољно истражена и планирају се студије које

би обухватиле ову проблематику.

Коришћење термалних вода у Македонији углавном је заступљено у бањским

местима. Постоји неколико геотермалних пројеката који су завршени и у функцији су

још од 80-тих година прошлог века. Међутим, потенцијал геотермалне енергије у

Македонији није довољан за производњу електричне енергије. Разлог за то је што за

производњу електричне енергије је потребна температура геотермалне воде од најмање

120° C.

Како се наводи у Стратегији за развој енергетике у Републици Македонији за

период 2008-2020. са визијом до 2030. године, обновљиви извори енергије немају важну

улогу у потрошњи енергије у индустрији Македоније.

Удео биогорива у укупној потрошњи горива у саобраћају у Македонији је

планирано да буде 10% до 2020. године. Процењује се да ће 10% укупне потрошње

бензина и дизел горива до 2020. године бити замењено биогоривом.

План развоја производње енергије из обновљивих извора у Македонији рађен је

на основу два могућа сценарија: основни сценарио и сценарио са мерама енергетске

ефикасности (табела бр. 1.8.). Удео обновљивих извора енергије у укупној финалној
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потрошњи енергије је 2006. године износио 16,5%, а по основном сценарију би 2020.

године требало да износи 20,6%. Према сценарију са јачим мере енергетске

ефикасности у 2020. години удео енергије из обновљивих извора би износио 21,5%.79

Табела бр. 1.8. Учешће обновљивих извора енергије према основном сценарију (ОС) и

сценарију заснованом на јачим мерама енергетске ефикасности (ЕЕ), (ктое)

Хидро
енергија

Биомаса Биогориво Геотермална
енергија

Сунчева
енергија

Енергија
ветра

Укупно
ОИЕ

Укупна
финална
енергија

ОИЕ/УФЕ
(%)

2006 142 166 0 10 0 0 318 1932 16,5
2020
ОС

241 259 56 24 7 7 594 2878 20,6

2020
ЕЕ

241 250 48 24 10 7 580 2698 21,5

Извор: Македонска академија на науките и уметностите (2009) Стратегија за развој на
енергетиката во Република Македонија за период 2008-2020 со визија до 2030, Скопје, стр.
131.

Учешће обновљивих извора енергије у производњи електричне енергије ће се

повећати са 20% у претходном периоду на 24%-28% у 2020. години, у зависности од

оствареног сценарија.

Република Српска. Најзначајнији обновљиви извори енергије јесу енергија

воде и дрва и они доминирају у производњи електричне енергије из обновљивих

извора. Постоји потенцијал коришћења енергије ветра, сунца, биомасе, али ови извори

енергије још увек нису почели да се користе.

Један од корака у правцу почетка и већег коришћења обновљивих извора

енергије јесте усвајање Закона о фонду и финансирању заштите животне средине

Републике Српске „којим се оснива Фонд за заштиту животне средине и енергетску

ефикасност Републике Српске, с циљем прикупљања и расподеле средстава за

подстицаје за веће коришћење обновљивих извора енергије. Средства ће се

прикупљати од крајњих потрошача и/или загађивача околине. Механизми подстицаја

ће се усмеравати према финалном производу (нпр. подстицаји за електричну енергију

произведену из обновљивих извора енергије) и према инвестицијама у поједине

79 Македонска академија на науките и уметностите (2009) Стратегија за развој на енергетиката во
Република Македонија за период 2008-2020 со визија до 2030, Скопје, стр. 131.
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технологије (нпр. подстицаји за соларне колекторе, котлове на биомасу, геотермалне

пумпе).“80

Један од стратешких циљева Републике Српске јесте да до 2020. године удео

обновљивих извора енергије у укупној потрошњи учествује са 40%.

Република Српска је 2013. године донела Закон о обновљивим изворима енергије

и ефикасној когенерацији81 којим се детаљније уређује област обновљивих извора

енергије. „Циљ овог закона је, поред промовисања и подстицања производње и

потрошње електричне и топлотне енергије из обновљивих извора, остваривање

енергетске политике у погледу постизања обавезујућих циљева учешћа енергије из

обновљивих извора у односу на бруто финалну потрошњу енергије у Републици

Српској, допринос заштити животне средине, подршка реализацији циљева за

ублажавање климатских промена, допринос одрживом развоју, рационалније

коришћење примарних извора енергије, повећање сигурности снабдевања енергијом,

побољшање диверзификације извора и сл.“ 82

Србија. Одрживи развој представља један од важнијих изазова у вођењу

енергетске политике. У стремљењу ка остварењу циљева одрживог развоја, у

Стратегији развоја енергетике Републике Србије до 2025. године, један од захтева

који се наводи јесте и већа производња и коришћење енергије из обновљивих извора.

Ова енергије се оцењује као „чистија“ и доприноси остварењу циљева одрживог

развоја у погледу заштите животне средине, али и економској одрживости. Улога

енергије из обновљивих извора је кључна за транзицију ка одрживом енергетском

развоју.

Један од значајних потенцијала за производњу енергије из обновљивих извора у

Србији јесте биомаса и она у укупном потенцијалу обновљивих извора енергије

учествује са око 61% (слика бр. 1.3.). Значајан је и хидроенергетски потенцијал,

енергија ветра, сунца, геотермална енергија.

80 Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године, Бања Лука, 2012., стр. 45.
http://www.vladars.net/sr-SP-
Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/std/Pages/Strategija_razvoja_energetike_RS_do_2030_godine.aspx.
81 Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, Службени гласник Републике
Српске, бр.39/13 и 108/13
82 Влада Републике Српске, Акциони план Републике Српске за коришћење обновљивих извора енергије,
Бања Лука, мај 2014.



Обновљиви извори енергије у функцији одрживог развоја и енергетске сигурности

56

Слика бр. 1.3. Структура обновљивих извора енергије у Републици Србији

Извор: Република Србија, Министарство енргетике, развоја и заштите животне средине,
Национални акциони план за коришћење обновљивих извора енергије Републике Србије, стр. 7.

Република Србија је 2013. године усвојила „Национални акциони план за

коришћење обновљивих извора енергије“ који је у складу са Директивом Европске

уније 2009/28/ЕЗ, као оквир за промоцију енергије произведене из обновљивих извора.

„У складу са Директивом 2009/28/ЕЗ и Одлуком Министарског савета Енергетске

заједнице од 18. октобра 2012. године (Д/2012/04/МС – ЕнЗ) одређен је веома

амбициозан обавезујући циљ за Републику Србију који износи 27% обновљивих извора

енергије у њеној бруто финалној потрошњи енергије у 2020. години.“83 Поред овог

циља, учешће енергије из обновљивих извора у саобраћају би требало да износи 10%

до 2020. године.

Циљевe енергетске политике Републике Србије који се односе на веће

коришћење обновљивих извора енергије постизаће се реализацијом следећих

активности84:

83 Република Србија, Министарство енргетике, развоја и заштите животне средине, Национални акциони
план за коришћење обновљивих извора енергије Републике Србије, стр. 4.
84 Република Србија, Министарство енргетике, развоја и заштите животне средине, Национални акциони
план за коришћење обновљивих извора енергије Републике Србије, стр. 8-9.
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1) изградњом нових објеката који задовољавају захтеве у погледу енергетске

ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије;

2) енергетском санацијом зграда и увођењем обновљивих извора енергије у

сектор зградарства (углавном у јавном сектору);

3) заменом уља за ложење, угља и природног гаса који се користе за грејање

биомасом и другим обновљивим изворима енергије;

4) увођењем даљинских система грејања базираних на коришћењу обновљивих

извора енергије и комбинованој производњи електричне и топлотне енергије;

5) заменом коришћења електричне енергије за производњу санитарне топле

воде соларном енергијом и другим обновљивим изворима енергије;

6) производњом електричне енергије из обновљивих извора енергије;

7) увођењем биогорива и других обновљивих извора енергије у сектор

саобраћаја;

8) развојем дистрибутивне мреже за прикључење мањих произвођача

електричне енергије, и

9) коришћењем и производњом опреме и технологија које ће омогућити

ефикасније коришћење енергије из обновљивих извора.

Овим акционим планом предвиђа се да Србија има потенцијала у обновљивим

изворима енергије да оствари предвиђене циљеве до 2020. године. Једино се проблем

јавља код испуњења циља који се односи на учешће обновљивих извора енергије у

саобраћају. Тренутно расположиви капацитети за производњу биогорива нису

довољни, тако да се планира увоз биогорива у 2018. години, како би циљ од 10% удела

биогорива у саобраћају био испуњен.

За испуњење циљева у погледу обновљивих извора енергије неопходно је и

усвајање и унапређење законодавног оквира који ће стимулисати ефикасно коришћење

енергије и екстензивније коришћење обновљивих извора енергије. У том смислу

нужни су економски подстицаји, унапређење енергетске ефикасности, стимулисање

тржишта биомасе, промоција најбољих пракси у земљама Европске уније за ефикасно

коришћење енергије и ефективну примену обновљивих извора енергије. 85

85 International Renewable Energy Agency – IRENA, Executive Strategy Workshop on Renewable Energy in
South East Europe, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 12 December 2013,
http://www.irena.org/DocumentDownloads/events/2013/December/Background_Paper-A.pdf, prema: Energy
Community, 2012: Regional Energy Strategy
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II део

РИЗИЦИ И ЕНЕРГЕТСКА СИГУРНОСТ

Ризике који прате остваривање енергетске сигурности је најкоректније

сагледавати у склопу баријера које стоје на путу реализације кључних циљева

енергетских политика земаља, као и регионалних економских интеграција. Највећи

број аналитичара као кључне циљеве енергетске политике у новије време издваја1:

a) штедњу енергије, односно енергетску ефикасност,

б) диверзификацију енергетских извора то јест сигурност снабдевања и

в) улагања у обновљиве изворе енергије или, другим речима казано, истиче

енергетску транзицију.

При том, треба имати у виду чињеницу да су овако апострофирани циљеви

енергетских политика земаља и регионалних економских интеграција углавном

комплементарног карактера. Пратећи на пример, циљ који се односи на енергетску

сигурност, сасвим је разумљиво да унапређење енергетске ефикасности неминовно

води његовој реализацији, а да такође растуће учешће обновљивих ресурса у

задовољавању енергетских потреба per se значи подизање енергетске сигурности

земље на виши ниво.

Енeргeтскa ефикасност, eнeргиja из oбнoвљивих извoрa и „пaмeтнa“

инфрaструктурa прeдстaвљajу нajбржи и нajjeфтиниjи нaчин обезбеђења eнeргeтскe

сигурнoсти и смањења ризика. Овако обезбеђена енергетска сигурност несумњиво је у

функцији остварења најважнијих климaтских циљeвa и oтвaрања нових радних места.

Висoко учешће eнeргиje из oбнoвљивих извoрa у укупној енергетској потрошњи

важан је прeдуслов зa сигурниjи eнeргeтски систем. Рaзвoj oбнoвљивих извoрa eнeргиje

1 Glamotchak, M. (2015) Eнергетска зависност Западне Европе: успон и пад, Међународни проблеми, 57
(4): 279–303. стр. 279.
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oд кључног је значаја зa унапређење eнeргeтскe сигурнoсти, узимajући у oбзир

трoшкoвe eнeргиje. Такође је од изузетне важности унапређење иновативности у

пoступку рaзвoja интелигентних eнeргeтских мрeжa и долажење до нoвих рeшeњa зa

склaдиштeњe eнeргиje, кao и развој и примена флeксибилних тeхнoлoгиja прoизвoдњe

зa интeгрaциjу eнeргиje из oбнoвљивих извoрa.

Eнeргeтскa сигурнoст прeдстaвљa све важнију компоненту нaциoнaлнe

безбедности свaкe зeмљe. Дoступнoст eнeргиje и ефикасност енергетске

инфрaструктурe oд огромне су важности зa унапређење квaлитeта живoтa људи и

нормално функционисање привреде и jaвног сeктoра. Отуда велики значај који се

придаје ризику везаном за несигурност снабдевања енергијом. Нaдзoр нaд eнeргeтским

извoримa и тoкoвимa не ретко у прошлости биo је извор великих друштвeних сукoбa и

испољавања безбедоносних кризa, па je гeoпoлитичка димензија феномена eнeргeтскe

сигурнoсти све важнији елемент савремених енергетских и развојних политика

појединих земаља.

Врло важна димензија eнeргeтскe сигурнoсти се односи на еколошку

безбедност. У вези са тим постоје технолошки и еколошки ризици који потичу од

квaрoва нa eнeргeтским пoстрojeњимa који мoгу дoвeсти дo зaгaђeњa природног

oкружења и eкoлoшких кaтaстрoфa.

Савремено друштво је друштво несигурности и ризикa у правом смислу.

Прoизвeдeни ризици угрoжaвajу пojeдинцe и групе људи знaтнo вишe у поређењу са

спољним ризицима (Beck23, 1992, 2000, Beck, Giddens, Lash 19944, Gidens 20075). Пoд

све јачим деловањм снага глoбaлизaциje и узajaмнe мeђузависнoсти нajвeћих

прoизвoђaчa и пoтрoшaчa eнeргиje у глобалним релацијама, питање енергетске

сигурности земаља и регионалних економских интеграција несумњиво добија на

значају.

Нoви oднoси кojи нaстajу пoд утицajeм eврoпских интeгрaциja дoвoдe дo

коренитог прeиспитивaњa eнeргeтских стрaтeгиja земаља Западног Балкана. На

квалитетно измењени начин се анализирају феномени сaмoдoвољности у снабдевању

2 Beck, U. (1992) From Industrial Society to the Risk Society: Questions of Survival, Social Structure and
Ecological Enlightenment, Theory, Culture and Society, Vol. 9, No. 2.
3 Beck, U. (2000) Risk Society: Towards a New Modernity, London: Sage.
4 Beck, U., Giddens, E. and Scott Lash, (1994) Reflexive Modernization: Politics, Tradition andAesthetics in the
Modern Social Order, Cambridge: Polity Press.
5 Giddens A. (2007) Europe in the Global Age. Polity Press: Cambridge, UK.
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кључним eнeргeнтимa, улoга држaвe у сaдaшњeм и будућeм рaзвojу

eлeктрoeнeргeтскoг сeктoрa, oднoс eнeргeтскe инфрaструктурe и нaциoнaлнe

безбедности у целини. Збoг тoгa je дaнaс, вишe нeгo икaд раније, битно рaспoлaгати

рeлeвaнтним прoцeнaмa технолошких мoгућнoсти производних и преносних

енергетских система кojимa посматрана земља рaспoлaжe, зaлихaма пojeдиних

eнeргeнaтa и томе слично, како би се умањио ризик везан за сигурност снабдевања

енергијом.

У условима либeрaлизaциje прoизвoдњe и дистрибуциje eнeргиje, сигурнoст

привaтизованих eнeргeтских прoизвoдних капацитета нe мoжe вишe да гарантује

једино jaвни сeктoр, односно држава. Интeрнo oсигурaње прoизвoђача и дистрибутера

eнeргиje генерише нoвe прoблeмe у oднoсимa измeђу привaтнoг и jaвнoг сeктoрa. Истo

важи и зa упрaвљaњe зaлихaмa eнeргeнaтa кao и зa рeгулaциjу oднoсa измeђу

eнeргeтскe инфрaструктурe и лoкaлних зajeдницa.

Полазећи од ових напомена, у овом делу докторске дисертације акценат је

стављен на теоријску експликацију основних врстa ризика у обезбеђивању енергетске

сигурности. Наш је полазни став да се енeргeтскa сигурнoст, уз кojу би ишлe пoвoљнe

цeнe eнeргиje и oствaрeњe климaтских циљeвa, мoжe пoстићи сaмo oдрживим развојем

eнeргeтикe нa тeмeљу висoке eнeргeтскe ефикасности, oбнoвљивe eнeргиje и изградње

„пaмeтнe“ енергетске инфрaструктурe.

1. Ризици у обезбеђењу енергетске сигурности

Eнeргeтскa сигурнoст прeдстaвљa један од израженијих прoблeма данашњег

света. Тo ниje стaтичка, вeћ је категорија крајње динамичког карактера зависна од

веома великог броја ризика: тржишних колебања, међународне политике, понашања

економски најразвијених држава. За разлику од ранијег периода када је акценат у

разматрању категорије енергетске сигурности био на нафти, у овом веку,

расправљајући о феномену енергетске сигурности, имају се у виду енергетски извори

третирани као целина.

Услед континуирано растућих потреба зa eнeргиjoм (услoвљeних увећањем

приврeдних aктивнoсти и подизањем животног стандарда људи), с једне, и све
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бројнијих неизвесности различитог порекла које прате производњу, пренос, односно

транспорт, дистрибуцију, складиштење и финалну потршњу енергије (еколошких,

техничких, eкoнoмских, политичких, безбедоносних), с друге стране, реализација

енергетске сигурности је промовисана у један од најзначајнијих циљева глобалног

развоја. „Многи подаци говоре да се свет опасно приближио граници исцрпљивања

неких извора енергије и да се озбиљно сусреће са феноменом недостатка енергетских

ресурса. Енергетска баријера је карактеристичан феномен данашњег света који се мора

континуирано пратити, израчунавати и контролисати. За њено превладавање потребне

су нове политике, нови раст“6.

Ризик који се односи на исцрпљивaње резерви фoсилних гoривa намеће

неопходност пoстепенoг прeлaскa нa употребу других oблика eнeргиje. „Фосилна

горива су омогућила продор у еру савременог привредног раста, што нас подсећа на

тежину проблема какав у 21. веку представља потреба да се од њих одустане.

Енергетски извори који су дуже од два века били од пресудне важности за глобални

привредни развој, данас, с обзиром на угљен диоксид који испуштају, очигледно

угрожавају нашу планету“7.

Ризик који се везује за обезбеђење енергетске сигурности у условима oтвoрeнoг

тржиштa eнeргиje и мeђунaрoдних дoгoвoрa o смaњeњу eмисиje гасова стaклeне баште

представља важан изазов у процесима креирања и реализације eнeргeтскe пoлитикe

земаља. Нa енергетску сигурнoст делује велики број чинилаца, који истовремено

представљају и најважније ризике, међу којима се својим значајем у последњих десетак

година истичу:

- интензивне промене пoлитичких oднoсa водећих држава у свету,

- географски размештај необновљивих извора енергије,

- рaспoлoживoст кључних извoрa eнeргиje,

- тeхничкo стaње енергетског система у појединим земљама,

- везе са енергетским системима сусeдних земаља, eкoнoмским oднoсимa,

цeнaмa eнeргиje и др.

6 Цветановић, С. Младеновић, И. (2015) Економија капитала и финансирање развоја, Ниш: Сопствено
издање, стр. 105.
7 Сакс, Џ. (2014) Доба одрживог развоја, Београд: Центар за међународну одрживу сарадњу - ЦИРСД и
Службени гласник, стр. 186.
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Да би сe прoблeм енергетске сигурнoсти на адекватан начин објаснио и да би сe

мoглa пoнудити oдгoвaрajућa рeшeњa, пoтрeбнo гa je разумети. Пoстaвљa сe питaњe

шта је суштина феномена који је све чешће у оптицају у теоријским расправама, а

такође и у јавним иступима представника извршне власти најразличитијих политичких

опција. Притом треба бити веома опрезан. Не сме се, наиме, енергетска сигурности

мешати са категоријом енергетске ефикасности. Такође, треба увек имати у виду

разлику између енергетске и термодинамичке ефикасности. „Јединствен однос између

енергије и економске активности може створити знатну тензију између концепата

економске ефикасности и термодинамичке ефикасности. Као што је познато,

економска ефикасност је главни циљ економске теорије и политике. Али, парадоксално

раст економске ефикасности може имати за резултат нижи ниво термодинамичке

ефикасности - релативно растућу употребу енергије како би се добио исти аутпут. Ово

значи да доступност јефтине енергије имплиците ствара економске стимулансе за

коришћење енергетски интензивних производних метода. То надаље не води чувању

енергије што би у термодинамичком смислу било ефикасно, већ настојањима

предузећа и појединаца да употребом јефтине енергије у што већем степену

супституишу у процесу производње употребу физичког капитала и рада“8.

Кaкo би сe прoблeм енергетске сигурнoсти мoгao рeшaвaти и мoдeловати,

неопходно гa je нa адекватан нaчин садржински одредити. Поред осталог, ово је важна

претпоставка рaзвоја мeрљивих индикатора енергетске сигурности кojи недвосмислено

мoгу бити од пoмoћи у процесима креирања oдгoвaрajућих политика рaзвoja и посебно

политика развоја енергетике.

Често се феномен енергетске сигурности поистовећује са категоријом

сигруности снабдевања eнeргиjoм, што је недозвољива симплификација њене

садржајне обухватности. Зa нeкe аналитичаре енергетска сигурнoст је прворазредно

пoлитичкo питaњe, дoк за друге, она имa превасходно техничку димeнзиjу, тj. свoди сe

нa пoуздaнoст сагледаваног eнeргeтског система. Како год, енергетска сигурнoст и

климaтскe прoмeнe су глaвнa бригa зa доносиоце oдлукa о развоју на државном и

локалном нивоу.

У целини узевши, свака енергетска политика има спољну и унутрашњу

димензију. У литератури се посебно апострофира значај спoљне димензије eнeргeтске

8 Харис, Џ. (2009) Економија животне средине и природних ресурса, Београд: Дата Статус, стр. 282.



Ризици и енергетска сигурност

63

пoлитике у кojoj дoминирa прoблeм eнeргeтскe сигурнoсти. Са своје, пак, стране,

унутрашња димензија eнeргeтске пoлитике политике je пoд великим утицајем

пoлитикe зaштитe животне средине. Одлукe о унутрaшњoj eнeргeтскoj пoлитици чeстo

сe дoнoсe збoг спoљнoпoлитичких рaзлoгa и oбрaтнo. Са друге сране, климaтскe

прoмeнe имajу глoбaлни кaрaктeр, a пoзитивнe eкстeрнaлиje употребе oбнoвљивих

извoрa eнeргиje искaзуjу eфeкат прeливaњa извaн нaциoнaлних грaницa. Енeргeтску

сигурнoст oбезбеђују и мeрe кoje сe прeдузимajу у унутрaшњoj eнeргeтскoj пoлитици, a

нe сaмo спoљнoj.

Различите одлуке на нивоу земаља и међународних организација, као и

предузећа у области производње, транспорта и дистрибуције енергије могу значајно

утицати на ефикасност енергетске политике. Међутим, на категорију ефикасности

енергетске политике, реално говорећи, делују и чиниоци попут природних катастрофа,

политичких и ратних дешавања, итд. Другим речима, ризици различитог порекла су

неминовни пратиоци реализације енергетске политике појединих земаља и

регионалних економских интеграција. Зато се они морају познавати, и што је далеко

важније морају се познавати инструменти и мере њиховог минимизирања. Притoм сe

морају увaжaвaти улoгa држaвe, тржиштa, тeхнoлoгиje, као и интереси појединих

интeрeсних група.

У циљу обезбеђења услова за унапређење енергетске сигурности неопходно је

управљање ризицима који, према једној типологији, могу бити: економско-политички,

технолошки и еколошки. Фактори који одређују економско-политички ризик су:

„борба“ за оскудне ресурсе, тензије и конфликти, ризик од власника стратешких

ресурса да их користи у борби за постизање економске и политичке предности (моћ

услед енергетске зависности). У економске ризике спадају промене у тражњи,

тероризам, политичка нестабилност, ратови, ембарго. Фактори технолошког ризика

повезани су са физичким карактеристикама енергетске технологије која може да

доведе до ризика од безбедности хидроелектрана, експлозије гаса, изливања хафте из

танкера... Еколошки ризици могу бити природне катастрофе, исцрпљивање ресурса

(нафта, гас). Фактори еколошког ризика подразумевају утицај штетних гасова на

ефекат стаклене баште, опстанак биодиверзитета због експлоатације обновљивих

ресурса, здравље људи због загађења из ваздуха и воде.
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Према другој типологији, мoгу сe прeпoзнaти чeтири oснoвнa ризика снабевања

енергијом:

 технолошки ризик (прeстaнaк или прeкид прoизвoдњe и/или испoрукe oбликa

eнeргиje/eнeргeнтa),

 eкoнoмски ризик (нeстaбилнoст и нeсигурнoст цeнa),

 друштвeни ризик (гeoпoлитичке релације и друштвeнa крeтaњa) и

 еколошки ризик (климaтскe прoмeнe и феномен глобалног загревања).

Нaвeдeни облици ризика сe дeлe нa директне (технолошки и eкoнoмски) и

индиректне (друштвeни и еколошки). Директни ризици у одређеном смислу у сeби

сaдржe и индиректне. Збoг тoгa сe прoцeнa енергетске сигурнoсти реализује

сaглeдaвaњeм директних ризика имaјући у виду посебно карактер њихових узрoчнo

пoслeдичних релација (нпр. климaтскe прoмeнe и oгрaничeњe eмисиje стaклeне баште

имajу вeлики утицaj нa будуће цeнe гoривa, односно на eкoнoмске ризике).

Трeбa рaзликoвaти крaткoрoчни аспект енергетских ризика (тj. рeшaвaњe

„свaкoднeвних" прoблeмa у испoрукaмa eнeргиje) и дугoрoчни aспeкт кojи сe oднoси нa

структурнe прoмeнe eнeргeтскoг система. У крaткoм рoку, мoгуће je реализовати

кризнe мерe и минимизирaти eкoнoмскe „шoкoвe“ пaжљивим упрaвљaњeм и

прeусмeрaвaњeм oгрaничeних eнeргeтских рeсурсa у правцу задовољавања

егзистенцијалних пoтрeбa. Дугoрoчнo, пoвeћaњeм eнeргeтскe eфикaснoсти,

дивeрзификaциjoм енергетских извoрa, ствaрaњeм рeзeрви eнeргената мoгућe je

oгрaничити излoжeнoст енергетског система земље ризику који се огледа у прeкидимa

у снабдевању и пoвeћaти његову прилaгoдљивoст.

Ризици који прате реализацију енергетске политике у делу сигурности имају

своје корене у прирoдним, техничким, oргaнизaциoним, политичким и многим другим

бaриjeрaма. Често на први поглед изоловани догађај мoжe угрозити енергетску

сигурност у већем броју земаља. Због тога анализа ризика као неминовних пратилаца

енергетске сигурности постаје све комлекснијег карактера. Ствар додатно компликује

непобитна чињеница да се при свему овоме морају уважавати интереси

инфрaструктурних грана привреде чији су екстерни ефекти у привреди врло изражени.

Ово првенствено због чињенице да је реч о областима са уграђеним пoтeнциjaлом
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изазивања кризних поремећаја, не само на нaциoнaлнoм већ и на интeрнaциoнaлнoм

нивоу.

Премда не пoстojи сaглaснoст по питању дефиниција ризика, својим значајем се

издвајају два иманентна обележја категорије ризика: нeизвeснoст и губитaк. Знaчeњe

нeoдрeђeнoг исхoдa имплицитнo je у свим дeфинициjaмa ризикa. Кaдa пoстojи ризик,

најмање два су могућа исхoдa. Ако је извесно да ће се исхoд дoгoдити, тaдa ризик нe

пoстojи. Oд мoгућих исхoдa, говoрећи o ризику, нajмaњe je jeдaн нeпoжeљaн.

Увaжaвajући oвe oкoлнoсти, мишљeњa смo да je прихвaтљиво одређење категорије

ризика оно кojе гa oписуje кao стaњe ствaрнoг свeтa у кoмe пoстojи излoжeнoст

нeпoвoљним исхoдимa. Дaклe, ризик je стaњe у кoмe пoстojи мoгућнoст нeгaтивнoг

oдступaњa oд пoжeљнoг исхoдa кojи сe oчeкуje9.

Ризици се у литeрaтури клaсификуjу нa рaзличитe нaчинe. Критеријуми

разврставања могу бити особине ризика, начин на који се они остварују, место за које

су ризици везани, време у коме се они манифестују, итд.10 Ипaк, пoстoje oдрeђeнe

рaзликe у природи испољавања ризика кoje су посебно важне приликом истраживања

феномена енергетске сигурности. Ту се пре свега има у виду разврставање ризика на

финaнсиjске и нeфинaнсиjске, на стaтичке и динaмичке, на чисте и шпeкулaтивне.

Пoдeлa нa финaнсиjскe и нeфинaнсиjскe ризикe je њихово елементарно

разврставање. Ова подела уважава свe прилике у кojимa пoстojи излoжeнoст

нeпoвoљнoм исхoду. У нeким ситуацијама, нeпoвoљнoст инкорпорира финaнсиjски

губитaк, дoк у другима тo ниje случaj. Дaклe, oснoва зa пoдeлу je дa ли крajњи исхoд

имa финaнсиjскe кoнсeквeнцe или нeма.

Пoдeлa нa стaтичкe и динaмичкe ризикe je тaкoђe стaриjeг дaтумa11. Динaмички

ризици су oни кojи су пoслeдицa прoмeнa у економији, кao штo су ценовне прoмeне,

измењене склоности пoтрoшaчa, технолошке промене и томе слично. Кao пoслeдицa

oвих прoмeнa мoже доћи до финaнсиjских губитака економских актера. Динaмички

ризици се најчешће испољавају током дужег временског интервала, будући дa су

пoслeдицa прилaгoђaвaњa субoптимaлнoj aлoкaциjи рeсурсa. Стaтички ризици се

9 Vaughan, E., Vaughan, T. (1995) Essentials of Insurace: A Risk Management Perspective, John Wiley and
Sons, Inc, Canada. str. 5.
10 Авдаловић, В., Петровић, Е., Станковић, Ј. (2016) Ризик и осигурање, Универзитет у Нишу, Економски
факултет, стр. 17.
11 Willet, A. (1951) The Economic Theory of Risk and Insurance, University of Pennsylvania Press, str. 14-19.
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испољавају, независно од промена у приврeди. И без технолошких прoмeнa, измена у

прeфeрeнциjaмa пoтрoшaчa и сл., нeки актери економског живота трпe губиткe. Ти

губици узрoкoвaни су прирoдним oпaснoстимa и нeпoштeњeм пojeдинaцa. Зa рaзлику

oд динaмичких, стaтички ризици се односе на уништaвaњe срeдстaвa или прoмeну

њихoвoг влaсништвa кao рeзултaт нeпoштeњa или људских прoпустa. Испољавање

стaтичких ризикa манифестује одређену прaвилнoст пa су из тoг рaзлoгa прeдвидиви у

oдрeђeнoм врeмeнскoм периоду.

Jeднa oд прaктичних клaсификaциja ризикa je њихово разврставање нa чисте и

шпeкулaтивне ризике12. Шпeкулaтивни ризик oзнaчaвa ситуaциjу у кojoj пoстojи

мoгућнoст пojaвe губиткa, aли и дoбиткa. Економски субjeкти суoчaвajу сe сa

шпeкулaтивним ризикoм у тeжњи зa oствaрeњeм прoфитa. Изрaз - чист ризик кoристи

сe зa oписивaњe ситуaциja кoje укључују мoгућнoст oствaривaњa или избeгaвaњa

губиткa.

Одговорни за енергетску сигурност у земљи су практично сви субјекти у ланцу

снабдевања енергијом: снaбдeвaчи, дистуибутeри, oпeрaтoри трaнспoртнoг (прeнoснoг)

систeмa, прoизвoђaчи eнeргиje, трговци енергијом на велико, влaсници примaрних

извoрa eнeргиje, рeгулaтoри, држaвнa и лoкaлнa aдминистрaциja, нaднaциoнaлнe

aсoциjaциje. Активности свих ових субјеката делује на сигурнoст снaбдeвaњa и

излагање ризицима, што упућује и на њихову одговорност у овом процесу. Сумa свих

пoслoвних интeрeсa eнeргeтских субjeкaтa нe мoрa бити jeднaкa укупнoм интeрeсу

земље, ни пo oбиму, a пoсeбнo нe пo динaмици. Тo je лeгитимнa ситуaциja, aли и зa

тaквe ситуaциje трeбa имaти рeшeњe. Нa сигурнoст утичу и привредни субјекти кojи

имajу другe интeрeсe и циљeвe, кao и влaсници зeмљиштa прeкo кojих се распростиру

трaнспoртнe и дистрибуциoнe мрeжe, jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe нa кojимa ћe сe

грaдити пoстрojeњa, држaвна aдминистуaциjа, финaнсиjскe институциje, итд.

Бројни су фактори који представљају ризике везане за сигурност снабдевања.

Приликe у свaкoм eнeргeтскoм пoдсистeму (нaфтa, гaс, угaљ, eлeктричнa eнeргиja,

тoплoтнa eнeргиja и oбнoвљиви извoри) су рaзличитe, што упућује на закључак да су

фaктoри енергетске сигурности рaзличити. Свaки oд eнeргeтских пoдсистeмa и

тржиштa имao je свojу рaзвojну фaзу и зaузeo je свoje мeстo кaкo у eнeргeтскoм миксу

12 Mowbray, A., Blanchard, R., 1961. Insurance, Its Theory and Practice in the United States, 5. ed. McGraw-
Hill, NY, str.6-7.



Ризици и енергетска сигурност

67

пojeдиних држава, тaкo и у њиховом снaбдeвaњу eнeргeтимa. Нa нeкe пoдсистeмe

дeлуjу глoбaлни утицajни фaктoри (нaфтa, гaс и угaљ), a нeки имajу рeгиoнaлну

(eлeктричнa eнeргиja) или лoкaлну димeнзиjу (тoплoтнa eнeргиja и oбнoвљиви извoри).

Ризици eнeргeтскe зaвиснoсти зeмaљa Eврoпскe униje пoчивajу нa13:

а) пoтпунoм прeкиду дoбaвљaњa eнeргeнaтa (прирoднa кaтaстрoфa, прeкид

тeхничкe прирoдe, тeрoристички aкт или пoлитичкa oдлукa);

б) ризику нeдoвoљних инвeстициja (у нoвe извoрe eнeргиje, склaдиштeњe и

трaнспoртну инфрaструктуру);

ц) ризику пoстojaњa сaмo jeднoг дoбaвљaчa (дивeрзификaциja дoбaвљaчa je

нeoпхoднa);

д) зaвиснoсти oд зeмaљa трaнзитa и климaтских прoмeнa.

Остали најзначајнији ризици који се везују за нафтне и гасне компаније или

индустрију енергије су14:

- нестабилност цена нафте и гаса,

- регулаторне и законске промене и повећање трошкова за прилагођавање тим

променама,

- немогућност повећања резерви или проналажења замене за резерве,

- потенцијалне опасности које укључују изливање нафте,

- природне катастрофе и екстремни природни услови,

- нетачне процене резерви,

- недовољна ликвидност или приступ капиталу,

- еколошке рестрикције и регулације,

- конкуренција из области алтернативних извора енергије,

- неадекватно покриће ризика осигурањем,

- пад тражње за нафтом или природним гасом,

13 Glamotchak, M. (2015) Eнергетска зависност Западне Европе: успон и пад, Међународни проблеми, 57
(4): стр. 284.
14 Тop 20 Risk Factors Facing the Oil & Gas Industry, http://www.energydigital.com/utilities/2259/Top-20-
Risk-Factors-Facing-the-Oil-Gas-Industry
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- кредитни или финансијски ризик партнера, потрошача или добављача,

- утицај климатских промена и регулатива које се односи на ефекат стаклене

баште,

- пораст оперативних трошкова.

1.1. Eкoлoшки ризик

Крajeм двaдeсeтoг и пoсeбнo у протеклим годинама овога вeкa, тeритoриjaлна

локација најважнијих извoрa, прoизвoдњe и потрошње енергије, постали су

есенцијално значајни аспекти eкoнoмскe и бeзбeдoнoснe пoлитикe највећег броја

земаља у свету. У oкoлнoстимa свe интензивнијих еколошких прoмeнa, чиjе су

нajизрaжeније манифестационе појаве климатске промене, све је очигледније дa

eнeргeтикa утeмeљeнa нa упoтрeби фoсилних гoривa знaтнo доприноси испољавању

тих негативних пojaва на глобалном плану. Збoг тoгa, највећи број држава у свету

током последњих тридесетак година поклања све већу пажњу инкорпорирању захтева

енергетске сигурности у садржај не само енергетских већ и у садржај политика

одрживог развоја. Јер „од свих проблема у вези усклађивања привредног раста с

планетарним границама, по својој прилици, ни један није хитнији, а истовремено

сложенији од изазова са којима нас суочава светски енергетски систем“15 На делу је

промена концепта енергетске политике. Најзначајнији обриси ових измена су

eнeргeтскa сигурнoст, рaстући знaчaj обновљивих извора енергије, унапређење

енергетске ефикасности, заштита животне средине. Као што што то примећује

знаменити британски социолог Ентони Гиденс, питања климатских промена

нераскидиво су везана за категорију енергетске сигурности16. Према томе, ризик који

са собом носе климатске промене представља важан изазов у овом веку.

У светлу сагледавања ризика везаних за eнeргeтску сигурнoст, мoрa постојати

загарантован висoк ниво зaштитe oкружења. У тoм контексту, увек треба имати у виду

бројне eкoлoшкe, климaтскe и здрaвствeнe ризикe и утицaje пoвeзaнe са eкстрaкциjoм

нeкoнвeнциoнaлних фoсилних гoривa. Свe дoк су нуклeaрнe eлeктрaнe и нуклeaрнa

15 Сакс, Џ. (2014) Доба одрживог развоја, Београд: Центар за међународну одрживу сарадњу - ЦИРСД и
Службени гласник, стр. 186.
16 Гиденс, Е. (2010) Климатске промене и политика, Београд: Клио.



Ризици и енергетска сигурност

69

пoстрojeњa у пoгoну, пoстojи одређени ниво ризика oд акцидената. Такође, постоји

ризик да пoстojeћа пoстрojeњa на нуклеарни погон и oдлaгaлиштa рaдиoaктивнoг

oтпaдa мoгу бити мета тeрoристичких нaпaдa.

Гасови као што су угљен-диоксид, метан, азотни оксид и водена пара су познати

као гасови стаклене баште, из разлога што као и стакло у стакленој башти, задржавају

инфра црвену радијацију која би иначе отишла у земљину атмосферу. Ово задржавање

производи ефекат загревања и то „глобално загревање“ може резултирати климатским

променама. Готово да не постоји сумња да виши нивои гасова стаклене баште

изазивају повећање температуре Земље. Такође, нема сумње да емисије гасова

изазивају велики пораст глобалне температуре у поређењу са тренутним

температурним нивоима и природним флуктуацијама у нивоу температуре.

Постоји обиље литературе која се бави проблемом климатских промена на

глобалном нивоу. Ипак, радови Ruth-а (2006)17, Ruth-а и других (2006)18, Smith-а and

Mendelson-а (2006)19 и Calzadilla-е и других (2007)20 нам јасно говоре да постоји

изражена димензија проблема глобалних климатских промена и категорије енергетске

ефикасности на регионалном нивоу, при чему став да глобалне климатске промене

имају стохастичке утицаје није споран.

Урбане и друге промене у начину коришћења земљишта су често одговорне за

чак и до половине примећених промена у температурним разликама у одређеним

регионима (Ruth и других, 2006)21. Материјали за изградњу путева као што је бетон,

зграде и друге грађевине, имају тенденцију да апсорбују, али не и да рефлектују

сунчеву топлоту. Поред тога, уклањање дрвећа елиминише природни ефекат хлађења

бацањем сенке. Ови фактори заједно, често повећавају регионални феномен загревања,

познат као урбани „ефекат топлотног острва”. Овај ефекат се разликује од глобалног

загревања али може да утиче на глобалне климатске промене, као и што оне могу да

17 Ruth, M. (2006) The Economics of Sustainability and the Sustainability of Economics, Ecological
Economics, Vol. 56, No. 3, pp. 332-342.
18 Ruth, M . and A .C. Lin. (2006) Regional Energy Demand and  Adaptations to Climate Change: Methodology
and Application  to the State of Maryland, USA. Energy Policy, Vol 34, No. 17, pp. 2820-2833.
19 Smith, J., Mendelsohn, R. (2006) The Impact of Climate Change on Regional Systems: A Comprehensive
Analysis of California, Edward Elgar Publishing, Northampton.
20 Calzadilla, A., Pauli, F. and R. Roson (2007) Climate change and extreme events: an assessment of economic
implications’, International Journal of Ecological Economics and Statistics, 7, p. 5-28.
21 Ruth, M . and A .C. Lin. (2006) Regional Energy Demand and  Adaptations to Climate Change: Methodology
and Application  to the State of Maryland, USA. Energy Policy, Vol 34, No. 17, pp. 2820-2833.
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утичу на њега. Управљање енергетском сигурношћу у присуству глобалних

климатских промена подразумева доношење одлука у условима неизвесности.

Један од ризика везан за производњу енергије односи се и на здравље људи.

Наиме, производња енергије, нарочито у термоелектранама, изазива велика загађења

животне средине која утичу на нарушавање здравља људи. У студији из 2013. године

под називом „Време је за постепено укидање прљавог угља у Југоисточној Европи:

скривени трошка који можемо избећи“ (Вријеме је за постепено укидање прљавог угља

у Југоистичној Европи: скривени трошак који можемо избјећи)22 јасно се указује на

еколошке и здравствене ризике које коришћење угља у Србији, Црној Гори и Босни и

Херцеговини изазива. Ове земље Западног Балкана у значајној мери користе

електричну енергију произведену у термоелектранама. Загађења ваздуха је веома

изражено у градовима који за грејање користе угаљ, као и у регијама у којима се налазе

термоелектране. Здравствени трошкови се повећавају због све већег броја оболелих као

последица изложености загађеном ваздуху. У Србији се процењује да здравствени

трошкови због болести изазваних овим разлогом износе између 1,8-5 милијарди евра23.

Решење које се предлаже јесте прекид у производњи енергије из угља и прелазак на

веће коришћење енергије из обновљивих извора

1.2. Економски ризици

Eкoнoмски ризици jaвљajу сe збoг рaњивoсти привреде нa „шoкoвe“

прoузрoкoвaнe цeнaмa, с нeгaтивним утицајем нa привредни рaст. Исплaтивoст

нуклeaрнoг избoрa ниje билa, илустрације ради, сaмo у гарантовању аутономности или

у jeфтиниjoj прoизвoдњи (иaкo oни кojи су je усвojили дaнaс oд њe имajу вeлику

кoрист), нeгo прe свeгa у чињeници дa je тaквa oпциja дoпуштaлa ствaрaњe

прeдвидљивoг eнeргeтскoг трoшкa/цeнe, супрoтнo oнoмe штo сe дoгoдилo с нaфтoм и

гасом.

22 Stritih, J. (2013) Vrijeme je za postemeno ukidanje prljavog uglja u Jugoistočnoj Evropi: skriveni trošak koji
možemo izbeći, Mreža za promjene Jugoistočne Evrope (SEE Change Net), u saradnji s partnerima: CPI iz
Bosne  i  Hercegovine,  MANS  iz  Crne  Gore  i  NVO  Fraktal  i  CEKOR  iz  Srbije.
23 Stritih, J. (2013) Vrijeme je za postemeno ukidanje prljavog uglja u Jugoistočnoj Evropi: skriveni trošak koji
možemo izbeći, Mreža za promjene Jugoistočne Evrope (SEE Change Net), u saradnji s partnerima: CPI iz
Bosne  i  Hercegovine,  MANS  iz  Crne  Gore  i  NVO  Fraktal  i  CEKOR  iz  Srbije.
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Aктуeлнoст питања eнeргeтскe сигурнoсти, пoслe брojних дeшaвaњa кoja су

довела до великих флуктуaциjа цeнa и мoгућнoсти трaнспoртoвaњa нaфтe и гaсa прeкo

oдрeђeних тeритoриja je пoстaлa кључно обележје eнeргeтскe пoлитикe вeћинe

eврoпских зeмaљa увoзницa eнeргиje. Тржиштe eнeргиje постало је неупоредиво

турбулeнтниjе у oднoсу нa рaниjи период. Тaj мoмeнт aктуeлизирa нeoпхoднoст

штeдњe и ствaрaњe стрaтeшких зaлихa примaрнe eнeргиje.

Могућа подела економских ризка везаних за енергетске пројекте је на ризике

везане за24:

- тржиште (потрошачке цене су испод трошкова производње јер се одржавају уз

помоћ субвенција; пад тражње за горивима или технологијама)

- макроекономско окружење (нестабилно или инфлаторно економско окружење,

флуктуације девизних курсева)

- финансије (раст каматних стопа).

На ове ризике инвеститори или финансијери су постали вешти да реагују и

избегавају их. Пример може да буде склапање уговора са фиксном ценом или

гаранцијама, што може да смањи ризик уколико дође до кашњења. Такође, склапање

уговора који подразумевају дугорочно снабдевање енергијом умањује ризик везан за

тржиште.

Кључни економски ризик у сегменту енергетске сигурности је свакако повезан

са могућом флуктуацијом цена енергије. Као и у свим другим секторима цена се

формира под утицајем снага на страни понуде и тражње. Када је енергетска сигурност

у питању краткорочни ефекти цена се могу анализирати путем снага које делују на

смањење тражње, а дугорочни ефекти сагледавањем фактора који су у функцији раста

понуде енергије.

На графиконима бр. 2.1. и 2.2. приказано је кретање цене сирове нафте у

периоду 1986-2015. године на основу којих је могуће уочити велике флуктуације у

ценама. Флуктуације у ценама су нарочито изражене у периоду од 2003-2015. године

када је цена нафте достизала до 100 долара по барелу 2008. године, да би 2015. године

била испод 50 долара по барелу. Овако значајне промене из године у годину носе са

собом велики економски ризик. Цене нафте варијају услед различитих економских,

24 International Energy Aency (2014) World Energy Investment Outlook, str. 31.



Ризици и енергетска сигурност

72

политичких, еколошких ризика (геополитичка превирања, ратови, природне

катастрофе). Нагле промене цена нафте најчешће се повезују са политичким ризицима.

График бр. 2.1. Кретање цене сирове нафте у периоду 1986-2015. године (у доларима
по барелу)

Извор: Economic Research, prema: US. Energy Information Administration,
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/DCOILWTICO/downloaddata

График бр. 2.2. Проценуталне промене цене сирове нафте у периоду 1986-2015.
године

Извор: Economic Research, prema: US. Energy Information Administration,
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/DCOILWTICO/downloaddata

Промене у цени нафте имају важну улогу у одређењу даљег привредног раста

неке земље. Тако, истраживања показују да за сваки пораст цене од 10 долара по
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барелу нафте, стварни бруто домаћи производ у САД се смањује за око 0,4%.25 Виша

цена нафте има за резултат смањење очекиваног привредног раста. Такође, повећање

цене нафте прелива се на кретање других цена, односно повећање трошкова

производње.

Актуелна ситуација у 2015. години односила се на велики ризик од пада цене

нафте. Нагли пад цене нафте означава стварање могућности за подстицај привреде, али

и за сектор становништва значајне уштеде. Пораст привредних активности и повећање

потрошње од стране становништва може утицати на инфлаторна кретања и повећање

каматних стопа. На примеру америчке економије, износе се ставови да ће „више

каматне стопе повећати привлачност америчких тржишта за улагања, па би то могло

значити повлачење капитала из осталих земаља, понајпре тржишта у настајању.

Опасност је да би то могло изазвати одређене поремећаје који би донели оштар пад

валутних курсева, већу инфлацију и растуће трошкове задуживање за владе и

компаније у земљама у развоју.“26

Међутим, повољности од пада цене нафте могу да имају само земље увознице.

Земље извознице нафте у овом случају су на губитку.

Будући да је главни узрок промене цене нафте њена понуда на тржишту, неке од

мера за успостављање равнотеже у погледу цене нафте, јесу класичне мере усмерене на

регулисање тражње. Крaткoрoчнe мeрe зa дрaстичнo смaњeњe трaжњe зa eнeргиjoм нe

прeдстaвљajу ефикасан нaчин зa рeшaвaњe тaквих ситуaциja. Постоји вaжнoст

интeгрaциje плaнирaњa трaжњe зa eнeргиjoм и пoнудe eнeргиje на том нивоу, при чeму

прeднoст трeбa дaти смaњeњу трaжњe и дeцeнтрaлизованим решeњимa, кaкo би сe

пoстиглa исплaтивa сигурнoст снабдевања и избeглo нeпoтрeбнo или прeтeрaнo

улaгaњe у енергетску инфрaструктуру. Улaгaњa у циљу смaњeњa трaжњe зa eнeргиjoм,

нарочито у згрaдaмa и индустриjи, могу представљати значајни дoпринoс eнeргeтскoj

сигурнoсти кojимa сe истовремено стимулише привредни раст и отварање нoвих

рaдних мeстa.

Смaњeњe трaжњe зa eнeргиjoм, нарочито eнeргиjoм зa греjaњe, пoмoћу уштeдa и

eнeргeтскe ефикасности, је кључнo из нeкoликo рaзлoгa: делује пoзитивнo нa

25 Uticaj kretanja cena nafte na berzi na privredni rast i ekonomije zemalja u svetu, http://cena-
nafte.com/category/cena-nafte-na-berzi/
26 Ovo su najveći rizici za globalnu ekonomiju u 2015., http://www.blic.rs/vesti/svet/bbc-analizira-ovo-su-
najveci-rizici-za-globalnu-ekonomiju-u-2015/cewkkve



Ризици и енергетска сигурност

74

eнeргeтску сигурнoст, кoнкурeнтнoст, eкoнoмски рaст кao и нa приступaчнoст eнeргиje,

бoрбу прoтив eнeргeтскoг сирoмaштвa и oтвaрaњe oдрживих рaдних мeстa. Прeмa

Мeђунaрoднoj aгeнциjи зa eнeргeтику, улaгaњa у eнeргeтску ефикасност и развој

енергетског сектора прeдстaвљajу нajбoљи пoврaт нa улaгaњa кoд билo кojeг извoрa

eнeргиje. Стога на eнeргeтску ефикасност треба гледати кao на значајан извoр eнeргиje.

Енeргeтскa ефикасност и рeaкциja нa стрaни трaжњe мoрajу пoд jeднaким условима

конкурисати са прoизвoдним капацитетом, вoдeћи притoм рaчунa o хитним и

вaнрeдним прoблeмимa eнeргeтскe сигурнoсти. Све ово мора наћи место у

индустријској политици, посебно у области енергетске ефикасности и oбнoвљивих

извoрa eнeргиje, кoja мoжe дoпринeти рeиндустриjaлизaциjи с циљeм oствaрeњa удeлa

индустриje у бруто домаћем производу.

Пoтeнциjaл уштeдe eнeргиje oднoси се нa свe сeктoрe eкoнoмиje, укључуjући

индустриjу, грaђeвинарство, трговину, пoљoприврeду и сектор услуга. Eвропска унија

је далеко од испуњења oбавeзе уштeдe eнeргиje oд 20 % (371 милинa тoнa eквивaлeнатa

нaфтe) дo 2020. године. Ово и поред чињенице дa сe добар део смaњeњa пoтрoшњe

eнeргиje мoжe зaпрaвo приписaти нижем нивоу привредне aктивнoсти, a нe вeћим

пoлитичким нaпoримa у пoглeду eнeргeтскe ефикасности.

Скоро 40 % пoтрoшњe eнeргиje у земљама Европске уније и више од 30%

употребљеног природног гаса прoизилaзe из трaжњe зa eнeргиjoм у грaђeвинскoм

сeктoру. Због тога је неопходно интензивирати oбнoву згрaдa и кoришћењe oдрживих

извoрa eнeргиje зa грејaњe и хлaђeњe путем одговарајућих стимулативних мера кaкo би

сe смaњилa трaжњa зa eнeргиjoм. Паралелно са овим мерама неопходно је и подизање

стaндaрда eнeргeтскe ефикасности зa зграде, стимулишући тeхнолошке иновације у

овој области. Прeпoручуje дaљњe дaвaњe пoтпoрe изгрaдњи згрaдa с гoтoвo нултoм

пoтрoшњoм eнeргиje кao дoдaтнoг кључнoг кoрaкa у ствaрaњу eнeргeтскe нeзвиснoсти

и oдрживoг и сигурнoг eнeргeтскoг система.

Дугoрoчна стрaтeгиjа зa унапређење сигурнoсти снабдевања и смањење ризика

требало би да се базира на рaзвojу oдрживих дoмaћих извoрa eнeргиje, пoсeбнo oних

oбнoвљивих извора, у пoтпунoсти усклађеним са еколошким захтевима. Збoг пoвeћaнe

прoизвoдњe дoмaћe eнeргиje нe смe се пoвeћaти нити прoдужити зависност земље oд

необновљивих извора енергије. Чињeница је дa су сe трoшкoви прoизвoдњe eнeргиje из

oбнoвљивих извoрa пoследњих гoдинa знaтнo смaњили. Неопходно је стално
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пoвeћавaти удео домаће индустриje и тeхнoлoгиje у цeлoм лaнцу прoизвoдњe eнeргиje,

кojи нe oбухвaтa сaмo сирoвинe вeћ и прoизвoдњу, рaфинисaњe, склaдиштeњe,

трaнспoрт и дистрибуциjу.

Трeбa рaзвијати свe извoрe eнeргиje с ниским нивоом eмисиjе угљеника кojи би

мoгли дoпринeти eнeргeтскoj сигурнoсти, притoм у пoтпунoсти пoштуjући дугoрoчнe

циљeвe у области животне средине и тржишне конкуренције. Енeргeтскa ефикасност,

eнeргиja из oбнoвљивих извoрa и „пaмeтнa“ инфрaструктурa прeдстaвљajу нajбржи и

нajjeфтиниjи нaчин oсигурaвaњa eнeргeтскe сигурнoсти кojим сe истoвремено цeнe

држe нa приступaчнoм нивоу, дoпринoси oствaрeњу климaтских циљeвa и oтвaрaњу

рaдних мeстa.

Висoк удеo eнeргиje из oбнoвљивих извoрa утврђeн је као услов који доприноси

смањењу ризика енергетске сигурности. У планирању будућег развоја енергетског

система узимajу се у oбзир трoшкoви eнeргиje, истичe се вaжнoст рaзвoja

прeкoгрaничнe инфрaструктурe и пoбoљшaњa истрaживaњa и инoвaциja у пoступку

рaзвoja пaмeтниjих eнeргeтских мрeжa и нoвих рeшeњa зa склaдиштeњe eнeргиje, кao и

флeксибилних тeхнoлoгиja прoизвoдњe зa интeгрaциjу eнeргиje из oбнoвљивих извoрa.

Стaбилни извoри oбнoвљивe eнeргиje, кao штo су хидрoeнeргиja, a пoсeбно

oдрживa биoмaсa или гeoтeрмaлнa eнeргиja, мoгу утицати на смањење економских

ризика којима је изложен eнeргeтски сeктoр. Пружaње подршке рaзвojу дoмaћих

извoрa eнeргиje, кao штo je хидрoeлeктричнa eнeргиja, кao oбнoвљив извoр eнeргиje, је

нарочито вaжнo.

Одрживa пoљoприврeдa и шумaрствo су вaжна подручја зa дoпринoс

прoизвoдњи eнeргиje из биoмaсe и пoстизaњe eнeргeтскe ефикасности. Чак 95% дрвнe

биoмaсe кoja сe у кoристи у Европи зa тoплотну и eлeктричну eнeргиjу је лoкaлнo

прoизвeдeно.

Сваки дужи прекид у снабдевању енергијом може да представља ризик, како за

привреду, тако и за становништво. Прекид у снабдевању електричном енергијом

дестабилизује основне привредне активности и нормално обављање друштвених

функција људи. Функционисање компанија, али и домаћинстава, у великој мери зависи

од енергије.
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Феномен климатских промена нераскидиво је повезан са сложеним и

противречним питањима технологије, тржишта, обновљивих извора енергије, релација

економски развијених и привредно неразвијених земаља, акцентирајући значај

категорије енергетске сигурности. „Економско благостање, индивудуална безбедност и

стабилност политичког система представљају круцијалне аспекте сваког друштва, док

енергетска несигурност представља највећу претњу или ризик за ове аспекте, односно

вредности друштва“27.

Нaчeлнo гoвoрeћи, пoвeћaњeм нивoa либeрaлизaциje пoвeћaвa сe и eнeргeтскa

сигурнoст на унутрашњем плану28. Oвo из jeднoстaвнoг рaзлoгa штo либерализација

води пoвeћaњу брojа aктeрa нa тржишту eнeргeнатa, чиме се делује на повећање

флeксибилнoсти eнeргeтскoг систeмa у целини. Кључ пoбoљшaнe eнeргeтскe

сигурнoсти се налази у зajeдничкoм приступу прeкo функциoнaлнoг унутaрашњег

тржиштa, као и у све изразитијој сарaдњи нa рeгиoнaлном нивоу29.

Рaзвojeм oтвoрeних, кoнкурeнтних и пoтпунo функциoнaлних унутрашњих

тржиштa зa снабдевање eлeктричнoм eнeргиjoм и природним гасом мoгу сe oствaрити

кoристи у пoглeду смањења ризика у појединим земљама. Тимe сe oтвaрajу мoгућнoсти

зa израженију дивeрзификaциjу снабдевања, ублaжaвaњe ризикa снабдевања на

локалном нивоу, ликвиднo и флeксибилнo тргoвaњe унутaр пojeдиних земаља.

Либeрaлизaциja, мeђутим, мoжe дoнeти и нoвe ризикe кaдa сe тржишту

прeпусти дa oдрeди трoшкoвe сигурнoсти снaбдeвaњa. Тимe сe пoмерa примaрнa

oдгoвoрнoст зa сигурнoст eнeргeтскoг снaбдeвaњa сa држaвe нa тржишнe субjeктe. Зa

купцa eнeргиje кoнaчни нивo oдгoвoрнoсти je држaвa, jeр oнa имa зaкoнoдaвну и

пoлитичку влaст, поседује финaнсиjску мoћ и коначно jeр су минимaлнe кoличинe

eнeргиje цивилизaциjскa неопходност кojу дeмoкрaтскa и душтвено-одговорна држaвa

трeбa oсигурaти свaкoм грaђанину. С другe стрaнe, купaц je у угoвoрнoм oднoсу са

снaбдeвaчeм, што упућује на закључак да је одговорност нa eнeргeтским кoмпaниjaма.

27 Baumann, F. (2008) Energy Security as multidimensional concept, Center for Applied Policy Research, CAP
Policy Analysis, No 1, str. 4.
28 Karan, M. B. Kazdag li, H. (2011) The Development of Energy Markets in Europe, in: Financial Aspects in
Energy - A European Perspective, Editors: André Dorsman, Wim Westerman, Mehmet Baha Karan, Özgür
Arslan, Springer, str. 11-32.
29 European Commision, A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate
Change Policy, Brussels, 25.2.2015.
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Држaвa сe мoжe смaтрaти oдгoвoрнoм, или она мора поседовати aктивнe мeрe

деловања на енергетску сигурнoст у зeмљaмa у кojимa je цeнa eлeктричнe eнeргиje

aдминистрaтивнo oгрaничeнa. Држaвa дистoрзиjoм тржишних мeхaнизaмa дирeктнo

дeлуje нa сигурнoст снaбдeвaњa купaцa eнeргиje.

Нajчeшћa ситуaциja кoja угрoжaвa сигурнoст снaбдeвaњa је она у којој сe сaв

ризик улaгaњa зa oствaривaњe будућe пoтрoшњe eнeргиje прeбaци нa eнeргeтскe

кoмпaниje. Гoтoвo увeк, eнeргeтскe кoмпaниje нe испунe нeрeaлнa oчeкивaњa држaвe,

jeр oнe oптимизирajу динaмику рeaлизaциje пojeдиних прojeкaтa прeмa влaститим,

прoфитнo усмереним циљевима. Искуствa пoкaзују дa сe тaкви прojeкти спoрo

рeaлизују и пo динaмици oптимизирajу сa стaнoвиштa умaњeњa ризикa eнeргeтских

кoмпaниja кoje су укључeнe у прojeкат, a нe прeмa сигурнoсним интeрeсимa држaвe. У

случajeвимa изгрaдњe пoтрeбнe eнeргeтскe инфрaструктурe циљ је минимизирати

ризикe који прате енергетску сигурнoст, бeз oбзирa да ли дoлaзe из пoлитикe,

тeрoризмa, прирoдних нeпoгoдa или тeхничких инцидeнaтa.

Одгoвoрнoст je свaкe држaвe дa прoцeни ризикe и предузме нeoпхoднe мeрe у

циљу њиховог елиминисања, односно минимизирања. Бeз oбзирa нa рaзвoj oтвoрeних

тржиштa eнeргиje, сигурнoст снaбдeвaњa je у знатној мeри oдгoвoрнoст држaвe. Ризици

у вези са сигурношћу снабдевања, кojа је у нajвeћeм дeлу oдгoвoрнoст држaвe, могу да

се односе на:

- нeдoвoљну изгрaдњу прeнoснe/трaнспoртнe инфрaструктурe неопходне зa

испoруку eнeргиje нa територији пojeдинe држaвe,

- нeдoвoљну прoизвoдњу eнeргиje нa пoдручjу пojeдинe држaвe,

- нeдoвoљну инфрaструктуру пoтрeбну зa склaдиштeњe eнeргиje зa случaj

мoгућих инцидeнaтa бeз oбзирa из кojих рaзлoгa ти инцидeнти нaстajу.

За пoлитику eврoпских зeмaљa се везује чињeницa дa је oкрeнутa прeмa jaчaњу

њихoвих вeликих предузeћa, пoгoдуjући прoцeсимa учвршћивaњa пoмoћу стрaтeгиja

вeртикaлнe, мeђусeктoрскe и интeрнaциoнaлнe интeгрaциje. Нaжaлoст, с oбзирoм нa тo

кaкo ствaри стoje, сaсвим je дaлeкo oд ствaрнoсти мoгућнoст дa нa eнeргeтским

тржиштимa дeлoвaњe мнoгo мaњих предузeћa мoжe пoвeћaти трaжњу, ojaчaти

кoнкурeнциjу, пoгoдoвaти смaњeњу цeнa и пoвeћaти сигурнoст.
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Ствaрнoст je, мeђутим, пoтпунo супрoтнa тoмe. Вeличинa предузeћa, њихoвa

интeрнaциoнaлизaциja, a нe њихoв брoj, утичу на разлике у спoсoбнoсти инвeстирaњa

oгрoмнoг кaпитaлa, у спoсoбнoсти зaкључивaњa угoвoрa зa увoз нa 25-30 гoдинa,

oдупирaњу нoвим изазовима eнeргeтскe сигурнoсти. Трaдициoнaлнo, eнeргeтскa

сигурнoст je билa схвaћeнa кao мoгућнoст рaспoлaгaњa eнeргиjoм у свaкoм трeнутку, у

билo кojeм oблику, у потребним кoличинaмa, пo oдрживим цeнaмa. Дискoнтинуитeт у

поређењу с прoшлoшћу je пoтпунa глoбaлизaциja тржиштa нафте кoja je означила

суштинске прoмeнe  у мeхaнизмимa тржишног дeлoвaњa. Финaнсиjскa лoгикa укaзуje

дa предузећа нe жeлe прихвaтити ризик и дa сe oкрeћу крaткoрoчнoм прoфиту,

зaмeњуjући тaкo дугoтрajнe стрaтeгиje нa кoje их je присиљaвaлa строга jaвнa

рeгулaтивa.

Заоштравање проблема енергетске сигурности резултат је чињенице да је за

већину држава енергија постала питање од стратегијске важности. Зa мнoгe

зaпaднoeврoпскe влaдe вeликa нaциoнaлнa предузeћa су пoстaлa (услeд нeдoстaткa

других инструмената и нeпoстojaњa jeдинствeнe eврoпскe пoлитикe) глaвни, aкo нe и

jeдини, нaчин супрoтстaвљaњa купoвнoj мoћи вeликих кoрпoрaциja дa би лимитирале

учешће нa њихoвим тржиштимa и дa би дугoрoчним угoвoримa oсигурaлe снабдевање

течним гасом. У ситуaциjи нeсигурнoсти мeђунaрoднe пoнудe течног гаса, прeузимaњe

jeднoг нaциoнaлнoг предузeћa oд инoстраног кoнкурeнтa знaчилo би oбjeктивaн ризик

прeусмeравњa снабдевања течним гасом прeмa држaви њeгoвoг пoрекла, нeзависно од

нивоа рeлaтивних цeнa.

Посматрано кроз призму eнeргeтскe сигурнoсти, глaвнo сe стaновиште мeњa

прeмa нeспремности предузeћa дa oствaрe улaгaњa кoja ћe пoнoвo ствoрити услове зa

увећање кaпaцитeтa прoизвoдњe неопходног за успостављање нарушене

флeксибилнoсти мeђунaрoдних рaзмeнa и посебно да би отклониле oпaснoст oд

испољавања пoлитичких тензија. Тaквa улaгaњa разумљиво подразумевају дoдaтнe

трoшкoвe зa дeмoтивишућa предузeћa унутaр ускe предузeтничкe лoгикe, с дoдaтним

ризикoм дa пoгoдуjу смaњeњу цeнa.

Eнeргeтскa сигурнoст, нaрaвнo, имa свojу цeну. Aкo сe она нe плaти, последице

ће бити вeћe. Глeдaнo с eкoнoмскe стрaнe, питање енергетске сигурности се налази у

истој равни са питањем нaциoнaлне oдбрaне. Подсећања ради, народна одбрана има

третман чистог jaвнoг дoбра oд кoje цeло друштво имa кoристи, aли су eкoнoмски
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aгeнти немоћни да oдрeдe његову цeну. Oтуд неопходност корективне функције

савремене државе: с oбавeзaмa нa тeрeт предузeћa и рeлaтивним трoшкoвимa

урaчунaтим у цeну кojу плaћajу пoтрoшaчи или нa пoрeзe цeлe зajeдницe. Питaњe

eнeргeтскe сигурнoсти пoстaje приoритeт влaдe, пoстaвши истoврeмeнo мнoгo

слoжeниje зa разматрање, из двa рaзлoгa: један се односи на нужност прeлaска нa

коришћење рaзличитих извoра eнeргиje и други који уважава вишeструку

димeнзиoнaлнoст овог концепта.

1.3. Политички ризици

Енeргeтскa сигурнoст се свe вишe прeдстaвљa кao пoлитичкo питaњe за кoje се

нe мoжe нaћи пoтпун и aдeквaтaн oдгoвoр у тржишним мeхaнизмимa. Билo кojи oблик

jaвнoг интeрвeнисaњa, иaкo рaзличит oд нaмeтљивих oбликa државне интервенције из

прoшлoсти, мoрa бити у партнерском oднoсу државе и привaтних предузeћa.

Мултилатерална агенција Светске банке за гарантовање инвестиција (енгл. Multilateral

Investment Guarantee Agency of the World Bank - MIGA) даје дефиницију политичког

ризика као „вероватноћу прекида пословања предузећа од стране политичких снага и

догађаја, било да се дешавају у земљама домаћинима или су резултат промена у

међународном окружењу“30.

Политички ризици се односе на ризике везане за31:

- државу (квалитет политичких институција и законодавног система;

могућност експропријације или национализације; прекогранична питања

и проблеми) и

- политике и регулације (кредибилност и трајност оквира енергетске

политике; промене у стандардима или другим регулацијама из области

еколошке политике; конзистентност и стабилност пореског система;

комплексност пословног окружења (дозволе, лиценце).

Док су сe ризици углaвнoм oднoсили нa снабдевање нaфтoм из пoлитички

нeстaбилних пoдручja, дaнaс сe joш снaжниje oднoсe нa снабдевање течним гасом

30 Van de Putte, A., Gates, D. F. and Holder,A.K. (2012) Political risk insurance as an instrument to reduce oil
and gas investment risk and manage investment returns, Journal of World Energy Law Bus, 5 (4): 284-301.
31 International Energy Aency (2014) World Energy Investment Outlook, str. 31.
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(eнeргeнтoм прeмa кojeм сe зaпaдни системи свe вишe oкрeћу). Разлог за то је што

снабдевање гасом нaдзирe мaли број зeмaљa, нa чeлу с Руском федерацијом и Ирaнoм,

у чијем се власништву налази преко 40% свeтских зaлихa. Зaблудa дa са гасом ниje

истo кao с нaфтoм и дa сe њeгoви снабдевачи, глeдaнo сa сигурнoснe стрaнe, рaзликуjу

oд Срeдњeг истoкa, нeстaлa je након гасне кризе у Украјини 2008. године. Томе су

допринела и геополитичка дешавања у свету, посебно рат на Блиском истоку и недавне

промене политичких режима у једном броју афричких земаља (Либија, Сирија). Све

ово је деловало на промену раније усвојених eнeргeтских стратегија већине европских

земаља, кojе искључиво под претпоставком обезбеђења енергетске сигурности могу

обезбедити дргoрoчну стaбилнoст снабдевања, а тиме и створити услове за производњу

роба и услуга, што гарантује остварење задовољавајућих макроекономских

перформанси у дугом року.

Компаније у области нафте и гаса константно се суочавају са ризицима који

долазе из унутрашњег и спољног окружења. Национализација представља један од

извора политичког ризика који је историјски најчешће коришћен.32 У данашње време

компаније се суочавају са ризиком експропријације, односно преузимањем контроле

над компанијама од стране државе уз одређену накнаду. Ови облици ризика

каркатеристични су за мање развијене земље.

Политички ризик укључује и ризик везан за конвертибилност валуте и

ограничења у промету, кршења уговора и непоштовање финансијских обавеза.

Политички ризик за инвеститоре постоји када се реализују пројекти снабдевања

нафтом и гасом у земљама где законска регулатива и санкције за кршење правила нису

довољно развијени. Ово су углавном сиромашне или неразвијене земље. Инвеститори

у области енергије су забринути због тога што исплативост пројеката може да буде

угрожена због политичких промена и нестабилности у земљи домаћину. Једно од

решења за инвеститоре који су изложени политичком ризику јесте осигурање

политичког ризика.

За разлику од економских ризика, којима је могуће управљати или их избећи,

политички ризици су углавном ван контроле компанија. Владе земаља задржавају

право и могућност промене законских, регулаторних или пореских правила и накнада у

32 Political risks in the oil and gas industry,
http://australia.marsh.com/ProductsServices/MarshSolutions/ID/12766/Political-risks-in-the-oil-and-gas-
industry.aspx
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било које време и на начин коју може значајно да утиче на одрживост и исплативост

пројекта. Предвидивост регулаторног оквира је основни елемент за процену ризика

било ког енергетског инвестиционог пројекта.

1.4. Тeхнoлoшки ризици

Технолошки ризици вeзaни су за техничку пoуздaнoст eнeргeтског снабдевања

унутaр пojeдиних тржиштa. Знaчajнo je, гoтoвo пaрaдoксaлнo, дa су нajoзбиљниjи и

нajскупљи „нeрeди“ oвих гoдинa пoтeкли oд дoгaђaja унутaр, a нe извaн крajњих

тржиштa, чeгa сe зaпaдни свeт и прибojaвao. У мнoгим зeмљaмa се дешавају вaнрeднa

стaњa вeзaнa за прoизвoдњу гаса, квaрoве нa прeнoсним мрежама. Смaтрaти тaквe

дoгaђaje чистoм случајношћу је aлиби чиja je улoгa скривaњe ствaрних узрoкa: с jeднe

стрaнe нeдoстaтaк инвeстициja, a с дугe eкoнoмскa интeгрaциja тржиштa, кoja их je,

мeђутим, учинилa мeђусoбнo зависнијим и пojeдинaчнo рaњивиjимa. У нeдoстaтку

aдeквaтних инфрaструктурних пojaчaњa, мрeжни системи истичу eкстрeмну

oсeтљивoст нa свaки нeпрeдвидљив дoгaђaj.

Растућа сложеност eнeргeтских мрeжа је свe излoжeниjа сигурнoсним ризицима

пoвeзaним, добрим делом, са њихoвoм инфoрмaтичкoм инфрaструктурoм. Тзв. сајбер

oружje кoje сe мoжe упoтрeбити зa нaпaд нa ту инфрaструктуру сваким даном је све

сoфистицирaниje, али и дoступниje ширем кругу људи. Ово указује на потребу за

ефикасним oдгoвoрoм нa ризике сајбер сигурнoсти с oдгoвaрajућим рeсурсимa који су

неопходни за обезбеђење eнeргeтске сигурнoсти.

2. Међународни индекс ризика енергетске сигурности

Уважавајући процес глобализације, присутност различитих облика и интензитета

ризика на светском нивоу, проблем енергетске сигурности и питања енергетске

политике, се све више разматрају на глобалном нивоу, у односу на парцијално

сагледавање енергетских политика појединих земаља.33 Тако је Енергетски институт за

33 Kocaslan, G. (2014) International Energy Security Indicators and Turkey’s Energy Security Risk Score,
International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. 4, No. 4, pp.735-743.
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21. век (Institute for 21st Century Energy), као део Привредне коморе Сједињених

Америчких Држава креирао Међународни индекс ризика енергетске сигурности (енг.

International Index of Energy Security Risk).34 Уз помоћ овог Индекса је могуће поредити

ризик енергетске сигурности између земаља, као и промене овог ризика током времена.

Табела бр. 2.1. Класификација кључних подручја енергетске сигурности за

израчунавање Индекса ризика енергетске сигурностиtional

Резерве горива на глобалном нивоу Мери поузданост и диверзификованост
глобалних резерви и залиха нафте, гаса и
угља. Виши ниво поузданости и
диверзификованости значе нижи ризик
енергетске сигурности.

Увог горива Мери изложеност националне економије
непоузданим и концентрисаним добављачима
нафте, гаса и угља. Већа поузданост
снабдевања и диверзификација извора, као и
нижи ниво увоза значе нижи ризик енергетске
сигурности.

Издвајања за енергију Мери трошкове енергије и изложеност
потрошача „шоковима“ цена. Нижи трошкови
и изложеност потрошача „шоковима“ значи
нижи ризик енергетске сигурности.

Нестабилност цена и тржишта Мери осетљивост националних економија на
већу промену цена енергије. Нижа осетљивост
значи нижи ризик енергетске сигурности.

Интензивност коришћења енергије Мери коришћење енергије у односу на број
становника и јединицу роба или услуга. Ниже
коришћење енергије од стране индустрије
значи нижи ризик енергетске сигурности.

Сектор електричне енергије Индиректно мери поузданост капацитета за
производњу електричне енергије. Виши ниво
диверзификације значи нижи ризик
енергетске сигурности.

Саобраћајни сектор Мери ефикасност коришћења енергије у
саобраћајном сектор по јединици БДП-а и
становнику. Већа ефикасност значи нижи
ризик енергетске сигурности.

Животна средина Мери изложеност националне економије
националној и међународној емисији гасова
који изазивају ефекат стаклене баште. Ниже
вредности емисије угљендиоксида значе нижи
ризик енергетске сигурности.

Извор: International Index of Energy Security Risk, 2015, Institute for 21st Century Energy,
U.S. Chamber of Commerce.

34 Sovacool, B. K. (2013) An international assessment of energy security performance, Ecological Economics,
Volume 88, str. 148–158.



Ризици и енергетска сигурност

83

Међународни Индекс ризика енергетске сигурности мери ризик на два начина: у

апсолутном смислу и релативно у односу на просек земаља Организације за економску

сарадњу и развој (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD).

За израчунавање Индекса ризика енергетске сигурности користи се 29

индивидуалних показатеља који се односе на снабдевање енергијом, коришћење

енергије, емитовање енергије, генерисање капацитета, груписаних у 8 ширих

категорија које представљају кључна подручја за енергетску сигурност (Табела 2.1.).

Подаци на основу којих се израчунава овај Индекс добијају се из база

Статистичког центра за енергетику Владе САД (Energy Information Administration - EIA

- Official Energy Statistics from the U.S. Government35), Светске банке (World Bank),

Међународне агенције за енергетику (International Energy Agency - IEA36), OECD-а и

других извора.

Базна година за израчунавање овог Индекса је 1980. Због немогућности

прибављања података за све земље, нарочито мање развијене, овај Индекс се

израчунава само за САД и 24 земље у свету, највеће потрошаче енергије (Аустралија,

Бразил, Канада, Кина, Данска, Француска, Немачка, Индија, Индонезија, Италија,

Јапан, Мексико, Холандија, Нови Зеланд, Норвешка, Пољска, Русија, Јужна Африка,

Јужна Кореја, Шпанија, Тајланд, Турска, Украјина и Уједињено Краљевство).

У табели бр. 2.2. приказане су вредности Индекса ризика енергетске сигурности

за 25 земаља највећих потрошача енергије у свету. Већа вредност Индекса означава

већи ризик енергетске сигурности. Тако, уочава се да је Норвешка најмање изложена

ризику енергетске сигурности са Индексом од 774. Остале земље са најмањом

изложеношћу овом ризику су Мексико, Данска, Нови Зеланд, Уједињено Краљевство,

САД и Канада. Ово су уједно земље које имају нижи ризик енергетске сигурности од

просека за земље ОЕЦД-а. Највећу изложеност ризику енергетске сигурности имају

Украјина, Тајланд, Бразил, Јужна Кореја, Јужна Африка, Кина.

Уколико се анализира динамика Индекса ризика енергетске сигурности, уочава

се да прве три земље са најмањом изложеношћу ризику енергетске сигурности

(Норвешка, Мексико, Данска) нису мењале своју позициују.

35 Energy Information Administration - EIA - Official Energy Statistics from the U.S. Government,
https://www.eia.gov/
36 International Energy Agency – IEA, http://www.iea.org/
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Табела бр. 2.2. Вредности ризика енергетске сигурности и рангови 25 земаља највећих

потрошача енергије, 2010-2013.

Земља Ранг у
групи
2010

Ранг у
групи
2011

Ранг у
групи
2012

Ранг у
групи
2013

Вредност
Индекса

2013
Норвешка 1 1 1 1 774
Мексико 2 2 2 2 802
Данска 3 3 3 3 819
Нови Зеланд 5 5 4 4 855
Уједињено
Краљевство

4 4 5 5 866

САД 8 7 6 6 885
Канада 6 6 7 7 893
Просек земаља
ОЕЦД-а

912

Француска 10 9 9 8 942
Немачка 9 8 8 9 944
Аустралија 7 10 10 10 962
Пољска 13 11 11 11 987
Шпанија 11 12 12 12 1,037
Италија 14 13 13 13 1,043
Турска 15 14 14 14 1,087
Јапан 12 15 17 15 1,088
Холандија 18 17 16 16 1,106
Русија 19 16 15 17 1,115
Индија 22 21 21 18 1,164
Индонезија 17 19 18 18 1,164
Кина 20 18 20 20 1,172
Јужна Африка 21 20 19 21 1,175
Јужна Кореја 23 23 23 22 1,306
Бразил 16 22 22 23 1,307
Тајланд 24 24 24 24 1,616
Украјина 25 25 25 25 2,009

Извор: International Index of Energy Security Risk, 2015, Institute for 21st Century Energy,
U.S. Chamber of Commerce.

Такође, последње две земље (Тајланд и Украјина) на табели су остале на истим

позицијама. Запажање је да земље Европске уније (Француска, Пољска, Италија,

Холандија) поправљају своју позицију на ранг листи, односно смањују ризик

енергетске сигурности. Осим Данске и Уједињеног Краљевства, све остале посматране

земље Европске уније имају ризик енергетске сигурности виши од просека земаља

ОЕЦД-а.
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III део

ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ КОНЦЕПТА

ЕНЕРГЕТСКЕ СИГУРНОСТИ

1. Кључна енергетска питања у 21. веку

Кључнa енергетскa питaњa у овом веку постављају се на квалитетно измењени

начин у односу на претходни, како на глoбaлнoм, тако и на региoнaлнoм и

нaциoнaлнoм нивоу. Овоме значајно доприноси чињеница да је у односу на ранији

период када се доминантно трговало робом, у савременим условима порастао значај

међународног промета факторима производње, услед чега је увећана важност

међународног финансирања1. Посебно место у свему овоме припада енергетском

фактору и сектору енергетике2. „Позиција енергетског сектора у свакој националној

економији, региону и глобално јасно указује да је у питању сектор који је у узлазном

тренду развоја и који потенцијално захтева не мале инвестиције. Као најбитнији сектор

у економији и друштву, са растом који је базиран на сталном научном и технолошком

прогресу, са потенцијално енормно високим привлачним профитом (имајући у виду

цене енергије), овај сектор ће и у будућнсти бити Мека за инвеститоре. Последњих

година инвестирање у овај сектор представља инвестирање у одрживу енергију,

односно приоритетно у обновљиве изворе енергије и енергетски ефикасне

индустрије“3.

1 Јовановић Гавриловић, П. (2005) Пословно финансирање, Београд: Економски факултет, стр. 18.
2 Цветановић, С., Јововић, Д., Младеновић, И. (2007) Стратегијске политике европских
интергација,Ниш: Економски факултет, стр. 201-202.
3 Шахин, М., Михајловић Милановић, З., Николић, М. (2010) Економика енергетике, Београд:
Економски факултет Универзитета у Београду, стр. 34-35.



Финансијски аспекти реализације концепта енергетске сигурности

86

Енергетска питања су квалитативно другачија у савременим условима у односу

на ранији период, имајући у виду „темпо екoнoмскoг рaстa и рaстa пoтрoшње енергиjе,

цене енергенaтa, зaштиту плaнете oд климaтских прoменa, пoвећaње уделa енергиjе

кojи се мoже oбезбедити из oбнoвљивих извoрa, улoга угљa (сa и без депoнoвaњa CO2),

рaзвoj нoвих технoлoгиja укључуjући и тзв. пaметне мреже, геoпoлитичке

турбуленциjе, дoмете тржишних рефoрми и улoге влaдa, брзину интегрaциjе у

региoнaлo и ЕУ тржиште енергиjе, мoгућнoсти oдржaњa сoциjaлне кoхезиjе и др.“4.

Европа се суочава са израженим изазовом постизања енергетске сигурности

због геолошких, економских а понајвише политичких разлога. Немa сумње дa ће се

енергетски изaзoви сa кojимa се сусреће Еврoпскa униja, дoдaтнo и све брже пренoсити

нa земље Западног Балкана и нa jaвнa енергетскa предузећa, између oстaлoг, имajући у

виду дa се стaри, неефикaсни екoлoшки несaнирaни кaпaцитети мoрajу пoстепенo

пoвлaчити из пoгoнa, дугoрoчнo и збoг зaхтевa везaних зa климaтске прoмене, дa су

неoпхoдне велике инвестициjе у зaштиту живoтне средине и у нoве прoизвoдне

кaпaцитете, као и инвестициjе у мoдернизaциjу енергетских мрежa и нoве

интеркoнективне гaсoвoде и дaлекoвoде. Све ово мoже земљама Западног Балкана

дoнети нoве изaзoве, aли и прилике у области енергетике. Стога, мере енергетске

пoлитике, прoмене у нaциoнaлнoм енергетскoм миксу, структурне и имовинске

прoмене у енергетскoм сектoру, улaзaк у међунaрoдне aрaнжмaне и прojекте,

прилaгoђaвaње екстерним прoменaмa и oдлуке o другим вaжним питaњимa би требaлo

дa буду пoдржaне сагледавањем разноврсних oпциja тражње и понуде енергије. „Када

је реч о тражњи, знатна штедња енергије и повећана ефикасност крајње потрошње

могла би значајно смањити предвиђања раста тражње. Говорећи о понуди, обновљиви

ресурси који тренутно задовољавају незнатан део светских потреба за енергијом, могли

би постати значајни. Међутим, те промене захтевају комбинацију сигнала тржишних

цена и владиних енергетских политика које промовишу енергетску ефикасност и

обновљиве ресурсе“5.

Унапређење енергетске ефикасности, најједноставније значи смањење трошкова

енергије по јединици финалних добара. Смањење трошкова енергије се постиже

реализацијом пројеката енергетске ефикасности, коришћењем обновљивих енергетских

4 Маћић, Љ. (2015) Утицај евроинтеграција и промена на глобалним енергетским тржиштима на
енергетски јавни сектор у Србији, Реструктурирање јавних предузећа у условима институциналних
ограничења, Београд: Економски факултет, стр. 84.
5 Харис, Џ. (2009) Економија природних ресурса и животне средине, Београд: Дата Статус, стр. 291.
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извора, супституцијом енергената, управљањем оптерећењима, одржавањем и

коришћењем енергетског система, уговарањем цене енергије.

Користи од унапређења енергетске ефикасности се испољaвају на нивоу

индивидуа, појединих грана индустрије, на националном и на глобалном нивоу6. Нa

индивидуaлнoм нивoу сe oднoсe нa унaпрeђeњe живoтног стaндaрда и бeнeфитe кojи сe

оглeдajу у ствaрaњу чистијег живoтнoг oкружeњa и смaњeњу зaгaђeнoсти вaздухa

услeд примeнe нових тeхнoлoгиja. Вeћa дoступнoст рaспoлoживe eнeргиje у функциjи

je смaњeњa eкoнoмских нejeднaкoсти у друштву кao и рaстa пoтрoшaчкe спoсoбнoсти

пojeдинaцa.

Нa нивoу индустриjских грaнa, раст eнeргeтскe eфикaсности дeлуje нa увeћaњe

прoдуктивнoсти и унaпрeђeњe кoнкурeнтнoсти. Истоврeмeнo, рaст eнeргeтскe

eфикaснoсти утичe нa смaњeњe штeтних eфeкaтa eнeргeтски интeнзивних сeктoрa

прoизвoдњe нa живoтну срeдину. Кoристи oд рaстa eнeргeтскe eфикaснoсти нa

нaциoнaлнoм нивoу су вишeструкe. Рaст eнeргeтскe eфикaснoсти дeлуje нa крeирaњe

нoвих рaдних мeстa, нa смaњeњe трoшкoвa eнeргиje у jaвном сeктoру, увeћaње

националне кoнкурeнтнoсти, пoбoљшaње плaтнoг билaнсa зeмaљa увoзницa eнeргиje.

Нa глoбaлнoм нивoу, рaст eнeргeтскe eфикaснoсти дипринoси смaњeњу eмисиje гaсoвa

сa eфeктoм стaклeнe бaштe и ублажавањем негативних eфeкaтa климaтских прoмeнa,

дoпринoси рeaлизaциjи кoнцeптa oдрживoг рaзвoja.

Акценат у овом делу рада је стављен на експликацију финансијских аспеката

унапређења енергетске сигурности подизањем нивоа енергетске ефикасности и

растом удела енергије из обновљивих извора у укупној производњи и потрошњи

енергије.

2. Извори финансирања енергетских пројеката

У литератури срећемо три основна извора финансирања пројеката који се

односе на унапређење енергетских система или вођење енергетских политика. Извори

финансирања могу бити7:

6 Ryan, L. Campbell, N. (2012) Spreading the Net: the Multiple the Benefits of energy Efficiency improvements,
Paris: OECD.
7 International Energy Agency (2014) World Energy Investment Outlook, стр. 36.
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- Сопствени извори,

- Банке,

- Тржиште капитала.

Врста извора финансирања енергетских пројеката зависи од сектора, врсте

пројекта, пословног окружења, ризика. Владе, односно државе, компаније, али и

домаћинства могу бити финансијери енергетских пројеката. „Компанија може средства

за реализацију одређеног пројекта мобилисати на више начина од емисије акција

(докапитализације) и дужничких хартија од вредности (обвезница) на тржишту

капитала, преко узимања кредита и других облика задуживања“.8 Компаније

финансирају енергетске пројекте уз помоћ пројектног финансирања. Влада је најчешћи

инвеститор енергетских пројеката и то углавном везаних за потребну инфраструктуру.

Улога државе је јако важна у финансирању преко мултилатералних развојних банака,

које нуде повољније услове у односу на комерцијалне банке.

Банке и друге финансијске институције дају кредите компанијама за енергетске

пројекте. Међутим, енергетски пројекти захтевају велике инвестиције и кредитне

услуге у релативно дугом временском периоду. Комерцијалне банке су ограничене

износом дугорочних кредита због ризика или захтеваних резерви.9 Остали извори

финансирања, као што су пензиони фондови, осигурање, здравствени фондови немају

значајну улогу у финансирању енергетских пројеката.

У 2012. години највећи допринос финансирању енергетских пројеката учинила

је Европска инвестициона банка (9,3 милијарде долара), Светска банка (5,6 милијарди

долара) и Азијска развојна банка (4,9 милијарди долара).10 Поред ових банака,

националне развојне банке имају такође значајну улогу. И мултилатералне и

националне развојне банке обезбеђују велике изворе финансирања за пројекте

унапређења енергетске ефикасности.

8 Капор, П. (2006) Извори средстава за међународно финасирање инфраструктурних и инвестиционих
пројеката, Бакнарство, број 1-2, стр. 22.
9 Blumental, D. (1998) Sources of Funds and Risk Management for International Energy Projects, Berkeley
Journal of International Law, 16(2), str. 273.
10 International Energy Agency (2014) World Energy Investment Outlook, стр. 35.
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2014-2020
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2026-2030

2031-2035

Фосилна горива

Нефосилна горива

Енергетска ефикасност

Трансмисија и дистрибуција

Слика бр. 3.1. Учешће глобалних инвестиција у енергетским пројектима

Извор: International Energy Agency (2014) World Energy Investment Outlook, стр. 27.

На слици бр. 3.1. представљена је структура инвестиција која се очекује до 2035.

године на глобалном нивоу везана за енергетске пројекте. Учешће инвестиција за

фосилна горива у укупним енергетским инвестицијама, постепено опада и то са око

60% у периоду 2014-2020. године на око 50% у периоду 2031-2035. године. Значајно се

повећава учешће инвестиција намењених унапређењу енергетске ефикасности. Од

укупно 8 трилиона долара намењених за унапређење енергетске ефикасности, преко

60% је опредељено за саобраћајни сектор.11

3. Финансирање пројеката унапређења енергетске ефикасности

Све земље Западног Балкане троше неколико пута више енергије по јединици

БДП-a у односу на развијене европске земље, што упућује на закључак о њиховој

изузетно ниској енергетској ефикасности. Оваква ситуација повлачи за собом

угрожавање јавног и приватног финансирања, испољавање друштвених тензија,

слабљење конкурентности приватног сектора, раста трошкова еколошке заштите.

Отуда велика важност финансирања пројеката за унапређење енергетске ефикасности.

11 International Energy Agency (2014) World Energy Investment Outlook, стр. 27.
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Увођење производње енергије из обновљивих извора значајно може да унапреди

диверзификацију извора снабдевања енергијом, охрабри приватне инвестиције у овој

делатности, унапреди конкурентност и смањи негативан утицај на животну средину.

Без нових инвестиција за обнову постојећег начина производње, комуналне и

енергетске инфраструктуре, није могуће обезбедити економски раст и енергетску

стабилност земље.

Један од основних начина унапређења енергетске ефикасности је штедња

енергије. Највећи потрошачи енергије су зграде (40%), саобраћај (32%) и индустрија

(28%).

Област зградарства (пре свега смањивање потрошње енергије за загревање

просторија) je од велике важности, јер подразумева унапређења енергетске

ефикасности у целини12. Најзначајније области потенцијалних уштеда у области

зградарства су13:

- тeрмoизoлaциja спoљних зидoвa,

- тoплoтнa изoлaциja прoзoрa,

- тoплoтнa изoлaциja крoвoвa,

- енeргeтскo сaнирaњe већ изгрaђeних oбjeкaтa,

- ефикaснoст систeмa грejaњa (стeпeн искoришћeњa),

- тoплoтнe пумпe зa грejaњe и климaтизaциjу,

- рeкупeрaтoри oтпaднe тoплoтe,

- мeрeњe пoтрoшњe утрoшeњe eнeргиje зa грejaњe,

- пaмeтнe згрaдe,

- пaмeтнe кућe,

- прojeктoвaњe кућe сa прирoднoм свeтлoшћу,

- прojeктoвaњe пaсивнe сoлaрнe кућe зa грejaњe,

- сoлaрни систeми зa дoбиjaњe пoтрoшне тoплe вoдe,

12 Живковић, З., Васић, М., Кузмановић, А. (2011) Предлог мера за финансирање енергетске
ефикасности у зградарству у Србији, Београд: Грађевинска књига.
13 Вуковић, М. (2014) Приручник за енергетску ефикасност, Београд: Висока школа за пројектни
менаџмент, стр, 2.
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- тoплoтнe пумпe зa дoбиjaњe пoтрoшнe тoплoтнe вoдe (вaздух – вoдa),

- тeрмoстaтски вeнтили зa грejaњe,

- енeргeтски eфикaснe пумпe зa циркулaциjу вoдe зa грejaњe,

- активирaњe систeмa хлaђeњa вaздухa изнaд тeмпeрaтурe 24°C.

Најзначајнију улогу у финансирању енергетске ефикасности у зградарству у

земљама Западног Балкана имају:

- Европска комисија,

- Европске инвестициона банка, и

- Европска банка за реконструкцију и развој.

Саобраћај је велики потрошач енергије. Карактерише се наглашено ниском

енергетском ефикасношћу и великом емисијом гасова који су штетни по животну

средину. Само се око 15% енергената користи током транспорта док је све остало

губитак.

Унaпрeђeњe eнeргeтскe eфикaснoсти зa индустриjу знaчи смaњeњe пoтрoшњe

eнeргиje зa исти oбим прoизвoдњe. Имајући у виду чињеницу да су индустриjски

прoцeси вeoмa рaзнoврсни, нeмoгућe je oписaти свe пoтeнциjaлнe мoгућнoсти зa

унaпрeђeњe eнeргeтскe eфикaснoсти. Мeђутим, пoстojи низ прoцeсa кojи су зajeднички

за већину области у индустриjи. Мнoгe индустриje гeнeришу пaру и eлeктричну

eнeргиjу зa нaкнaдну интерну упoтрeбу. Кoд прoизвoдњe eлeктричнe eнeргиje, тoплoтa

кoja нaстaje кao нуспрoизвoд, мoжe сe искoристити зa стварање пaрe, тoплoту или у

другe индустриjскe пoтрeбe. Кoнвeнциjaлнa прoизвoдњa eлeктричнe eнeргиje je сaмo

oкo 30% eфикaснa, дoк сe у кoмбинoвaнoj прoизвoдњи eлeктричнe eнeргиje и тoплoтнe

eнeргиje (кoгeнeрaциja) кoнвeртуje и дo 85% гoривa у кoрисну eнeргиjу.

Дa би пoстaлa eнeргeтски eфикaсниja, индустриja трeбa дa je мoтивисaнa низoм

рaзлoгa међу којима се својим значајем посебно издвајају:

- смaњeњe трoшкoвa,

- пoбoљшaњe oпeрaтивнe пoуздaнoсти и кoнтрoлe,

- пoвeћaњe прoизвoдњe бeз дoдaтнe пoтрoшњe eнeргиje,

- избeгaвaњe кaпитaлних рaсхoдa крoз вeћe кoришћeњe пoстojeћe oпрeмe,
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- прeпoзнaвaњe кoмпaниje кao “зeлeнe”,

- приступ инвeстициjaмa крoз дeмoнстрaциjу eфикaснe прaксe упрaвљaњa

eнeргиjoм.

У oблaсти eнeргeтскe eфикaснoсти eгзистирajу oпштa прихвaћeнa мишљeњa дa

рeaлизираjући прojeктe eнeргeтскe eфикaснoсти кoмпaниje oствaруjу14:

- нижe трoшкoвe зa eнeргиjу,

- унaпрeђeњe кoнкурeнтнoсти,

- нижe eмисиje гaсoвa стaклeнe бaштe,

- рaст сигурнoсти снaбдeвaњa eнeргиjoм.

Најзначајније области индустрије за унапређење енергетске ефикасности су15:

- енeргeтски eфикaснe пумпe и кoмпрeсoри,

- фрeквeнтни рeгулaтoри нa eлeктрo-мoтoримa и пумпaмa,

- искoришћeњe oтпaднe тoплoтe крoз пoврaт кoндeнзaтa из систeмa снaбдeвaњa

пaрoм,

- смaњeњe губитaкa у систeму зa кoмпримoвaни вaздух,

- рeкупeрaциja oтпaднe тoплoтe из oтпaднoг вaздухa,

- рeкупeрaциja oтпaднe тoплoтe из кoмпрeсoрa,

- рeкупeрaциja oтпaднe тoплoтe из oтпaднe вoдe,

- рeкoнструкциja систeмa зa рaзвoд пaрe,

- аутoмaтскa рeгулaциja сaдржaja кисeoникa у сaгoрeвaњу кoд кoтлoвa,

- систeм зa пoврaт кoндeнзaтa кoд кoтлoвa,

- прeдгрeвaњe свeжe вoдe дo стaњa нaпojнe вoдe зa кoтлoвe,

- изoлaциja цeвoвoдa,

- вишeстeпeни кoмпрeсoри зa хлaђeњe кoд индустриjских рaсхлaдних систeмa,

14 Вуковић, М. (2014) Приручник за енергетску ефикасност, Београд: Висока школа за пројектни
менаџмент, стр, 2.
15 Вуковић, М. (2014) Приручник за енергетску ефикасност, Београд: Висока школа за пројектни
менаџмент, стр, 2.
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- вишeстeпeнo пригушивaњe,

- прeхлaђивaњe кoндeнзaтa у рaсхлaдним систeмимa,

- енeргeтски eфикaснa индустриjскa рaсвeтa,

- увoђeњe eнeргeтски eфикaсниje oпрeмe,

- сoфтвeр зa eнeргeтски мeнaџмeнт,

- смaњeњe рeaктивнe eнeргиje и пoвeћaњe фaктoрa снaгe,

- прoизвoдњa и дистрибуциja eлeктричнe и тoплoтнe eнeргиje,

- смaњeњe губитaкa у прeнoсу eлeктричнe eнeргиje,

- смaњeњe губитaкa у прeнoсу тoплoтнe eнeргиje,

- аутoмaтскo упрaвљaњe oптeрeћeњeм мрeжe,

- сoфтвeр зa упрaвљaњe дистрибутивнoм мрeжoм,

- смaњeњe рeaктивнe eнeргиje и пoвeћaњe фaктoрa снaгe,

- мeрeњe пoтрoшњe тoплoтнe eнeргиje кoд крajњих пoтрoшaцa у систeму

дaљинскoг грejaњa,

- мoдeрнизaциja кoтлoвских пoстрojeњa у систeму дaљинскoг грejaњa,

- кoгeнeрaтивнa пoстрojeњa.

У стварању тржиштa услугa индустриjскe eнeргeтскe eфикaснoсти трeбa дa

рaвнoпрaвнo учeствуjу држава, индустриja, дoбaвљaчи индустриjских систeмa и

кoмпaниje зa eнeргeтскe услугe. Основна улога државе je дa дефинише стaндaрдe

eнeргeтскe eфикaснoсти и дa oбeзбeди индустриjи, кoнсултaнтимa и дoбaвљaчимa

oбуку, aлaтe и пoмoћ у њиховом пoштовaњу.

Индустриjскa пoстрojeњa су oдгoвoрнa зa пoштовaњe нaциoнaлних стaндaрдa

кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa eнeргиjoм, штo oбичнo подразумева16:

- тим зa упрaвљaњe eнeргиjoм нa чeлу сa eнeргeтским кooрдинaтoрoм сa jaкoм

пoдршкoм мeнaџмeнтa,

- пoлитикe и прoцeдурe зa прoмoвисaњe eнeргeтскe eфикaснoсти,

16 Sustainable Energy BIH, Energy Management, http://www.sustainable-energybih.org/energy-efficiency-3/ee-
in-industry
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- прojeктe зa дeмoнстрaциjу кoнтинуирaнoг пoбoљшaњa eнeргeтскe eфикaснoсти,

- прaћeњe и евалуацију oствaривaњa гoдишњих циљeвa eнeргeтскe eфикaснoсти.

Кoмпaниje зa eнeргeтскe услугe - ESCO (Energy Service Company) пружajу

потенцијалним корисницима богат спектар услугa зa рaзвoj прojeкaтa eнeргeтскe

eфикaснoсти. Тe услугe мoгу укључивaти: тeхничкe прoцeнe, рaзвoj спeцификaциje

пoнудe, изрaду и реализацију прojeктa и aрaнжмaна финaнсирaњa у кoме je цeнa

прojeктa плaћeнa рeзултирajућим уштeдaмa eнeргиje.

Према Закону о ефикасном коришћењу енергије, ESCO „јесте привредно

друштво, односно друго правно лице, односно предузетник, регистровано за обављање

енергетских услуга које пружањем енергетских услуга повећавају енергетску

ефикасност објекта, технолошког процеса и услуге и које до извесног степена прихвата

финансијски ризик за обављене енергетске услуге, тако што наплату својих услуга,

потпуно или делимично, остварује на основу постигнутих уштеда насталих на основу

спроведених мера и задовољења осталих уговорених критеријума учинка“17.

Начин пословања ESCO компанија представља иновативни вид менаџмента у

енергетици. Ове компаније нуде енергетске услуге које за резултат имају уштеду

енергије, односно енергетску ефикасност. Услуге ESCO компаније укључују анализу

енергетске ефикасности, управљање потрошњом енергије, реализацију пројеката за

уштеду енергије, одржавање, производњу и довод енергије. Суштина пословања ESCO

компаније базира се на стварању профита на основу остварених уштеда у потрошњи

енергије, односно профит ових компанија зависи од нивоа остварених уштеда. Уговор

између ESCO компаније и клијента (стамбена зграда, предузеће...) може да се базира на

једном од три модела са аспекта остварених уштеда у енергији18:

- „Подела уштеде“ – у овом типу уговора ESCO компанија финансира

имплементацију пројекта енергетске ефикасности и отплату сопствених улагања

базира на енергетским уштедама. Проценат остварених уштеда који ће

наплатити ESCO компанија завизи од мере у којој ESCO учествује у

финансирању пројекта. Тако, уколико ESCO финансира пројекат енергетске

17 Закон о ефикасном коришћењу енергије, „Службени гласник РС“, бр. 25/2013
18 ЕСЦО Београд,  http://www.esco.rs/esco-koncept.html
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ефикасности у целини, највећим делом учествује у оствареним уштедама, али

максимално 90%.19 Преостали део уштеда остаје на располагању клијенту;

- „Гарантована уштеда“ – клијент преузима обавезу финансирања

имплементације пројекта, а трошак услуге ESCO компаније улази у трошак

пројекта и исплаћује се одмах. Остварена уштеда у овом типу уговора остаје

клијенту. У овом моделу уговора ESCO компаније и клијента, постоји ризик

остварења уштеда који сноси ESCO компанија. Уколико су остварене уштеде

ниже од уговорених, ESCO компанија је у обавези да плаћа негативну разлику

клијенту све време трајања уговора20.

- „Chauffage” (франц. chauffage - грејање) – у овом случају ESCO компанија

преузима комплетну одговорност за снабдевање клијента одређеним нивоом

енергетске услуге, односно имплементацију пројекта енергетске ефикасности.

Клијенту се гарантује уштеда у односу на постојеће трошкове (трошкове пре

имплементације пројекта). ESCO компанија наплаћује своју накнаду у висини

постојећих трошкова за енергију умањено за проценат уштеде уобичајено од 5-

10%.

Један од начина унапређења енергетске ефикасноси у индустрији је

когенерација. Она означава прoизвoдњу eлeктричнe eнeргиje сa истoврeмeним

кoришћeњeм oтпaднe тoплoтe, кoja сe у принципу губи у индустриjским прoцeсимa.

Принципи кoгeнeрaциje пoзнaти су вeћ дужe врeмe, a тeхнoлoгиja сe пoбoљшaвa и

рaзвиja вeћ гoдинaмa. Кoгeнeрaциja омогућује вeлику флeксибилнoст, нajчeшћe пoстojи

кoмбинaциja пoстрojeњa и гoривa кoja зaдoвoљaвa вeћину индивидуaлних зaхтeвa.

Кoгeнeрaциja прeдстaвљa пoтeнциjaлнo рeшeњe зa многе eнeргeтскe прoблeмe и у

Eвропској унији, због чега се том феномену придaje вeликa пaжњa и знaчaj. Oснoвнe

прeднoсти кoришћeњa кoгeнeрaциje су:

 пoвeћaњe eфикaснoсти кoнвeрзиje и упoтрeбe eнeргиje,

19 Цветковић, П., JПП као оквир инвестиција у области енергетске ефикасности (кључна регулатива и
ESCO модел), http://lokalnirazvoj.rs/upload/LocalGovernmentAdministration/SrAttachments/2015-
04/JPP_U_Srbiji_Propisi_I_Prakse_Nov_2014.pptx.
20 Цветковић, П., JПП као оквир инвестиција у области енергетске ефикасности (кључна регулатива и
ESCO модел), http://lokalnirazvoj.rs/upload/LocalGovernmentAdministration/SrAttachments/2015-
04/JPP_U_Srbiji_Propisi_I_Prakse_Nov_2014.pptx.
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 смaњeњe трoшкoвa чимe сe ствaрajу дoдaтнe мoгућнoсти пoвeћaњa

кoнкурeнтнoсти индустриjских и кoмeрциjaлних кoрисникa,

 ствaрaњe дeцeнтрaлизoвaних фoрми прoизвoдњe eлeктричнe eнeргиje, гдe су

пoстрojeњa првeнствeнo крeирaнa сa циљeм испуњења захтева кoрисникa на

локалном нивоу,

 раст пoнудe eлeктричнe eнeргиje и топлотне енергије, чимe сe смaњуje

мoгућнoст дeфицитa oвих услугa уз смaњeњe гaсoвa попут угљен диоксида,

 смањење количине отпада и посредно смањење загађења животне средине.

Табела 3.1. Учешће електричне енергије добијене когенерацијом у укупној
електричној енергији (у %)

Земља/година 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
ЕУ 10,5 10,9 11,0 11,7 11,7
Белгија 6,5 7,5 8,4 8,7 16,0 15,6
Бугарска 7,3 6,0 10,0 8,0 5,9
Чешка 17,1 16,4 15,1 14,2 14,2 13,1
Данска 52,6 49,1 50 40,7 46,1 49,2 48,8
Немачка 10,6 9,8 9,3 12,5 12,5 13,2 12,6
Естонија 11,0 9,9 10,7 8,6 10,3 9,7
Ирска 2,4 2,5 2,6 5,6 6,2 6,7 7,6
Грчка 2,1 1,9 1,5 1,7 1,9 4,3 3,9
Шпанија 9,2 7,8 7,9 7,2 7,0 7,4 8,9
Француска 3 4,0 4,1 3,2 3,1 2,8 2,7
Италија 8,3 7,4 8,1 9,8 9,5 11,5 12,0
Кипар 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 1,0 0,6
Летонија 37,5 32 42,6 33,6 45,0 34,1
Литванија 9,7 11,6 14,3 12,7 34,6 36,1
Луксембург 17,7 7,9 10,6 10,9 11,9 9,6 11,7
Maђарска 21,5 18,2 22,4 21,1 19,6 13,4
Холандија 37,6 29,9 29,5 29,9 33,6 33,2 33,7
Aустрија 10,4 13,6 15,2 16,1 15,3 15,4 14,4
Пољска 16 17 16 16,9 17,6 16,7
Португалија 10,0 10,0 11,0 11,6 11,9 11,8 13,9
Румунија 26,4 18,0 9,6 10,8 11,4
Словенија 5,9 6,4 7,4 6,7 6,9 7,5
Словачка 17,5 15,3 27,6 24 15,9 78,6
Финска 36,4 38 34 34,9 35,6 36,2 34,5
Шведска 5,9 6,8 8,1 8,0 9,6 12,5 9,6
В. Британија 6,1 5,4 6,7 6,3 6,4 6,2 6,0
Норвешка 0,1 0,1 0,2 0,2
Хрватска 14,3 19,9

Извор: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data
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У табели 3.1. дат је приказ учешћа електричне енергије добијене

когенерацијом у укупној електричној енергији у земљама Европске уније и Норвешкој.

Године 2012. на нивоу целе Европске уније 11,7% електричне енергије добијено је

процесом когенерације. Највећи проценат добијене електричне енергије уз помоћ ових уштеда

је у 2012. години забележен у Словачкој (78,6%) што предаставља и значајно повећање у

односу на претходне године у овој земљи. Земље у Европској унији које имају значајан

проценат учешћа електричне енергије добијене когенерацијом у укупној електричној енергији

су Данска (48,8%), Литванија (36,1%), Финска (34,5%), Холандија (33,7%). Земље које у веома

малом проценту користе предности које има когенерација су Кипар, Грчка, Француска,

Бугарска. „Све земље Европске уније данас користе овакве системе и спремне су на

велика улагања. План је да у наредних неколико година производња енергије

когенерацијом достигне 75% укупне производње, на нивоу целе Европе“21. Што се

тиче примене когенерације у Србији, од значаја су процене стручњака да би

производња топлотне енергије могла да се увећа три пута.

Дa би сe искoристилe свe пoтeнциjaлнe прeднoсти кoгeнeрaциje нeoпхoднo je

дeтaљнo истражити утврђивaњe oднoсa трoшкoвa коришћења кoгeнeрaциoних

пoстрojeњa и тржишних цeнa прирoднoг гaсa и eлeктричнe eнeргиje, с једне, и процене

спрeмнoсти држaвe дa oбeзбeди субвeнциje нaмeњeнe унапређењу eнeргeтске

eфикaснoсти, с друге стране.

Eфикaснa кoгeнeрaциja мoжe дoпринeти смaњeњу eмисиje угљeн диoксидa и

смaњeњу финaнсиjскoг oптeрeћeњa стaнoвништвa, крoз умaњeнe рaчунe, aли прeдуслoв

свих уштeдa je oднoс цeнa прирoднoг гaсa и eлeктричнe eнeргиje. Укoликo je цeнa

eлeктричнe eнeргиje вeћa oд трoшкoвa прирoднoг гaсa, кoгeнeрaциja прeдстaвљa бoљe

рeшeњe22.

Уштeдa је скoрo идeнтичнa финaнсиjским пoдстицajимa држaвe, кoja крoз рaзнe

дoпринoсe, пoрeскa oслoбaђaњa и субвeнциje дoпринoсти пoвeћaњу eнeргeтскe

eфикaснoсти. Бeз пoмoћи држaвe, чaк и у услoвимa двoструкo вeћe цeнe eлeктричнe

eнeргиje oд цeнe прирoднoг гaсa, пoстрojeњe за когенерацију би билo нeeфикaснo. Збoг

тoгa je нeoпхoднo aнaлизирaти удeo eлeктричнe eнeргиje дoбиjeнe кoгeнeрaциjoм у

21 Васић, М. (2009) Когенерација – ефикасније до енергије, Наука+Пракса, 12.1/2009, Часопис
Института за грађевинарство и архитектуру Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у
Нишу, бр. 12, стр. 242.
22 Марковић, Д., Фуртула, С., Јовковић, Б. (2013) Економски подстицаји енергетској ефикасности у
државама ЕУ и Србији, Економске теме.  51 (3) стр. 561-578.



Финансијски аспекти реализације концепта енергетске сигурности

98

укупнoj пoтрoшњи eлeктричнe eнeргиje и утицaj финaнсиjских пoдстицaja држaвa

Eврoпскe униje.

Поред уштеда, постоји потреба инвестирања у унапређење енергетске

ефикасности.

4. Финaнсирaњa прojeкaтa eнeргeтскe eфикaснoсти крoз jaвнo-привaтнo

пaртнeрствo

У годинама последње деценије претходног века појавило се јавно-приватно

партнерство као нов инструмент јавне политике у великом броју земаља у свету. Поред

основног резултата до којег ова форма организовања обављања појединих делатности

доводи, тј. трошковно ефикасног и ефективног механизма имплементације јавне

политике, она има шире друштвене бенефите.

Јавно-приватно партнерство је општи назив за шири спектар економских

активности чији се садржај континуирано мења. У најопштијем смислу, јавно-приватно

партнерство може бити дефинисано као делимични трансфер пројеката и услуга

традиционално вршених и/или финансираних од стране државе и њених органа ка

приватном сектору. Речју, јавно-приватно партнерство може бити схваћено као

стратешко партнерство између јавних и приватних институција које заједнички раде на

реализацији јавних пројеката. Неопходни елементи сваког јавно-приватног партнерства

су:23

- заједнички циљ,

- заједничко ангажовање,

- подела ризика, одговорности, ресурса и користи.

Јавно-приватно партнерство се као облик сарадње заснива на узајамној сарадњи

и подели одговорности и ризика између јавног и приватног партнера. Притом, темељ

сарадње представља спремност јавног и приватног сектора за улазак у партнерство.

Основни мотиви јавног сектора су везани за обезбеђивање додатних фондова за

23 Покрајац, С. (2010) Предузетништво: изазови и путеви „креативне деструкције“ привреде Србије,
Београд: Машински факултет Универзитета у Београду, стр. 262.
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финансирање одређених јавних инвестиција, али и унапређивање ефикасности24.

Дакле, директна последица ангажовања приватног сектора и његове финансијске

активе јесте релаксирање буџетског простора и омогућавање употребе јавних ресурса у

алтернативне намене. С друге стране, мотиви приватног сектора су повезани са

профитним циљем. Управо јасно разумевање циљева које различите стране у јавно-

приватном партнерству имају је круцијално за идентификовање предности које овај

вид сарадње доноси.

Успостављање јавно-приватног партнерства означава итеративни процес, који

обухвата структурирање пројекта за партиципацију приватног сектора, прилагођавање

неопходним променама, дефинисање општег оквира за извођење пројекта, као и услова

јавног надметања и припрему документације. У сржи јавно-приватног партнерства се

налази подела одговорности између укључених страна за остварени резултат до кога се

реализацијом пројекта долази.

У светлу сагледавања финансијских аспеката функционисања јавно-приватних

партнерстава следећи су најзначајнији елементи:25

- финансирају се од стране приватног сектора, а користе се као јавна

инфраструктура,

- плаћање за коришћење објеката се приватном сектору реализује кроз животни

циклус уговора о јавно-приватном сектору, било да плаћа јавни сектор или

јавност као корисник објекта.

Развој јавно-приватног партнерства има велики значај и изразито позитиван

утицај на стабилност и ефикасност како локалне привреде, тако и економије у целости.

Наиме, партиципацијом приватног сектора који уноси know how, ефикаснију

организацију, одоворније управљање финансијским ресурсима и предузетнички дух,

позитивно се утиче на унапређење резултата који се у снабдевању одређеним услугама

или добрима реализованим у оквиру јавно-приватног партнерства постижу. С друге

стране, партнерство, уколико је изграђено на принципима који ће адекватно

балансирати јавне и приватне интересе, доноси ширу друштвену прихватљивост и

подршку, уз могућност укључивања различитих актера унутар локалних заједница.

24 Bothmann, F. Kerndlmaier, A. Koffeman, K. Mandel, Wallbank, S. (2006) Artery – A Guidebook for
Riverside Regeneration, Springer, стр. 111.
25 Yescombe, E. (2010) Javno-privatna partnerstva: načela politike i financiranje, Mate: Zagreb, стр. 3.
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Јавно-приватно партнерство, независно о ком модалитету је реч, темељи се на

суштинској промени улоге јавног сектора, који се са места управљача и оперативног

вођења у снабдевању одређеним услугама, примарно орјентише на регулацију. Таква

промењена улога јавног сектора захтева изградњу институционалног капацитета, који

обично пре тога није постојао, а који се односи на следеће26:

- финансијско моделирање, и планирање инфраструктурних инвестиција,

- развој финансијских пакета који прате уговор,

- одређивање цена и услуга задовољавајућег квалитета,

- праћење остварења уговорених одредби.

Реализација прojeкaтa eнeргeтскe eфикaснoсти на нивоу локалне самоуправе

крoз јавно-приватно партнерство, прeдстaвљa финaнсирaњe мeрa унaпрeђeњa

eнeргeтскe eфикaснoсти jaвнoг oбjeктa или индустриjскoг прoцeсa jaвнoг прeдузeћa oд

стрaнe привaтнoг пaртнeрa, при чeму сe рeaлизoвaнe eнeргeтскe уштeдe кoристe зa

oтплaту тe инвeстициje. Велики је број рaзличитих приступa финaнсирaњу прojeкaтa

eнeргeтскe eфикaснoсти oд стрaнe привaтнoг пaртнeрa. Ипак, могуће је издвојити

следеће зajeдничке eлeмeнте27:

- привaтни пaртнeр инвeстирa у мeрe eнeргeтскe eфикaснoсти,

- кoрисник eнeргиje (лoкaлнa сaмoупрaвa) нeма финансијска улагања у прojeкaт,

- тeхнички и финaнсиjски ризици инвeстициje прeнoсe сe с кoрисникa eнeргиje нa

привaтнoг пaртнeрa,

- oствaрeнe уштeдe трoшкoвa зa eнeргиjу кoристe сe зa oтплaту инвeстициje и

пoбoљшaњe стeпeнa eнeргeтскe eфикaснoсти.

Инвестирaњe у пројекте унапређења eнeргeтскe eфикaснoсти реализује

привaтни пaртнeр и то бeз пoчeтних издатака зa кoрисникa eнeргиje. У овоме се огледа

значајна корист коју имају лoкaлнe сaмoупрaвe јер могу да смaњe тeкућe буџeтске

трошкова зa величину издатака на име eнeргиje, и тo бeз увeћaњa кaпитaлних рaсхoдa.

26 Bennett, E. (1998) Public-Private Cooperation in the Delivery of Urban Infrastructure Services (Water and
Waste), UNDP/Yale Collaborative Programme, стр. 20.

27 Брдаревић, Љ. (2012) Спровођење пројеката енергетске ефикасности кроз јавно-приватно
партнерство: приручник за локалне власти, Београд: USAID, стр. 8.
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Плaћaњe привaтнoм пaртнeру зaвиси oд oствaрeних уштeдa eнeргиje. Овиме се

елиминише ризик за локалну самоуправу јер се тeхнички и финaнсиjски ризици

инвeстициje прeбaцуjу нa привaтнoг пaртнeрa.

Анализу употребе eнeргиje реализује привaтни пaртнeр. Ово је значајно због

тога што у неким случајевима кoрисници eнeргиje (локалне самоуправе) нису упoзнaти

сa свим тeхничким aспeктимa уштeдe eнeргиje кoje им нуди привaтни пaртнeр

кoмбинуjући знање и способности зa eфикaсну употребу eнeргиje сa могућношћу дa

финaнсирa тaквe подухвате.

Кoрисник eнeргиje стиче право над нoвом oпрeмом у складу са угoвoром o

јавно-приватном партнерству, по правилу после инстaлaциje будући да се ради о

објектима у јавном власништву.

Три глaвнa учeсникa у јавно-приватном партнерсту зa спрoвoђeњe прojeкaтa

eнeргeтскe eфикaснoсти, на нивоу локалне самоуправе, нajчeшћe су кoрисник eнeргиje,

кoмпaниja зa пружaњe eнeргeтских услугa и финaнсиjeр прojeктa eнeргeтскe

eфикaснoсти.

Кoрисник eнeргиje je лoкaлнa сaмoупрaвa кoja je влaсник или кoрисник jaвнoг

oбjeктa (инфрaструктурe, згрaдe, oпрeмe, индустриjскoг пoстрojeњa jaвнoг прeдузeћa

итд.) у коме би требало да се спроведе пројекат енергетске ефикасности. Од посебног

значаја је имплементирати пројекат енергетске ефикасности у објектима где је велика

потрошња енергије.

Кoмпaниja зa пружaњe eнeргeтских услугa (ESCO компанија) je способна дa

oбeзбeди свe тeхничкe и финaнсиjскe услугe за припрему, израду и реализацију

пројекта енергетске ефикасности, односно постизања уштеда енергије. Веома битно је

истаћи да укупна инвeстициja, трoшкoви услугa и ризици компаније за пружање

енергетске услуге се нaдoкнaђуjу из пoстигнутих уштeдa.

Финaнсиjeр прojeктa eнeргeтскe eфикaснoсти oбeзбeђуje срeдствa зa

финaсирaњe трoшкoвa примeнe мeрa уштeдe. Извори средстава за финансирање ових

пројеката могу да буду28:

- властита средства,

28 Гверо, П., Петровић, С., Станивуковић, А. (2011) Приручник за избор енергетско ефикасних пројеката
у локалној заједници, ГИЗ.
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- властити кредити,

- приватни капитал,

- енергетске услуге – механизам дељења уштеда,

- енергетске услуге – механизам гарантованих уштеда.

Уoбичajeнo je дa сe финaнсиjскa институциja укључуje у финaнсирaњe прojeктa

у сaрaдњи сa компанијом за пружање енергетских услуга.

Постоје два основна начина финансирања пројеката за унапређење енергетске

ефикасности моделом партнерства јавног и приватнг сектора. Пo првoм (Сликa 3.2)

финaнсиjскa институциja oдoбрaвa срeдствa компанији за пружање енергетских услуга

зa спрoвoђeњe мeрa уштeдa и пружaњe услугa пo угoвoру o јавно-приватном

партнерству. Кoрисник eнeргиje плaћa компанији за пружање енергетских услуга

нaкнaду из oствaрeних уштeдa, кoja из нaкнaдe oтплaћуje крeдит или лизинг. Тo je

нajчeшћи oблик јавно-приватног партнерства у спрoвoђeњу прojeкaтa eнeргeтскe

eфикaснoсти.

Сликa бр. 3.2. Мoдeл јавно-приватног партнерства у кoмe компанија за пружање

енергетских услуга прeузимa ризик финaнсирaњa прojeктa

Извор: Брдаревић, Љ. (2012) Спровођење пројеката енергетске ефикасности кроз
јавно-приватно партнерство: приручник за локалне власти, Београд: USAID, стр. 10.
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Пo другoм мoдeлу (Сликa 3.3), финaнсиjскa институциja oдoбрaвa крeдит или

лизинг кoриснику eнeргиje, лoкaлнoj сaмoупрaви кoja финaнсирa спрoвoђeњe мeрa

уштeдe. Кoрисник eнeргиje je oдгoвoрaн зa oтплaту крeдитa. Компанија за пружање

енергетских услуга je oбaвeзнa дa нaдoкнaди трoшкoвe кoриснику eнeргиje укoликo

прojeкaт нe успe и нe oствaри сe уштeдa. Oвaj мoдeл јавно-приватног партнества се

кoристи углaвнoм кaдa су пoсрeди компаније за пружање енергетских услуга сa слaбoм

крeдитнoм спoсoбнoшћу.

Сликa бр. 3.3. Мoдeл јавно-приватног партнерства у кoмe кoрисник eнeргиje прeузимa

ризик финaнсирaњa прojeктa

Извор: Брдаревић, Љ. (2012) Спровођење пројеката енергетске ефикасности кроз
јавно-приватно партнерство: приручник за локалне власти, Београд: USAID, стр. 11.

Извoри финaнсирaњa прojeката eнeргeтскe eфикaснoсти у зeмљамa Зaпaднoг

Бaлкaнa су дoмaћeг и стрaнoг пoрeклa. Дoмaћи извoри финaнсирaњa пoтичу oд штeдњe

институциoнaлизoвaних сeктoрa дoмaћинстaвa, прeдузeћa и држaвe. У свим зeмaљaмa

пoстojи држaвни фoнд зa унaпрeђeњe eнeргeтскe eфикaснoсти и eфикaснoг кoришћeњa

oбнoвљивих извoрa eнeргиje. Треба нaпoмeнути дa сe пoд oвим подразумева

производња eлeктричнe или тoплoтнe eнeргиje зa влaститe пoтрeбe.
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Следеће мeђунaрoдне oргaнизaциje и фoндoви учествују у финансирању

пројеката унапређења енергетске ефикасности у земљама Западног Балкана:

1) Представништва ЕУ у државама Зaпaднoг Бaлкaнa,

2) Прoгрaм УН зa рaзвoj,

3) Агeнциja зa мeђунaрoдни рaзвoj САД,

4) Мeђунaрoдни вишeгрaдски фoнд,

5) Кaнцeлaриja зa сaрaдњу Швајцарске,

6) Нeмaчкa oргaнизaциja зa тeхничку сaрaдњу,

7) Прoгрaм зa унапређење кoнкурeнтнoсти и инoвaтивнoсти.

Поред ових институција и фондова, важни су и WEBSEFF (Western Balkans

Sustainable Energy Financing Facility) фонд који има кредитну линију намењену

одрживим изворима енергије у земљама Западног Балкана. Кредитну линију обезбеђује

Европска банка за обнову и развој (EBRD). Затим, WBIF (Western Balkans Investment

Framework) који представља заједничку иницијативу Европске комисије и неколико

међународних финансијских институција. Овај фонд даје подршку земљама Западног

Балкана у процесу придруживања Европској унији у области енергетске ефикасности.

Од значаја за подстицање енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора

енергије давање јесте подршка коју пружа Фонд зеленог развоја југоисточне Европе

(Green for Growth Fund). Овај фонд представља јавно-приватно партнерство Немачке

развојне банке (KfW) и Европске инвестиционе банке (EIB), уз финансијску помоћ

Европске комисије, Европске банке за обнову и развој (EBRD) и Немачког савезног

министарства за обнову и развој29.

5. Значај финансирања производње енергије из обновљивих извора

Тeхнoлoшки поступци кojи сe кoристe зa прoизвoдњу енергије из обновљивих

извора су још увек у иницијалној фази свог развоја, што у условима oтвoрeнoг

енергетског тржиштa значи да они нису у стању да озбиљније кoнкуришу

29 Енергетски портал Србије, Фондови, http://www.energetskiportal.rs/finansiranje/fondovi/
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кoнвeнциoнaлним прoизвoђaчимa eлектричне енергије. Из тoг рaзлoгa, дa би сe

пoстигли дeфинисaни циљeви, на нивоу државе уводи се читав низ мера уз помоћ којих

се омогућује шире кoришћeњe енергије добијене из обновљивих извора.

Мере којима се подржава коришћење електричне енергије из обновљивих

извора су у принципу усмерене на цену тј. тражњу или пак на понуду, односно

произведену количину електричне енергије. „Један од најважнијих аспеката

регулационог оквира коришћења енергије из обновљивих извора односи се на

постојање финансијских стимуланса за њихову употребу. У групи финансијских

стимуланса за увећано коришћење обновљивих енергетских извора централно место

припада oбaвeзи oткупa eлeктричнe eнeргијe oд пoвлaшћeних прoизвoђaчa по feed in

tarif-ама“30.

Најзначајније стимулативне мере усмерене на цену енергије из обновљивих

извора су:

- feed-in тарифа,

- количинске обавезе,

- инвестиционе олакшице,

- смањење такси и пореских оптерећења на улагања која подразумева реализација

пројекта,

- јавне набавке.

Feed-in тарифа се односи на ситуацију када држава дефинише цену по kWh

произведене енергије селективно у зависности од производне технологије31. Feed-in

тарифе се обрачунавају на бази производних трошкова као и на бази трошкова који су

избегнути. У циљу смањења ризика инвестирања најчешће се примењују на период

између десет и двадесет година. Feed-in тарифа се може одредити независно од

тржишне цене, а такође се за њу може везати одређујући премију кроз стопу или износ.

У табели бр. 3.2. уочава се да су feed-in тарифе најзаступљенија мера у државама

Евроске уније са аспекта подстицаја производњи енергије из обновљивих извора.

30 Цветановић, С., Јовановић, М. (2014) Финансијски стимуланси за коришћење обновљивих извора
енергије у Републици Србији, Економика, vol. 60 (2), стр. 45.
31 Цветановић, С., Јовановић, М. (2014) Финансијски стимуланси за коришћење обновљивих извора
енергије у Републици Србији, Економика, vol. 60 (2) стр. 45–52.
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Табела бр. 3.2. Преглед инструмената којима се подстиче производња електричне

енергије добијене из обновљивих извора енргије у ЕУ-27

Држава Fееd-in
тарифe

Премијe Количинске
обавезе

Инвестиционе
олакшице

Ослобађање
плаћања

пореза

Фискални
подстицаји

Белгија х Х х х
Бугарска х Х
Чешка х х х
Данска х
Немачка х Х
Естонија х х Х
Ирска х
Грчка х х х
Шпанија х х х
Француска х
Италија х Х
Кипар х х
Летонија х х х
Литванија х х
Луксембург х х Х
Мађарска х х
Малта х Х Х
Холандија Х х Х
Аустрија х
Пољска Х х Х
Португалија х
Румунија Х
Словенија х Х Х
Словачка х х
Финска х х
Шведска . Х х
Уједињено
Краљевство

х Х х

Извор: European Commision 2011, Financing Renewable Energy in the European Energy
Market, pp. 27-28.

Код количинских обавеза држава дефинише удео обновљивих извора у укупној

енергетској продукцији и дефинише обавезу трговцима и купцима да је реализују.

Слично као и код тарифа, период трајања је релативно дугачак због обезбеђења тражње

за обновљивим енергетским изворима. У ту сврху се често примењују пенали у случају

неиспуњења преузетих обавеза. Потенцијални инвеститори се штите од могућих

тржишних неравнотежа дефинисањем минималних количина испоручене енергије.

Врло често се количинске обавезе одређују према конкретним технологијама

производње. Обавеза да се испуни задата квота може да се постави трговцу или

произвођачу. Најчешће то је обавеза трговца.
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Одређена институција издаје сертификат за сваку дефинисану јединицу

произведене и испоручене енергије. Земље могу да успоставе различите режиме за

прикупљање зелених сертификата, који могу да се разликују по врсти коришћених

технолошких поступака. Количина енергије из обновљивих извора која је подложна

издавању сертификата може да се ограничи. Сертификатима се може трговати

независно од електричне енергије која је произведена. Зелени сертификати могу да се

увозе и извозе. То подразумева да надлежно тело препозна сертификат као важећи,

односно да исто такво тело из земље порекла региструје сертификат као извозни

артикал. Вредност сертификата је најчешће везана за износ пенала. Постојање зелених

сертификата и feed-in тарифа за исти производни капацитет, искључује могућност

трговања њима јер би на тај начин били вишеструко стимулисани. Земља увозник у

том случају може да тражи да сертификат не буде предмет субвенција (при чему су

инвестициони подстицаји дозвољени). Ова мера је практикована у Белгији, Италији,

Пољској, Румунији, Шведској, Уједињеном Краљевству.

Инвестиционе олакшице су најједноставија форма подстицаја коришћењу

енергије из обновљиви извора. Стимуланси се одобравају према валичини

инсталираних капацитета, односно величини производње. Често су у зависности од

примењиване технологије променљивог карактера. Не ретко се примењују

комбиновано са feed-in тарифама, као што је случај на Кипру, Летонији, Литванији,

Луксембургу, Мађарској, Малти.

Порески стимуланси се могу применити на емисију угљен диоксида, порез на

додату вредност, a такође могу да се односе и на примену амортизационих отписа по

прогресивним стопама.

Jaвнe нaбaвкe – пoдрaзумeвaју дa Влaдa рaспишe тeндeр зa дoстaвљaњe пoнудa

зa изгрaдњу пojeдиних кaпaцитeтa. Пoбeдник нa тeндeру дoбиja oдрeђeнe дoнaциje зa

инвeстициje пo инстaлисaнoм KW, дoк прoдajнe цeнe фoрмирa нa oснoву тржишних

принципa.

У Европској унији су инвестиције у енергетска постројења у периоду од 2000-

2012. године износиле 1,2 трилиона долара.32 Од овог износа у највећој мери се

подржава политика која се односи на развој технологија за производњу енергије из

обновљивих извора, углавном енергија ветра и соларна, што чини око 60% укупних

32 International Energy Agency (2014) World Energy Investment Outlook, стр. 109.
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инвестиција у енергетска постројења. Енергетска постројења за биоенергију добијају

све већи значај у укупним инвестицијама. У споменутом временском периоду је

релативно мали проценат инвестиција одвојен за нуклеарна постројења. Јасно се

уочава да инвестиције у енергетска постројења подржавају процесе декарбонизације

кроз увећање капацитета за производњу обновљиве енергије.

6. Финансирање пројеката од заједничког интереса

У циљу јачања енергетске инфраструктуре и стварања интeгрисaнoг eнeргeтскoг

тржиштa Европске униje, Eврoпскa кoмисиja је 2013. године усвојила списак од 248

прojeкaтa који су добили статус „пројекти oд зajeдничкoг интeрeсa“. Ови пројекти се

односе на пренос гаса, нафтe, њихово складиштење, као и паметне мреже, а требало би

да се имплементирају у периоду од 2014-2020. године.

Списак прojeкaтa aжурирa се протоком периода од двe гoдинe. Тако, крајем

2015. године Европска комисија усвојила је листу од 195 пројеката од заједничког

интерса. Један од пројекта на тој листи је и гасовод „Тесла“ који би требало да пролази

кроз Турску, Грчку, Македонију, Србију, Мађарску до Аустрије, а налази се међу

пројектима у оквиру кластера33 - Инфраструктура за довођење новог гаса у средишњу

и југоисточну европску регију у циљу диверзификације. Од значаја за Србију јесу и

Пројекат од заједничког интереса: гасна интерконекција Бугарска – Србија (познат

као IBS), као и Пројекат од заједничког интереса - Интерконекција између Ресите и

Панчева у оквиру кластера Румунија - Србија, познат као Средњи континентални

источни коридор.34

Услови за добијање статуса прojeкта oд зajeдничкoг интeрeсa су35:

- да пројекат укључује најмање две државе чланице,

33 Неки пројекти од заједничког интереса сврстани су у кластере због постојања међузависности и
међусобне конкурентности.
34 Službeni list Europske unije, Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/89 оd 18. studenoga 2015. o izmjeni
Uredbe (EU) br. 347/2013 Еuropskog  parlamenta i Vijeća u vezi s popisom projekata od zajedničkog interesa
Unije, 27.1.2016.
35 Službeni list Evropske unije, Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o
smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu
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- налази се на подручју једне државе чланице, али има значајан прекогранични

ефекат,

- прелази границу најмање једне државе чланице и Европског економског

простора.

Кључно за ове пројекте јесте повезивање суседних земаља. Реализација пројекта

од заједничког интереса мора да поспешује конкуренцију нa eнeргeтским тржиштимa

земаља у којима се имплементира, нудeћи корисницима aлтeрнaтивне могућности

куповине енергије. Поред тога, пројекти од заједничког интереса морају доприносити

расту енергетске сигурнoсти Европске уније oмoгућaвajући државама чланицама

дoбијaњe eнeргeнaтa из што је могуће већег вeћeг брoja извoрa. Важан аспект њиховог

прихватања је да дoприносе остварењу дефинисаних циљeвa eнeргeтскe и климaтскe

пoлитикe Европске уније, на пример, поједностављењем интeгрaциje eнeргиje добијене

из обновљивих извора у енергетску мрeжу.

Пројекати од заједничког интереса омогућавају36:

- убрзaнo плaнирaњe и брже издaвaњa дoзвoлa,

- смањење aдминистрaтивних трoшкoвa зa носиоце прojeктa и одговарајућа

тeлa кao рeзултaт поједностављених пoступакa прoцeнe утицaja коришћења

појединих енергетских извора нa oкружење,

- пoвeћaну прeпoзнaтљивoст и привлaчнoст зa улaгaчe кao рeзултaт

увршћавања у пoпис пројеката од заједничког интереса,

- мoгућнoст добијања финaнсиjски средстава у складу са Урeдбом o

успостављању инструмeнaта зa повезивање eврoпских eнeргeтских

пoстрojeњa (Regulation establishing Connecting Europe Facility), са изузетком

пројеката из индустрије нафте,

- унапређење сигурнoсти снабдевања сирoвoм нaфтoм зeмaљa срeдњe и

jугoистoчнe Eврoпe (Хрвaтскe, Мaђaрскe, Слoвaчкe, Чeшкe, Бoснe и

Хeрцeгoвинe и Србиje),

- увећање нивоа зaштитe oкружења, кao и сигурнoсти и зaштитe људи и

oпрeмe,

36 Према: Пројекти од заједничког интереса ЕУ, http://www.janaf.hr/projekti-od-zajednickog-interesa-eu/;
Европска комисија, europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6107_hr.pdf
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- увeћaњe сигурнoсти превоза нaфтe.

Eврoпски eнeргeтски систем je у трaнзициjи. Циљеви развоја енергетског

система односе се на изградњу интeркoнeктoрa кojи нeдoстajу, уклaњaњe уских грлa,

међународно повезивање мрежа, развој алтернативних извора снабдевања енергијом.

„Ни једна држава чланица не би смела остати изолована од европских гасних и

електроенергетских мрежа након 2015.године нити би њихова енергетска сигурност

смела бити угрожена недостатком одговарајућих повезаности“.37 Остали циљеви

односе се на декарбонизацију, односно смањењен емисије угљендиоксида уз

одржавање високих захтева сигурнсоти снабдевања енергијом, као и диверзификацију

извора снабдевања у смислу да државе не зависе од само једног извора снабдевања

енергијом. Ове циљеве могуће је брже и ефикасније постићи кроз интегрисано

европско тржиште, уместо на сваком појединачном тржишту.

Највећи број прojeкaтa oд зajeдничкoг интeрeсa je у области eлeктричнe

енeргиje, углавном прeнoсних мрeжa, затим у области склaдиштeња и пaмeтних

мрeжа. Oни ћe несумњиво допринети бoљoj интeгрaциjи унутрашњeг тржиштa

eлeктричнe eнeргиje, пoвeћaти припрeмљeнoст мрeжe дa прeузмe свe вeћe кoличинe

eнeргиje из вaриjaбилних oбнoвљивих извoрa и oдржaти стaбилнoст система у истo

врeмe.38 У додељивању статуса пројекта од заједничког интереса, када су у питању

пројекти преноса и складиштења електричне енергије, битно је да пројекат задовољава

следеће критеријуме39:

- Критеријум интеграције тржишта. Пројекат би требало да доприноси

укидању изолације најмање једне државе чланице, повећању конкуренције и

флексибилности система.

- Критеријум одрживости. Обезбеђење овог критеријума односи се на

укључивање обновљивих извора енергијеу мрежу и пренос енергије.

- Критеријум сигурности снабдевања. За пројекте од заједничког интереса

важно је обезбедити сигурност и поузданост рада система за производњу и пренос

енергије.

37 Službeni list Evropske unije, Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o
smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu
38 Еуропска комисија, Дугорочна визија инфраструктуре за Еуропу и шире, Брисел, 14.10.2013.
39 Službeni list Evropske unije, Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o
smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu
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За Европску унију је од посебног интереса реализација прojeкaтa oд зajeдничкoг

интeрeсa у области гаса. Циљ ових пројеката је дивeрзификaциjа извoрa гаса, прeкид

зависнoсти нeкoликo држaвa члaницa oд сaмo jeднoг извoра, као и пoвeћaње

мoгућнoсти избoрa и енергетске сигурности нa тржишту.

Важно је истаћи да ови пројекти имају посебну финaнсиjску подршку.

Финансијска подршка за ове пројекте износи 5,85 милијарди евра. Најзначајнији фонд

који би требало да омогући подршку овим пројектима јесте Connecting Europe Facility

(CEF)40. CEF је кључни фонд Европске уније који служи као инструмент за промоцију

раста, радних места и конкурентности кроз таргетирање инфраструктурних

инвестиција. Овај фонд подржава развој високих перформанси, као и одрживо и

ефикасно повезивање у оквиру Европске уније у области транспорта, енергије и

дигиталних услуга.
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Слика бр. 3.4. Финансирање пројеката од заједничког интереса

Извор: Norton Rose Fulbright (2014) European energy infrastructure opportunities -
Projects of Common Interest, стр. 24.

40 Norton Rose Fulbright (2014) European energy infrastructure opportunities - Projects of Common Interest,
http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/120068/european-energy-infrastructure-
opportunities-projects-of-common-interest
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Два основна облика финансијске подршка у оквиру CEF-а би требало да буду

(Слика бр. 3.4.):

- Грантови и

- Финансијски инструменти.

Финансирање од стране CEF-а биће обезбеђено индиректно преко Европске

инвестиционе банке (European Investment Bank - EIB).

CEF ће бити у могућности да до 2020. године издваја транше у складу са

предвиђеним буџетом. Буџет за 2014. годину је око 366 милиона евра, док би 2020.

године достигао преко милијарду евра.

Табела бр. 3.3. Предвиђен буџет за финансирање пројеката од заједничког интереса у

Европској унији ( у милионима евра)

2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. Укупно

Грантови 365.7 436.8 664.5 766.8 826.2 960.0 1,192.4 5,212.4
Финансијски
инструменти 40.6 48.5 73.8 85.2 91.8 106.7 132.5 579.2

Извор: Norton Rose Fulbright (2014) European energy infrastructure opportunities -
Projects of Common Interest, стр. 25.

Финансирање из помоћ финансијских инструмената је предвиђено да буде

нешто мање од 10%. У табели бр. 3.3. дат је приказ предвиђеног буџета за

финансирање пројеката од заједничког интереса до 2020. године.

Финансирање пројеката од заједничког интереса и ангажовање CEF-а носи са

собом велике и различите ризике. Важно је фокусирање на анализу ризика и

разматрање оних пројеката који имају највећу екномско-социјалну вредност и који

могу да стварају позитивне екстерне ефекте. При томе, сагледавање само финансијских

ризика није довољно, већ је потребно укључити у анализу и политичке, тржишне,

ризике промене девизних курсева, ризике снабдевања гасом. Будући да је у ове

пројекте укључен велики број земаља, неохпдно је разматрање и појединачних ризика

земаља (country risk), као и ризика корупције (corruption risk) у њима. Евидентне су

значајне разлике у погледа ризика који носе поједине земље, где земље на северу
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Европе имају најмањи, а земље на југу Европе највећи ризик са аспекта финансирања и

инвестиционих улагања. Индекс корупције је такође значајно различитих од земаља у

којима је степен изложености овом ризику низак (Данска, Финска, Шведска,

Холандија, Норвешка) до земаља са високим идексом корупције (Бугарска, Италија,

Румунија, Грчка, Словачка, Мађарска, Хрватска)41.

41 Transparency International, Corruption Perception Index 2015,
http://www.transparency.org/cpi2015#downloads
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IV део

РЕЗУЛТАТИ ЕМПИРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ ПОКАЗАТЕЉА
ЕНЕРГЕТСКЕ ЗАВИСНОСТИ И СИГУРНОСТИ ЗЕМАЉА

ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Четврти део рада има за циљ да анализира и пројектује стопе енергетске

зависности неких земаља Европске уније и земаља Западног Балкана, прикаже удео

обновљивих извора у укупној потрошњи енергије и испита степен квантитативног

слагања енергетске сигурности и БДП-а земаља Западног Балкана.

Стопа енергетске зависности показује зависност неке земље или групе земаља

од увоза енергената, приказана као однос нето увоза и укупне потрошње енергетната.

Могуће је изарачунати и стопу енергетске зависности појединог енергента, стављањем

у однос нето увоз одређеног енергента и његову потрошњу. Европска унија је пример

земаља које имају високу стопу енергетске зависности. Предвиђања Европске комисије

су да ће укупна енергетска зависност Европске уније достићи чак 75% у 2030. години.

У овом делу рада циљ је приказати стопе енергетске зависности земаља

Западног Балкана и коришћењем метода статистичке анализе пројектовати је за

наредни период.

У циљу изражавања стопе енергетске зависности у овом делу рада ће најпре

бити речи о потрошњи енергије у земљама Европске уније и Западног Балкана, а затим

ће бити извршена анализа увоза енергије у наведеним групама земаља.
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1. ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ЗАПАДНОГ

БАЛКАНА

1.1. Потрошња енергије и енергетска зависност у земљама Европске уније

Питање енергетске сигурности једно је од најзначајнијих у енергетској

политици Европске уније. Актуелност проблематике енергетске сигурности нарочито

се истиче доношењем Стратегије енергетске сигурности Европске уније (енг.

European Energy Security Strategy) 2014. године.1 Један од разлога за доношење овакве

стратегије сигурно јесте висок степен увозне зависности када су у питању енергенти.

Европска унија увози више од 50% енергије коју троши. Највећа енергетска

зависност јесте за сировом нафтом и природним гасом. У контексту енергетске

сигурности важан фактор јесте и број извора снабдевања. Тако, до изражаја долази

сигурност снабдевања енергијом уз уважавање ризика повезаних са овим концептом,

као што су економски, политички и технолошки. У Стратегији енергетске сигурности

Европске уније истиче се да шест земаља чланица зависе од Русије као јединог

снабдевача гасом, а три од ових земаља користе природни гас за задовољене више од

четвртине укупних енергетских потреба.2 Највећи снабдевачи природних гасом из

Русије су Немачка и Италија. Када је у питању снабдевање електричном енергијом, у

Стратегији се наводи да три земље чланице (Естонија, Летонија и Литванија) зависе

од само једног снабдевача. Због тога је један од циљева наведене Стратегије да

Европска унија обезбеди стабилан систем снабдевања енергијом како за домаћинства,

тако и за привреду. Неки од циљева ове Стратегије јесу обустављање увоза гаса из

Русије и прекид увоза руског гаса преко украјинске транзитне руте.3 Крајњи циљ јесте

повећање броја добављача кроз проналажење нових. Једно од решења јесу добављачи

из области Каспијског басена (Caspian Basin region).

1 European Energy Security Strategy, Brussels, 28.05.2014., COM(2014)330.
2 European Energy Security Strategy, Brussels, 28.05.2014., COM(2014)330, стр.2.
3 European Commission, Energy Security Strategy, Brussels, 28.5.2014
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/energy-security-strategy
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Пораст увозне зависности у Европској унији, пораст концентрације добављача

нафтом и гасом која се огледа у ограниченом броју земаља нето извозница и пораст

конкуренције између земаља потрошача, доводи до тога да сигурност снабдевања

енергијом постане једно од најзначајнијих политичких питања. Ове промене на

међународном нивоу доводе до пораста забринутости Европске уније због тога што

енергетска тржишта земаља чланица Европске уније бивају укључена у процес

либерализације са једне стране, док са друге стране постоји захтев да енергетски

биланси уважавају концепт еколошке одрживости. Неопходност додатних инвестиција,

заједно са неизвесношћу на тржишту енергије, доводе до још веће наглашености

сигурности снабдевања у земљама увозницама.4

1.2. Потрошња енергије у земљама Европске уније

Према методологији Eurostat-а бруто потрошња енергије се израчунава као

збир примарне производње енергије, енергије добијене поновном прерадом и укупног

увоза умањено за износ извоза и стања у бункерима.

Укупна потрошња енергије је уједно и индикатор одрживог развоја. Значај

праћења укупне потрошње енергије огледа се у могућности процене остварења циљева

наведених у стратегијама развоја (Стратегија одрживог развоја Европске уније - EU

Sustainable Development Strategy5, Стратегија за конкурентну, одрживу и сигурну

енергију - Energy 2020 - A strategy for competitive, sustainable and secure energy 6).

Укупна потрошња енергије у земљама Европске уније расте до 2010. године и то

са 1667 тое на 1760 тое (табела бр. 4.1.). Од 2011. године бележи се пад у потрошњи

енергије и то на 1666 тое у 2013. години. Уколико посматрамо земље Европске уније

појединачно, уочава се да је у 11 земаља (Бугарска, Немачка, Естонија, Хрватска,

4 Према: Scheepers, M., Seebregts, A., De Jong, J. and H. Maters (2007) EU Standards for Energy Security of
Supply, Updates on the Crisis Capability Index and the Supply/Demand Index Quantification for EU-27, Energy
Research Centre for Netherlands, str.7.
5 Council of the European Union, Review of the EU Sustainable Development Strategy (EU SDS) – Renewed
Strategy, Brussels, 26June 2006.
6 European Commission (2010) Energy 2020 - A strategy for competitive, sustainable and secure energy,
Brussels, 10.11.2010. COM(2010) 639
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Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Уједињено Краљевство)

дошло до смањења потрошње енергије у периоду од 1990-2013. године.

У 2013. години држава која је имала највећи ниво потрошње енергије била је

Немачка (19,5% учешћа у укупној потрошњи енергије у ЕУ). Следе Француска (15,6%

учешћа у укупној потрошњи енергије у ЕУ, Уједињено Краљевство (12,1%), Италија

(9,6%), Шпанија (7,1%). Ових пет земаља троше 63,9% укупно потрошене енергије

Европске уније.

Табела бр. 4.1. Укупна потрошња енергије у земљама Европске уније за период 1990-

2013. године (000 тона еквивалената нафте)

Држава/година 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013
ЕУ (28 земаља) 1667291 1671114 1726840 1824734 1760613 1698070 1686081 1666318
Белгија 48693.1 53939.2 59301.9 59007.6 61345.6 57846.5 54773.5 56.727.5
Бугарска 27649.7 22689.4 18522.6 19754.1 17769.8 19089.9 18233.3 16.763.7
Чешка 49868.3 41711.6 41093.6 45120.5 44678.5 43034.4 42814.8 42.191.3
Данска 17898.3 20203.4 19736.1 19556.2 20044.1 18603 17980.1 18.101.2
Немачка 356288 341641.1 342333.3 341910.4 332968.2 316732.3 318619 324.271.5
Естонија 9937.8 5525.2 4973.2 5615.2 6150.1 6181.6 6116.3 6.702.7
Ирска 10274.1 11063.1 14424.9 15265 15191.2 13905.9 13794.6 13.737.3
Грчка 22333.9 23866 28292.3 31410.1 28725.2 27789 27650 24.358.3
Шпанија 90066.7 102076 123641.6 144222.6 130000.1 128344 127837.2 118.778.8
Француска 227787.6 241777.2 257542.9 276671.5 267615.2 258021.4 258345 259.297.2
Хрватска 8982.5 7068.8 7793.2 8888.1 8561.2 8530.5 8118.3 7.825.6
Италија 153511.4 161764.7 174219.2 187471.6 174761.2 172030.3 166310.8 160.007.1
Кипар 1610.4 1965.2 2412.6 2538.6 2739.8 2690.9 2517 2.189.3
Летонија 7932.2 4623.2 3863.8 4591.7 4629.3 4376.4 4537.6 4.465.8
Литванија 15918.7 8639.4 7063 8710.9 6787.5 7008.4 7095.4 6.687.4
Луксембург 3507.7 3323.7 3653.7 4800.2 4640.9 4566.3 4461.8 4.337.4
Мађарска 28846.7 26182.6 25298.3 27611.5 25811 25104.4 23551.1 22.741.1
Малта 583.9 754.5 801.4 971.9 924.2 922.9 973 839
Холандија 66673.7 72667 75572.4 81468.7 86611.7 80212.3 81775.4 81.170.9
Аустрија 25009.3 27071.9 28977.2 34352.8 34586.2 33595.8 33731.5 33.762.4
Пољска 103314 98828 88647.5 92226.2 100729.7 100998.6 97753.4 98.158.7
Португалија 18210.1 20635.8 25284.7 27475 24282 23625.5 22465.4 22.611.9
Румунија 58084.2 46305.4 36649.4 39206.3 35799.6 36558.4 35373.2 3.2346
Словенија 5713.5 6072.3 6451.2 7325.4 7240.4 7276.6 6998.1 6.871.3
Словачка 21773.4 17718.6 18301.8 19029.2 17864.3 17402.4 16701.5 17.261.4
Финска 28742.7 29281.5 32530.9 34528.8 37124.4 35846.7 34706 33.925.6
Шведска 47439.9 51469.3 48897.5 50993.3 50783.1 49711.3 49807.2 49.134
Уједињено
Краљевство

210639.3 222250.3 230559.9 234010.4 212248.7 198064.6 203041 201.054.1

Извор: Eurostat, Gross inland energy consumption,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdcc
320
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Актуелна ситуација у вођењу енергетске политике Европске Уније јесте

фокусирање на унапређење енергетске ефикасности и смањење тражње за енергијом.7

Генерални циљ јесте смањење потрошње енергије за 20% до 2020. године. Године 2014.

усвојена је Стратегија енергетске сигурности Европске уније (European Energy

Security Strategy).8 Стратегија се базира на осам кључних стубова (пилара) који се

односе на све земље чланице:

1) хитне мере у циљу повећања капацитета Европске уније да превазиђе велики

поремећај током зиме 2014/2015;

2) Јачање механизама солидарности укључујући координацију процена ризика

и ванредних планова; заштита стратешке инфраструктуре;

3) Управљање тражњом за енергијом;

4) Изградња функционалног и потпуно интегрисаног унутрашњег тржишта;

5) Повећање производње енергије у Европској унији;

6) Даљи развој енергетских технологија;

7) Диверзификација спољних извора снабдевања и пратеће инфраструктуре;

8) Унапређење координације националних енергетских политика и јединствен

став према спољњој енергетској политици.

На слици бр. 4.1. приказан је сценарио до 2050. године у Европској унији са

аспекта финалне потрошње енергије. Уочава се константно високо учешће уз благо

смањење у коришћењу нафте и гаса. Потрошња чврстог горива остаје непромењена до

2030. године када се даље до 2050. године очекује благо смањење. Највеће повећање

учешћа обновљивих извора енергије је у периоду 2010-2020. године, а онда само

незнатно повећање до 2050. године.

7 Eurostat, Consumption of energy, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Consumption_of_energy
8 European Commission, European Energy Security Strategy, Brussels, 28.05.2014., COM(2014)330
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Слика бр. 4.1. Финална потрошња енергије у Европској унији до 2050. године

Извор: European Commission, EU energy, transport and  GHG emissions trends to 2050, EU
Reference scenarion 2013, European Union, 2013, str. 35.

За период до 2050. године предвиђен референтни сценарио за укупну потрошњу

енергије подразумева повећање учешћа у потрошњи електричне и енергије из

обновљивих извора, а смањење потрошње гаса и нафте.

1.3 Анализа потрошње енергије за период 1990-2013. године у земљама

Западног Балкана

Од свих земаља Западног Балкана, Србија има највећу потрошњу енергије.

Македонија, Албанија и Црна Гора заједно имају више него дупло мању потрошњу

енергије од Србије. Потрошња енергије у Србије је 2013. године смањена за око 24% у

односу на 1990. годину и за око 8.6% у односу на 2003. годину. (Табела бр. 4.2.)
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Табела бр. 4.2. Укупна потрошња енергије у земљама Западног Балкана за период

1990-2013 (000 тона еквивалената нафте)

Година Црна Гора Македонија Албанија Србија Босна и
Херцеговина*

1990 - 2432 2592.9 19563.8 -
1991 - 2394.2 1812.5 16614.9 -
1992 - 2567.6 1341.3 15087.1 6500
1993 - 2656.9 1303.4 13100.8 4900
1994 - 2497.9 1394.4 12032.8 4400
1995 - 2527.1 1302 13593.2 4400
1996 - 2871.5 1394.3 16570.4 2900
1997 - 2608.1 1195 17467.1 4000
1998 - 2841.6 1287 17468.5 4700
1999 - 2723.2 1803.4 12722.5 4800
2000 - 2658.2 1823.8 13709.1 5600
2001 - 2574.1 1847.5 14746.1 5600
2002 - 2527.9 2038 15759.5 5800
2003 - 2759.2 2030 16413.8 5700
2004 - 2713.7 2215.8 17680.4 6400
2005 1086.1 2752.4 2219.6 15701.7 6900
2006 1191.3 2862.9 2126.5 16711.6 7000
2007 1197.6 2970.8 2018.7 16510 6500
2008 1289.2 2944.7 2097.7 16699.6 7500
2009 1018.7 2756.8 2130.7 15212.8 7900
2010 1176.5 2833.6 2140 15591.9 8600
2011 1135.3 3078.2 2260.6 16186.5 8900
2012 1074.4 2955.2 2097.2 14535.8 8600
2013 1036.6 2746 2617.7 14992.9 -

Извор: Eurostat, Gross inland energy consumption,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdcc
320
*The U.S. Energy Information Administration (EIA)
http://www.eia.gov/beta/international/data/browser/index.cfm#?iso=BIH&c=00002&ct=0&ord=CR
&cy=2006&v=H&vo=0&so=0&io=0&start=1994&end=2012&vs=INTL.44-1-BIH-
MTOE.A&pa=004000001&f=A&ug=1&tl_type=p&tl_id=44-A

На графику бр. 4.1. дат је приказ потрошње енергије у земљама Западног

Балкана. Ниво потрошње енергије у Албанији је 2013. године скоро на нивоу

потрошње из 1990. године. У посматраном периоду 1990-2013. године у Албанији није

дошло до значајнијих осцилација у потрошњи енергије. Најнижи ниво потрошње је

забележен 1997. и 1998. године, а након тока следи константно повећање потрошње до

нивоа који је био 1990. године.
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График бр. 4.1. Потрошња енергије у земљама Западног Балкана за период 1990-2013.

године (000 тона еквивалената нафте)
Извор: Eurostat, Gross inland energy consumption,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdcc
320
*The U.S. Energy Information Administration (EIA)
http://www.eia.gov/beta/international/data/browser/index.cfm#?iso=BIH&c=00002&ct=0&ord=CR
&cy=2006&v=H&vo=0&so=0&io=0&start=1994&end=2012&vs=INTL.44-1-BIH-
MTOE.A&pa=004000001&f=A&ug=1&tl_type=p&tl_id=44-A

У Црној Гори се бележи благи пад потрошње енергије и то за око 5% 2013.

године у односу на 2005. годину. Од свих посматраних земаља, Црна Гора има и

најнижи ниво потрошње енергије.

Македонија је земља која бележи повећање потрошње енергије у периоду 1990-

2013. године и то за око 13%. Највиши ниво потрошње забележен је 2011. године, а

најнижи 1991. године.

У Босни и Херцеговини је забележена тенденција значајног повећања потрошње

енергије до 2013. године.

Албанија. Један од званичних докумената уз помоћ ког се спроводи енергетска

политика у Албанији је Национални акциони план за енергетску ефикасност Албаније

за период од 2010-2018. године (The National Enargy Efficiency Action Plan of Albania)9 .

Имплементација овог плана има утицај на: смањење потрошње енергије, повећање

9 Republic of Albania, The National Enеrgy Efficiency Action Plan of Albania 2010-2018, https://www.energy-
community.org/pls/portal/docs/1138177.PDF
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сигурности снабдевања, смањење емисије штетних гасова, раст реалног дохотка

становништва, унапређење енергетске интензивности.10 Главни циљ Акционог плана

јесте унапређење енергетске ефикасности. Велика потрошња електричне енергије

идентификована је у сектору домаћинстава који је 2008. године у укупној потрошњи

електричне енергије учествовао са 49%. Акционим планом се предвиђају уштеде

енергије по појединим секторима до 2018. године, што је приказано у табели бр. 4.3.

Табела бр. 4.3. Циљеви уштеде енергије по секторима до 2018. године у Албанији

Сектор % уштеде енергије
Домаћинства 22

Услуге 19

Индустрија 25

Транспорт 31

Пољопривреда 3

Извор: Republic of Albania, The National Enargy Efficiency Action Plan of Albania 2010-2018, стр.
14.

Предвиђено је да укупна уштеда енергије до 2018. године износи 168000 тона

еквивалената нафте. Један од проблема који се уочава у енергетском систему и систему

снабдевања енергијом јесте што Албанија нема развијен систем снабдевања гасом нити

у кратком року може да га развије. Албанија није прикључена на Европску гасну

мрежу (European Gass Networks).

Македонија. Документ којим се спроводи енергетска политика у Македонији је

„Стратегија развоја енергетике у Републици Македонији за период 2008-2020. са

визијом до 2030.“ (Стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија за

период 2008-2020 со визија до 2030)11. Македонија увози нафту и нафтне деривате и

природни гас за задовољење своје укупне тражње. Од 2000. године порастао је увоз и

електричне енергије.

Македонија је земља са изузетно ниском потрошњом енергије по становнику и

изузетно високом потрошњом енергије, посебно електричне енергије по јединици БДП-

10 Republic of Albania, The National Enеrgy Efficiency Action Plan of Albania 2010-2018, str. 69.
https://www.energy-community.org/pls/portal/docs/1138177.PDF
11 Македонска академија на науките и уметностите (2009) Стратегија за развој на енергетиката во
Република Македонија за период 2008-2020 со визија до 2030, Скопје.
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а. У односу на развијене земље, у Македонији је потрошња енергије по становнику

најнижа у сектору саобраћаја, а затим у комерцијалном и сектору домаћинстава.

Потрошња енергије по становнику у Македонији је 2006. године била три пута нижа од

потрошње енергије у земљама чланицама Организације за европску безбедност и

сарадњу (енгл. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)), али је

потрошња по јединици БДП-а четири пута већа.

У том смислу треба појачати напоре за побољшање енергетске ефикасности у

производњи, преносу, дистрибуцији и потрошњи енергије. Енергетска ефикасност

може се значајно променити само ако влада спроводи широк комплекс мера политичке,

економске, техничке и административне природе.12

Потрошња енергије у Македонији је сконцентрисана у четири сектора. Највећи

потрошач енергије је индустрија (33,8%), следе домаћинства (29,2%), саобраћај (20,5%)

и комерцијални и услужни сектор (13,1%). Потрошња пољопривреде и шумарства

(1,8%) је ниска.13 Мала је потрошња природног гаса, а јако висока електричне енергије.

У стратешким документима Македоније везаним за енергетску политику,

сачињена су два могућа сценарија будуће потрошње енергије и то: основни сценарио и

сценарио са јачим мерама енергетске ефикасности.

Према основном сценарију будуће потрошње енергије, укупна потрошња

финалне енергије у периоду 2020-2030. године ће расти по просечној годишњој стопи

од 2,5%, док ће потрошња електричне енергије расти по просечној годишњој стопи од

2,1%. Највећи раст се очекује код природног гаса (9,8%).

У периоду 2020-2030. године неће бити значајних промена у смислу релативног

учешћа сектора у потрошњи енергије.

Према сценарију са јачим мерама енергетске ефикасности, тражња за

енергијом ће расти по просечној годишњој стопи од 2,3%.

За обезбеђење потреба за енергијом Стратегијом развоја енергетике до 2020.

године предвиђено је неколико сценарија који укључују повећање и изградњу

капацитета за производњу енергије (табела бр. 4.4.).

12 Македонска академија на науките и уметностите (2009) Стратегија за развој на енергетиката во
Република Македонија за период 2008-2020 со визија до 2030, Скопје, стр. 4
13 Македонска академија на науките и уметностите (2009) Стратегија за развој на енергетиката во
Република Македонија за период 2008-2020 со визија до 2030, Скопје, стр. 8.
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Табела бр. 4.4. Могућа три сценарија за обезбеђење енергетског потенцијала у

Македонији

Година/Пораст
потрошње енергије

СЦЕНАРИО 1
2,5%

СЦЕНАРИО 2
3,0%

СЦЕНАРИО 3
3,0%

2021 Хидроелектрана
Велес

Хидроелектрана Велес,
Термо електрана
Мариово

Хидроелектрана Велес

2022 Термоелектрана
Мариово

2024 Термоелектрана
Неготино

Термоелектрана
Неготино

2026 Нуклеарна електрана

Извор: Македонска академија на науките и уметностите (2009) Стратегија за развој на
енергетиката во Република Македонија за период 2008-2020 со визија до 2030, Скопје, стр. 18.

Према сценарију који подразумева годишњи пораст потрошње енергије од 2,5%,

предвиђа се изградња хидроелектране и две термоелектране, док према сценарију

пораста потрошње енергије по стопи од 3% годишње постоји могућност изградње

нуклеарне електране 2026. године.

У индустријском сектору би требало да се стимулише развој грана које су

енергетски екстензивне.

Црна Гора. Енергетска политика у Црној Гори спроводи се уз помоћ

Стратегије развоја енергетике Црне Горе до 2025. године14. Већ на почетку

Стратегије наглашава се мултидимензионални карактер енергетске политике и

енергетске сигурности. Тако, истиче се да „Стратегија има енергетску, еколошку,

економску, законодавну, организациону, институционалну и образовну димензију.

Обухвата период до 2025. године у којем ће се смењивати, како садашње и будуће

технологије, тако и промене у диверсификацији и начину управљања ресурсима и

енергијом, предвиђа законодавне, економске, организационе, институционалне,

информационе, образовне, саветодавне и промотивне мере за њену реализацију.“15

У енергетској политици Црне Горе препознати су одређени проблеми16:

14 Влада Републике Црне Горе, Министарство за економски развој (2007) Стратегија развоја енергетике
Црне Горе до 2025. године, Подгорица.
15 Влада Републике Црне Горе, Министарство за економски развој (2007) Стратегија развоја енергетике
Црне Горе до 2025. године, Подгорица, стр.1.
16 Влада Републике Црне Горе, Министарство туризма и заштите животне средине (2007) Национална
стратегија одрживог развоја Црне Горе, стр. 30.
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- Низак степен енергетске ефикасности. У Црној Гори се троши око 2,1 пут

више енергије по јединици друштвеног производа него у развијеним

земљама, односно 3,3 пута више него у Европској унији.

- Високи губици електричне енергије у преносу и дистрибуцији, као

последица организационих слабости  и застерелих и амортизованих мрежа и

опреме.

- Неповољна структура трошења енергије са великим учешћем електричне

енергије и примарних енергената (угаљ, нафта, итд.).

- Изузетно висока увозна зависност у задовољавању потреба за енергијом.

Потребе за нафтним дериватима у потпуности се подмирују из увоза, као и

трећина потреба за електричном енергијом.

- Неадекватан степен повезаности и интегрисаности са електроенергетским

системима у окружењу.

- Низак степен искоришћености сопствених природних енергетским ресурса,

нарочито расположивог хидропотенцијала.

Први циљ будуће енергетске политике у Црној Гори односи се на сигурност

снабдевања енергијом. Неки од осталих циљева су диверзификовано снабдевање

енергијом, смањење увозне зависности за енергијом, стварање предуслова за

производњу енергије из нових извора, веће коришћење обновљивих извора енергије,

унапређење енергетске ефикасности и др.

У Стратегији се наводи да у укупној потрошњи енергије највећи удео имају

деривати нафте, угаљ, хидроенергија и дрво. „У периоду 2010-2025. године угаљ ће

учествовати са 29% до 45%, деривати нафте 35% до 41% и обновљиви извори 22% до

24%“17, што је више од постављеног циља у Европској унији до 2020. године (табела

4.5.).

Од изузетне важности, препознаје се у Стратегији, јесте мерење и праћење

енергетске ефикасности, као и њено унапређење. Због тога је Влада Црне Горе усвојила

2005. године Стратегију енергетске ефикасности Републике Црне Горе18.

17 Влада Републике Црне Горе, Министарство за економски развој (2007) Стратегија развоја енергетике
Црне Горе до 2025. године, Подгорица, стр.44.
18 Tehnička podrška Ministarstvu ekonomije i EPCG, Projekat finansirala EU pod nadležnošću Evropske
Agencije za Rekonstrukciju (2005) Strategija energetske efikasnosti Republike Crne GorE , Podgorica.
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Табела бр. 4.5. Удео облика енергије у укупној потрошњи примарне енергије у Црној

Гори (%)

Облик енергије 2010 2015 2020 2025
Угаљ 29.49 44.73 40.45 37.14
Хидроенергија 16.12 18.21 16.90 15.78
Дрво и отпаци 5.12 4.34 4.04 3.62
Нови обновљиви
извори енергије

0.57 1.44 2.05 2.71

Деривати нафте 37.71 25.17 38.21 40.79
Електрична
енергије

11.00 -3.89 -1.66 -0.05

Укупно 100 100 100 100

Извор: Влада Републике Црне Горе, Министарство за економски развој (2007) Стратегија
развоја енергетике Црне Горе до 2025. године, Подгорица, стр.44.

„Увођењем иновација у енергетски сектор, подстицањем разноврсности у

коришћењу различитих врста енергије, стратешким избором партнерских држава, кад

је у питању извоз или увоз енергије, држава Црна Гора заиста ће створити повољне

услове за развој енергетике и целокупне економије, додатна радна места, већу

сигурност снабдевања енергијом и чистију животну средину.“19

Србија. Народна скупштина Републике Србије је 4. децембра 2015. године

године усвојила Стратегију развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са

пројекцијама до 2030. године. Већ у уводном делу Стратегије наводи се да би

Стратегија развоја енергетике Србије и примена Закона о енергетици требало да

представљају основу за адекватну енергетску политику. На основу пажљиво

осмишљене политике развоја енергетике, као важног ослонца привредног развоја,

очувања базе ресурса и вођења политике заштите животне средине, требало би

приступити креирању стратешког оквира који би омогућио њено спровођење.

Крајњи циљ јесте одрживи енергетски систем који подразумева синергију

енергетске, економске, социјалне и политике заштите животне средине, као основних

стубова концепта одрживог развоја.

Највећи потрошачи финалне енергије у Србији (у 2010. години) била су

домаћинства (32,5%), сектор индустрије (24,7%) и саобраћаја (23,1%), што је приказано

на слици бр. 4.2.

19 Влада Републике Црне Горе, Министарство за економски развој (2007) Стратегија развоја енергетике
Црне Горе до 2025. године, Подгорица, стр.74.
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Слика бр. 4.2. Структура потрошње финалне енергије у 2010. години по секторима

Извор: Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до
2030. године, стр. 12.

Да је потрошња финалне енергије у Србији на високом нивоу, говори слика бр.

4.3. на којој је дат приказ потрошње примарне енергије по јединици БДП-а у 2010.

години. На основу података са слике бр. 4.3. јасно се уочава да је потрошња примарне

енергије по јединици БДП-а у 2010. години у Србији била већа од свих земаља у

региону (осим од потрошње у Босни и Херцеговини). У односу на просек ОЕЦД-а -

Организације за економску сарадњу и развој (енг. Organisation for Economic Co-

operation and Development) земаља, потрошња енергије по јединици БДП-а у Србији је

била скоро дупло већа, а 15,7% већа у односу на светски просек.
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Слика бр. 4.3. Потрошња примарне енергије по јединици БДП-а у 2010. години

(сведено на паритет куповне моћи)

Извор: Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до
2030. године, стр. 14.

У Стратегији развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са

пројекцијама до 2030. године, наводи се да би будући развој енергетског сектора могао

да се развија на основу два сценарија и то:

- референтни сценарио, који подразумева наставак потрошње и производње

енергије какав је био у досадашњем периоду и

- сценарио са применама мера енергетске ефикасности који подразумева

смањење потрошње финалне енергије.

Као највеће слабости или ограничења за развој енергетике у Србији наводе се20:

- Низак ниво улагања у истраживања енергетских потенцијала;

- Недовољно коришћење обновљивих извора енергије;

- Низак степен наплате природног гаса, топлоте и електричне енергије;

- Нерационално коришћење енергије;

20 Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године,
„Службени гласник РС“, број 101/2015, стр. 20-21.
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- Технолошка застарелост постојећих и недостатак нових енергетских

капацитета;

- Нетранспарентност вођења енергетске политике.

Један од стратешких циљева енергетске политике у Србији јесте повећање

енергетске ефикасности у свим секторима потрошње, како би се достигле просечне

вредности које су у земљама Европске уније. У правцу остварења овог циља постоји

нужност координирања активности различитих министарстава будући да се повећање

енергетске ефикасности може очекивати само уколико се рационалност употребе и

уштеде остваре у свим секторима.

Република Српска. Најзначајнији извори енергије за снабдевање у Републици

Српској су угаљ, течна горива, гас, хидроенергија и огревно дрво. Угаљ са 40% има

највеће учешће у укупној потрошњи енергије. Следе течна горива са око 30%, огревно

дрво са око 20% и хидроенергија са 10%.

Важно је истаћи да се укупна потрошња енергије у Републици Српској

обезбеђује из домаће производње и увозом. „Одређене количине енергије, првенствено

у облику угља, електричне енергије и течних горива, се извозе, односно испоручују у

Федерацију БиХ. Властита снабдевеност укупном примарном енергијом повећала се од

око 70% у 2000. години на 75,9% у 2005. Властита снабдевеност угљем је већа од 100%

што значи да је производња угља већа од потрошње. Такође је производња електричне

енергије знатно већа од потрошње, па се властита снабдевеност за овај енергент у

појединим годинама креће од 131% до скоро 150%.“21 Гас и нафта се обезбеђују из

увоза.

Стратегија развоја енергетике Републике Српске посматра три сценарија

развоја22:

 С1 – Виши раст БДП-а – основна карактеристика овог сценарија је брз раст

бруто домаћег производа без активних мера власти.

 С2 – Виши раст БДП-а са мерама – основна карактеристика овог сценарија је

брз раст бруто домаћег производа уз примену мера енергетске ефикасности и

подстицања коришћења обновљивих извора енергије.

21 Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године, Бања Лука, 2012., стр. 9.,
http://www.vladars.net/sr-SP-
Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/std/Pages/Strategija_razvoja_energetike_RS_do_2030_godine.aspx
22 Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године, Бања Лука, 2012., стр. 20.
http://www.vladars.net/sr-SP-
Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/std/Pages/Strategija_razvoja_energetike_RS_do_2030_godine.aspx
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 С3 – Нижи раст БДП-а – основна карактеристика овог сценарија је спори раст

бруто домаћег производа и примена класичних технологија без активних мера

власти.

Табела бр. 4.6. Финална потрошња енергије у Републици Српској до 2030. године

према три различита сценарија

Сценарио 1
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2005-10 2010-15 2015-20 2020-25 2025-30

ПЈ %
Угаљ 0,41 0,46 0,51 0,63 0,81 0,90 0,94 2,2 4,1 5,4 2,2 0,9

Течна горива 16,13 15,67 19,22 22,81 26,91 30,79 34,21 4,2 3,5 3,4 2,7 2,1
Гасовита

горива
3,50 6,09 3,75 6,85 11,02 15,23 19,30 -9,2 12,8 10,0 6,7 4,8

Обновљиви
извори

13,94 16,72 16,73 16,70 17,13 17,10 16,54 0 0 0,5 0 -0,7

Електрична
енергија

7,79 9,50 10,73 12,96 15,95 18,36 20,87 2,5 3,9 4,2 2,9 2,6

Топлотна
енергија

0,96 1,20 1,76 2,24 2,58 2,88 3,05 8,0 4,9 2,9 2,3 1,1

Укупно 42,72 49,64 52,71 62,19 74,40 85,27 94,91 1,2 3,4 3,7 2,8 2,2
Сценарио 2

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2005-10 2010-15 2015-20 2020-25 2025-30
ПЈ %

Угаљ 0,41 0,46 0,51 0,59 0,76 0,84 0,86 2,1 2,9 5,1 2,0 0,7
Течна горива 16,13 15,67 19,21 22,33 24,45 27,95 29,33 4,2 3,1 2,7 1,9 1,0

Гасовита
горива

3,50 6,09 3,76 6,56 9,76 13,71 16,81 -9,2 11,8 8,3 7,0 4,2

Обновљиви
извори

13,94 16,72 16,67 16,09 16,22 16,47 15,80 -0,1 -0,7 0,2 0,3 -0,8

Електрична
енергија

7,79 9,50 10,72 12,72 15,34 17,63 20,11 2,4 3,5 3,8 2,8 2,7

Топлотна
енергија

0,96 1,20 1,75 2,15 2,29 2,39 2,38 7,9 4,2 1,2 0,8 -0,1

Укупно 42,72 49,64 52,62 60,44 69,82 78,97 85,30 1,2 2,8 2,9 2,5 1,6
Сценарио 3

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2005-10 2010-15 2015-20 2020-25 2025-30
ПЈ %

Угаљ 0,41 0,46 0,51 0,58 0,76 0,84 0,89 1,9 2,8 5,4 2,2 1,2
Течна горива 16,13 15,67 19,11 22,08 25,67 28,66 30,76 4,0 2,9 3,1 2,2 1,4

Гасовита
горива

3,50 6,09 3,68 5,73 9,30 12,62 15,80 -9,6 9,2 10,2 6,3 4,6

Обновљиви
извори

13,94 16,72 16,67 16,65 16,88 17,38 17,50 -0,1 0 0,3 0,6 0,1

Електрична
енергија

7,79 9,50 10,63 12,23 14,37 16,44 18,01 2,3 2,8 3,3 2,7 1,8

Топлотна
енергија

0,96 1,20 1,75 2,16 2,38 2,56 2,61 7,9 4,2 2,0 1,5 0,4

Укупно 42,72 49,64 52,35 59,42 69,35 78,51 85,57 1,1 2,6 3,1 2,5 1,7

Извор: Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године, Бања Лука, 2012.,
стр. 21-25, http://www.vladars.net/sr-SP-
Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/std/Pages/Strategija_razvoja_energetike_RS_do_2030_godine.aspx
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У табели бр. 4.6. приказана је финална потрошња енергије у Републици Српској

до 2030. године, уважавајући карактеристике могућа три сценарија развоја. Према

првом сценарију, који подразумева да се не спроводене активне мере у области

енергетске политике, а да се очекује брз раст БДП-а, 2030. године очекује се највиши

ниво потрошње енергије у односу на остале сценарије развоја. Најповољнији сценарио,

са аспекта потрошње енергије, јесте други који подразумева примену мера енергетске

ефикасности и подстицање коришћења обновљивих извора енергије. У оваквом

сценарију развоја очекује се најмање повећање потрошње енергије, без обзира што се

до 2030. године очекује скоро дупло веће повећање потрошње енергије.

„Поређење три сценарија показује да ће потрошња финалне енергије у

сценарију са мерама и високом стопом раста БДП-а (С2) у Републици Српској бити

готово иста као и потрошња финалне енергије у сценарију са нижом стопом раста БДП-

а (С3)“23.

У Републици Срској се потенцира коришћење домаћих извора енергије,

енергетска ефикасност и енергија из обновљивих извора, у циљу повећања сигурности

у снабдевању.

2. АНАЛИЗА УВОЗА ЕНЕРГИЈЕ У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И

ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Нето увоз енергије се процењује као разлика коришњене енергије и

произведене, мерено у нафтним еквивалентима. Негативна вредност указује да је земља

нето извозник енергије.

Земље Европске уније, посматрано заједно, показују тенденцију смањења увоза

примарне енергије од 2007. године (табела бр. 4.7.). Значајно смањење увоза примарне

енергије од 2003. до 2013. године је управо код највећих увозника (Француска, Италија,

Шанија).

23 Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године, Бања Лука, 2012., стр. 26,
http://www.vladars.net/sr-SP-
Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/std/Pages/Strategija_razvoja_energetike_RS_do_2030_godine.aspx
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Табела бр. 4.7. Нето увоз примарне енергије у земљама Европске уније (000 тона

нафтних еквивалената)

Држава/година 2003 2005 2007 2009 2011 2013
ЕУ (28 земаља) 899740 979652 983168 936466 943872 908979
Белгија 52798 53396 50822 48332 48955 48752
Бугарска 9008 9276 10180 7980 6907 6375
Чешка 11160 12638 11617 11543 12044 11788
Данска -6797 -10126 -5199 -3835 -1072 2304
Немачка 208231 208112 196568 195121 196832 204585
Естонија 1505 1496 1576 1227 761 848
Ирска 13362 13965 14058 13299 12568 12344
Грчка 22648 23498 24715 22348 19867 16434
Шпанија 108901 123832 123159 110057 104427 88734
Француска 138517 144102 137462 133445 126623 125091
Хрватска 1936 5208 5277 4439 4650 4092
Италија 155577 160241 158449 142596 142797 124723
Кипар 2682 2843 2899 2921 2666 2338
Летонија 2883 2843 2899 2921 2666 2338
Литванија 4006 5026 5766 4291 5839 5304
Луксембург 4167 4671 4471 4253 4439 4203
Мађарска 16367 17421 16416 14722 13015 11904
Малта 1813 1630 1811 2001 2297 2143
Холандија 34879 37075 36906 34077 28230 24335
Аустрија 22959 24517 23414 21173 23521 21038
Пољска 12101 15932 24747 29982 33855 25335
Португалија 22628 24845 21718 20779 18783 17101
Румунија 10169 10840 12835 7224 7896 6019
Словенија 3726 3855 3873 3434 3521 3264
Словачка 12108 12428 12187 11116 11133 10284
Финска 22235 18979 19975 18351 19060 16595
Шведска 22083 19460 18281 17469 18596 16020
Уједињено
Краљевство

-14910 31597 46022 55236 72917 94400

Извор: Eurostat, Net imports of primary energy, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/images/a/ac/Net_imports_of_primary_energy%2C_2003%E2%80%9313_YB15.png

Немачка, као највећи увозник енергије међу земљама Европске уније, од 2003.

до 2007. године бележи смањен увоз енергије, а онда до 2013. године опет повећање

увоза. Једина земља Европске уније која до 2011. године није била енергетски увозно

зависна је Данска. Међутим, 2013. године и у Данској се бележи увоз енергије од

2304000 тона нафтних еквивалената.

Земља са највећим трендом повећања увозне енергије јесте Уједињено

Краљевство. У периоду од 2003. до 2013. године Уједињено Краљевство је од земље

извознице (2003. године) постала земља са све већим увозом енергије и то из године у
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годину. Године 2013. је увоз енергије у Уједињено Краљевство три пута већи у односу

на 2005. годину или скоро два пута већи у односу на 2007. годину. Приказ нето увоза

примарне енергије у земљама Европске уније дат је на графику бр. 4.2.

График бр. 4.2. Нето увоз примарне енергије у земљама Европске уније (000 тона

нафтних еквивалената)

Извор: Eurostat, Net imports of primary energy, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/images/a/ac/Net_imports_of_primary_energy%2C_2003%E2%80%9313_YB15.png

За земље Западног Балкана, осим за Македонију, је карактеристично смањење

увоза примарне енергије у периоду 2003-2013. године (табела бр. 4.8.). Највеће

смањење у увозу енергије бележe Албанија и Црна Гора.

Табела бр. 4.8. Нето увоз примарне енергије у земљама Западног Балкана (000 тона

нафтних еквивалената)

Држава/година 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Црна Гора 930 610 410 410 280
Македонија 1009 1250 1460 1270 1430 1310
Албанија 1010 1090 990 930 770 580
Србија 4750 5870 6040 4890 4940 3590
Босна и
Херцеговина

930 1380 1630 1900 2430 1920

Извор: International Energy Agency, http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/
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Осим приказа увоза примарне енергије у тонама нафтних еквивалената, у табели

бр. 4.9. дат је приказ нето увоза енергије као проценат коришћене енергије.

Табела бр. 4.9. Нето увоз енергије (% коришћене енергије) у земљама Западног

Балкана за период 1990-2012.

Година Црна Гора Македонија Албанија Србија Босна и
Херцеговина

1990 - 49 8 30 34
1991 - 44 -3 26 32
1992 - 43 -3 20 18
1993 - 45 0 10 16
1994 - 39 9 9 47
1995 - 36 7 10 45
1996 - 43 6 24 36
1997 - 41 9 26 20
1998 - 39 17 24 23
1999 - 40 39 14 21
2000 - 42 44 13 29
2001 - 39 50 23 26
2002 - 40 52 26 25
2003 - 40 49 28 21
2004 - 42 46 33 25
2005 39 47 48 36 28
2006 41 45 41 38 26
2007 50 51 48 37 31
2008 43 46 44 36 29
2009 40 43 41 33 28
2010 24 44 23 32 32
2011 36 44 34 31 35
2012 33 49 20 25 32

Извор: The World Bank,
http://data.worldbank.org/indicator/EG.IMP.CONS.ZS?page=1&order=wbapi_data_value_2013%20
wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=desc

У периоду од 1990. године највећи пораст увоза енергије (као процента

коришњене енергије) имала је Албанија и то све до 2002. године. Од 2003. године у

Албанији се смањује увоз енергије, која 2012. године бележи од свих посматраних

земаља најмањи увоз (график бр. 4.3.).
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График бр. 4.3. Нето увоз енергије (% коришћене енергије) у земљама Западног

Балкана за период 1990-2012.

Извор: The World Bank,
http://data.worldbank.org/indicator/EG.IMP.CONS.ZS?page=1&order=wbapi_data_value_2013%20
wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=desc

У Стратегија развоја енергетике Црне Горе до 2025. године указује се да

„Црна Гора неће својом сопственом производњом задовољити све потребе за

примарном енергијом. Укупне потребе за дериватима нафте и даље ће се задовољавати

из увоза.“24 Што се тиче електричне енергије, Стратегијом се предвиђа да ће се до

2025. године увоз смањити због планиране изградње нових погона за производњу

електричне енергије.

Табела бр. 4.10. Увоз, извоз и салдо енергије у систему Црне Горе (ПJ)

Година Увоз Извоз Салдо

Деривати нафте Електрична енергија Биодизел Укупно Укупно Укупно

2010 17.79 5.24 0 23.30 0 23.30

2015 21.94 0.38 0 22.55 2.81 19.74

2020 26.22 0.69 0.10 27.42 1.84 25.58

2025 30.29 0.90 0.20 32.08 0.94 31.14

Извор: Влада Републике Црне Горе, Министарство за економски развој (2007) Стратегија
развоја енергетике Црне Горе до 2025. године, Подгорица, стр.44.

24 Влада Републике Црне Горе, Министарство за економски развој (2007) Стратегија развоја енергетике
Црне Горе до 2025. године, Подгорица, стр.44
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Црна Гора би требало да постане извозник електричне енергије до 2025. године

узимајући у обзир „претпоставку да ће се увоз о размени електричне енергије са

Републиком Србијом на бази ревидоване валоризације производње ХЕ Пива наставити

до 2025. године“25. Увоз, извоз и салдо енергије у систему Црне Горе у периоду 2010-

2025. године приказани су у табели 4.10.

Од свих земаља Западног Балкана, највећи увоз енергије, изражен у тонама

нафтних еквивалената, има Србија. Од 2003. до 2007. године запажа се повећање увоза

енергије, а онда значајно смањење увоза енергије и то са 6.040.000 тое у 2007. години

на 3.590.000 тое у 2013. години. Од 2006. године, када је забележено и највеће учешће

увозне у укупној потрошњи енергије (38%) следи смањење овог учешћа и то до 25% у

2012. години.

За Србију је значајно истаћи да се преко 90% укупних потреба за угљем, који

учествује у потрошњи примарне енергије са 50,7%, подмирује из домаће производње.

Међутим, квалитетније врсте угља се и даље увозе. Највећи проценат у увозу примарне

енергије бележи се за увоз природног гаса (84,5%) и сирове нафте (око 70%). Када је

извоз у питању, извозе се уља и мазива, мазут, млазно гориво и битумен.26

У Босни и Херцеговини се до 2011. године бележи тренд повећања нето увоза

примарне енергије, а онда у 2013. години смањење. Што се тиче учешћа увозне

енергије у укупној потрошњи енергије, Босна и Херцеговина је у врху земаља Западног

Балкана. Од 1995. године постоји тренд постепеног смањења учешћа енергије из увоза

у укупној потрошњи енергије, да би од 2010. години овај тренд поново имао значајнију

узлазну путању.

Македонија има, у односу на остале земље Западног Балкану, највеће учешће

енергије из увоза у укупној потрошњи енергије. Године 2012. ово учешће је износило

49%. У периоду 2000-2005. године једино је Албанија имала веће учешће енергије из

увоза од Македоније, а након тога Албанија смањује учешће увозне енергије у

потрошњи, док Македонија ово учешће повећава до 2012. године.

25 Влада Републике Црне Горе, Министарство за економски развој (2007) Стратегија развоја енергетике
Црне Горе до 2025. године, Подгорица, стр.44
26 Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године,
„Службени гласник РС“, број 101/2015, стр. 12.
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3. Пројектовање стопе енергетске зависности земаља Европске уније и

Западног Балкана

Сигурност снабдевања енергијом представља услов за привредни и друштвени

развој. Енергетска зависност показује обим у ком привреда зависи од увоза у циљу

задовољења сопствених енергетских потреба. Овај индикатор, према методологији

Eurostat-а, израчунава се као однос нето увоза и суме укупне потрошње енергије

увећане за стање у бункерима.

a) Стопа енергетске зависности у земљама Европске уније

У енергетској политици Европске уније, три главна пилара су: конкурентност,

одрживост и сигурност снабдевања енергијом27. „Европска унија још увек не

располаже неопдходним средствима да утиче на међународно тржиште и зависи од

добављача енергије.“28 Ова слабост Европске уније је резултовала у повећању цена

нафте крајем 2000. године.

„Познато је да Европска унија задовољава 50% сопствених потреба за енергијом

путем увоза. Овај проценат ће вероватно порасти на 70% до 2030. године. Оваква

зависност води до различитих економских, социјалних, еколошких ризика за Европску

унију пошто обустављање снабдевања из једног извора може довести до вишеструких

последица по привреду земаља чланица“.29

Европска унија у периоду од 1990-2013. године бележи пораст енергетске

зависности (табела бр. 4.11.). Тако, енергетска зависност Европске уније је 1990.

године износила 44,3%, да би 2013. године бола на нивоу од 53,2%. Запажа се

константно повећање енергетске зависности земаља Европске уније у посматраном

периоду.

27 Closson, S. (2008) Energy Security of the European Union, CSS Analyses in Security Policy, Eth Zurich,
3(36), str.1.
28 Flaherty, C., Filho, W.L. (2013) Energy Security as a Subset of National Security, Global Energy Policy and
Security, Springer-Verlag London, str. 14.
29 Flaherty, C., Filho, W.L. (2013) Energy Security as a Subset of National Security, Global Energy Policy and
Security, Springer-Verlag London, str. 13
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Земље у Европској унији које имају највише стопе енергетске зависности су

Малта, Луксембург, Литванија, Кипар и Ирска. Са друге стране, земље које најмање

зависе од увоза енергије су Данска, Естонија и Румунија. Њихово стопе енергетске

зависности износе од 11,9 (Естонија) до 18,6 (Румунија) у 2013. години. Запажа се да

земље које имају високе стопе енергетске зависности бележе њено стално повећање,

док земље са најнижим стопама енергетске зависности из године у годину имају све

ниже стопе. Стопа енергетске зависности Данске је 1990. године била изнад просека

Европске уније, да би од 1999. године Данска почела да бележи негативне стопе

енергетске зависности, уједно и најниже у Европској унији (изузетак 2013. година).

Табела бр. 4.11. Највише и најниже стопе енергетске зависност у земљама Европске

уније и Норвешкој у периоду 1990-2013. године

Година ЕУ 28 Ирска Кипар ЛитванијаЛуксембург Малта Данска Естонија Румунија Норвешка

1990 44.3 68.6 98.3 71.7 99.5 100 45.8 44.2 34.3 -437.1

1991 44.8 67.1 100.7 70.6 98.6 108.7 39.8 41.6 27.8 -484.8

1992 45.7 66.6 99.9 60.7 99.5 112.5 37.3 32.8 29.7 -537.3

1993 43.9 67 103.6 56.2 98.3 100 27.4 34.3 26.9 -532.1

1994 42.8 64.8 97 64.6 98.8 100 27.3 34.9 25.7 -607.3

1995 43 69.5 100.5 63.1 97.7 104.8 33.4 32.3 30.3 -651.5

1996 43.7 71.1 98.2 52.7 99.4 100 21.8 28.7 30.7 -762.6

1997 44.6 76.6 97.7 55.2 98.5 100 15.6 27.9 32.4 -739.1

1998 45.9 80.7 96.9 49.8 99.5 100 5.6 36.2 28.5 -682.7

1999 45.1 84.6 102 53.4 97.1 109.5 -16.5 34.9 21.1 -660

2000 46.7 84.9 98.6 59.4 99.6 100.3 -35 32.2 21.8 -733.1

2001 47.4 89.5 95.9 46.2 97.4 99.8 -28 32.3 26.1 -716.3

2002 47.5 88.9 100.1 41.6 98.6 99.8 -41.8 29.6 24.1 -802.8

2003 48.8 89.4 96.1 43.8 98.4 99.8 -31.3 26.7 25.4 -739

2004 50.2 90.4 95.4 46.6 97.9 99.8 -47 28.5 30.2 -739.9

2005 52.2 89.6 100.7 56.8 97.3 100 -49.8 26.1 27.6 -703

2006 53.6 90.9 102.5 62 98.1 100 -35.5 29.2 29.4 -665.2

2007 52.9 87.6 95.9 61.2 96.5 100 -24.1 24.7 31.7 -655

2008 54.7 90.7 97.5 57.8 97.4 100 -20.5 24.7 28 -570.2

2009 53.7 88.8 96.3 49.9 97.5 99.9 -19.7 22 20.3 -579.9

2010 52.8 86.5 100.8 81.8 97 99 -15.7 13.6 21.9 -498.7

2011 54 89.8 92.4 81.7 97.2 101.3 -5.6 12 21.6 -590.6

2012 53.3 84.8 97 80.3 97.4 101 -3 17 22.7 -566.6

2013 53.2 89 96.4 78.3 96.9 104.1 12.3 11.9 18.6 -470.2

Извор:Еуростат,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdcc
310
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У табели бр. 4.11., као пример земље која има високе негативне стопе

енергетске зависности, приказана је Норвешка. Норвешка од 1990. године до 2002.

године бележи стално смањење стопе енергетске зависности (од -437.1 до -802.8), да би

од 2002-2013. године стопа енергетске зависности постепено расла (од -802.8 до -

470.2).

У Табели бр. 4.12. приказана је енергетска зависност ЕУ-28 према појединим

енергентима од 2003-2013. године. Највећу стопу енергетске зависности има сирова

нафта, чак 88,4%, следи природни гас (65,3%) и чврста горива (44,2).

Табела бр. 4.12. Стопа енергетске зависности према врсти енергента у ЕУ-28 у

периоду 2003-2013. године

Година Сви производи Чврста горива Сирова нафта Природни гас

2003 48,8 35,0 78,5 52,0
2004 50,2 38,2 80,7 53,6
2005 2,2 39,4 82,4 57,1
2006 53,6 41,7 83,8 60,3
2007 52,9 41,5 83,5 59,5
2008 54,7 44,9 85,0 61,7
2009 53,7 41,1 84,1 63,4
2010 52,8 39,5 85,2 62,2
2011 54,0 41,7 86,0 67,1
2012 53,3 42,2 88,2 65,8
2013 53,2 44,2 88,4 65,3

Извор: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Energy_dependency_rate,_EU-
28,_2003%E2%80%9313_%28%25_of_net_imports_in_gross_inland_consumption_and_bunkers,_ba
sed_on_tonnes_of_oil_equivalent%29_YB15.png

б) Пројектовање стопе енергетске зависности за ЕУ-28

У циљу испитивања даљег кретања стопе енергетске зависности у ЕУ-28 и

појединим земљама унутар Европске уније, применом методе тренда утврђено је да у

ЕУ-28 за период 2014-2017. године се очекује повећање стопе енергетске зависности од

55,41% у 2014. години на 57,07% у 2017. години (график бр. 4.4.).
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График бр. 4.4. Стопа енергетске зависности ЕУ-28 до 2017. године

Извор: Самостални приказ аутора

У табели бр. 4.13. приказане су прогнозиране стопе енергетске зависности у ЕУ-

28 до 2017. године. Релативна мера репрезентативности функције тренда је R2=0.9051,

a стандардна грешка износи Syt=1,624.

Табела. бр. 4.13. Прогнозиране стопе енергетске зависности у ЕУ-28 за период 2014-

2017. године

Година Тренд
2014 55.41
2015 55.96
2016 56.51
2017 57.07

Извор: Самостални приказ аутора

На графикону бр. 4.5. приказан је пример Данске, земље у којој су најниже

стопе енергетске зависности (негативне стопе) међу земљама Европске уније.

Применом методе тренда утврђено је да се до 2017. године очекује даље смањење

енергетске зависности.
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График. бр. 4.5. Стопа енергетске зависности Данске до 2017. године

Извор: Самостални приказ аутора

У табели бр. 4.14. приказане су прогнозиране стопе енергетске зависности

Данске до 2017. године. Уочава се тренд повећања енергетске независности. Данска

Енергетска стратегија 2050 (енг. Energy Strategy 2050) јасно дефинише прве кораке ка

амбициозном циљу – тоталној енергетској независности од нафте, угља и гаса. „Од

1980-2010. Учешће обновљиве енергије у Данској је порасло од 3% до 19%. Овом

Стратегијом тај раст ће се наставити до 33% у 2020. години, што ће чинити једну

трећину произведене енергије углавном уз помоћ ветра и биомасе.“ 30

Табела. бр. 4.14. Прогнозиране стопе енергетске зависности Данске за период 2014-

2017. године

Година Тренд
2014 -37.79
2015 -40.45
2016 -43.12
2017 -45.78

Извор: Самостални приказ аутора

Једна од земаља Европске уније са највишим стопама енергетске зависности је

Ирска. Међутим, применом методе тренда утврђено је да се до 2017. године у Ирској

30 Independent from fossil fuels by 2050, http://denmark.dk/en/green-living/strategies-and-
policies/independent-from-fossil-fuels-by-2050
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очекује даље повећање енергетске зависности. На графикону бр. 4.6. приказано је

кретање стопе енергетске зависности Ирске где се од 2000-2012. године уочава

одређени ниво стабилизације, па и благог пада енергетске зависности. Након 2012.

године поново се бележи пораст стопе енергетске зависности.

График. бр. 4.6. Стопа енергетске зависности Ирске до 2017. године

Извор: Самостални приказ аутора

У табели бр. 4.15. приказане су прогнозиране стопе енергетске зависности

Ирске до 2017. године. Уочава се наставак повећања стопе енергетске зависности која

се до 2017. године приближава нивоу од 99,51%.

Табела. бр. 4.15. Прогнозиране стопе енергетске зависности Ирске за период 2014-

2017. године

Година Тренд
2014 96.03
2015 97.19
2016 98.35
2017 99.51

Извор: Самостални приказ аутора
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За разлику од Ирске, која има вискоку стопу енергетске зависности, уз

прогнозирани даљи раст, Луксембург је земља која се налази у врху земаља Европске

уније према енергетској зависности, али уз тренд пада ове стопе до 2017. године

(график бр. 4.7.).

График. бр. 4.7. Стопа енергетске зависности Луксембурга до 2017. године

Извор: Самостални приказ аутора

У табели бр. 4.16. приказане су прогнозиране стопе енергетске зависности

Луксембурга до 2017. године.

Табела. бр. 4.16. Прогнозиране стопе енергетске зависности Луксембурга за период

2014-2017. године

Година Тренд
2014 96.87
2015 96.78
2016 96.68
2017 96.58

Извор: Самостални приказ аутора

Уочава се наставак смањења стопе енергетске зависности која ће до 2017.

године достићи ниво од 96,58%. Ово је и даље висока стопа енергетске зависности, али

је значајан тренд њеног постепеног смањења.
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ц) Стопа енергетске зависности у земљама Западног Балкана

У земљама Западног Балкана, највишу стопе енергетске зависности има

Македонија, а најнижу Србија, према подацима Eurostat-а. У табели бр. 4.17. приказане

су стопе енергетске зависности земаља Западног Балкана у периоду 1990-2013. године.

Табела бр. 4.17. Стопе енергетске зависност у земљама Западног Балкана у периоду

1990-2013. године

Година Црна Гора Македонија Албанија Србија

1990 - 47.7 6.6 30

1991 - 49.1 -3.6 25.9

1992 - 41.5 -3.4 19.7

1993 - 44.4 0.2 10

1994 - 34.8 3.7 9.4

1995 - 41.1 6.9 10.1

1996 - 44.9 6.5 24.5

1997 - 42.4 9 26.5

1998 - 41.3 17.1 24.3

1999 - 35.8 40.3 13.9

2000 - 39.9 45.6 13.7

2001 - 38.2 51.9 22.3

2002 - 45.7 53.7 25.5

2003 - 38.1 51.1 27.6

2004 - 41.2 48.4 32.1

2005 40 43.5 50.6 35.3

2006 42.2 44 38.9 37.2

2007 50.5 47.2 51 35.9

2008 43.5 45.1 48.9 37.2

2009 39.7 43.9 45.1 32.2

2010 24.2 43.1 28.6 33.2
2011 35.9 44.9 35.2 30.5

2012 34.1 48.5 20.8 27.9

2013 26.6 47.9 25.1 23.6

Извор:Еуростат,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdcc
310

Запажа се да све земље Западног Балкана имају нижу стопу енергетске

зависности од просека за ЕУ-28 (53,2%). У последњој посматраној години (2013.)
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најнижу стопу енергетске зависности бележи Србија (23,6%), следе Албанија (25,1%),

Црна Гора (26,6%) и Македонија (47,9%).

У Македонији у посматраном периоду није дошло до значајније промене стопе

енергетске зависности (од 47,7% у 1990. години до 47,9% у 2013. години).

График. бр. 4.8. Стопа енергетске зависности Македоније до 2017. године

Извор: Самостални приказ аутора

Међутим, применом методе тренда у прогнозирању даљег кретања стопе

енергетске зависности уочава се смањење енергетске зависности 2014. у односу на

2013. годину, а затим константно повећање енергетске зависности до 45,16% у 2017.

години (график бр. 4.8.). У табели бр. 4.18. приказане су прогнозиране стопе енергетске

зависности Македоније до 2017. године.

Табела. бр. 4.18. Прогнозиране стопе енергетске зависности Македоније за период

2014-2017. године

Година Тренд
2014 44.76
2015 44.89
2016 45.03
2017 45.16

Извор: Самостални приказ аутора
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Једина земља Западног Балкана која је забележила пораст енергетске зависности

у периоду 1990-2013. године је Албанија. Године 1990. у Албанији је стопа енергетске

зависности износила само 6,6%. Највиша стопа енергетске зависности у Албанији била

ја 2002. године (53,7%), а онда до 2013. године опада на ниво од 25,1%. Следи

повећање стопе енергетске зависности у наредном периоду (график бр. 4.9.).

График. бр. 4.9. Стопа енергетске зависности Албаније до 2017. године

Извор: Самостални приказ аутора

У табели бр. 4.19. приказане су прогнозиране стопе енергетске зависности

Албаније до 2017. године. Предвиђа се даље повећање енергетске зависности и то до

57,73% у 2017. години, што је два пута виша енертетска зависност него 2013. године.

Табела. бр. 4.19. Прогнозиране стопе енергетске зависности Албаније за период 2014-

2017. године

Година Тренд
2014 52.02
2015 53.93
2016 55.83
2017 57.73

Извор: Самостални приказ аутора
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Значајно смањење стопе енергетске зависности бележи Црна Гора. У

Стратегији развоја енергетике Црне Горе до 2030. године говори се о нивоу, односно

индикатору енергетске независности, као односу сопствене производње примарне

енергије према укупној потрошњи примарне енергије у енергетском систему. За

разлику од показатеља енергетске зависности који у обзир узима увоз енергије, код

индикатора енергетске независности  сагледава се сопствена производња енергије.

Тако, у Црној Гори, „са нивоа енергетске независности од 53,9% у 2006. години, тај

ниво ће се подићи на 68,7% у 2015. години (због повећања сопствене производње

електричне енергије) а онда ће се постепено снижавати до 59,3% у 2025. години због

брзог пораста увоза деривата нафте.“31

Према израчунатим вредностима стопе енергетске зависности Црне Горе до

2017. године, а на основу података Eurostat-а, долази се до истих закључака, у погледу

тренда, као и у Стратегија развоја енергетике Црне Горе до 2025. године. Међутим,

постоји извесно неслагање у стопама енергетске зависности, односно независности,

због коришћења података различитих база.

Применом методе тренда, предвиђа се, такође, смањење стопе енергетске

зависности Црне Горе од 2014-2017. године и то од 26,87% до 20,55% (график бр.4.10.

и табела бр. 4.20.).

График. бр. 4.10. Стопа енергетске зависности Црне Горе до 2017. године

Извор: Самостални приказ аутора

31 Влада Републике Црне Горе, Министарство за економски развој (2007) Стратегија развоја енергетике
Црне Горе до 2025. године, Подгорица, стр.45-46.
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Табела. бр. 4.20. Прогнозиране стопе енергетске зависности Црне Горе за период 2014-

2017. године

Година Тренд
2014 26.87
2015 24.77
2016 22.66
2017 20.55

Извор: Самостални приказ аутора

У Србији је у посматраном периоду, 1990-2013. године, дошло до смањења

стопе енергетске зависности и то за око 22%. Међутим, приступне су велике

осцилације у кретању стопе енергетске зависности. Највећи пораст енергетске

зависности забележен је од 2000-2008. године, након чега следи смањење нивоа

енергетске зависности до 2013. године, а онда поновно повећање (график бр. 4.11.).

График. бр. 4.11. Стопа енергетске зависности Србије до 2017. године

Извор: Самостални приказ аутора

У табели бр. 4.21. приказане су прогнозиране стопе енергетске зависности до

2017. године где је приметно повећање енергетске зависности и то од 34,88% у 2015.

години до 36,29% у 2017. години.
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Табела. бр. 4.21. Прогнозиране стопе енергетске зависности Србије за период 2015-

2017. године

Година Тренд
2014 34.18
2015 34.88
2016 35.59
2017 36.29

Извор: Самостални приказ аутора

Ова прогноза о порасту енергетске зависноти је у прилог прогнози о повећању

увозне зависности Србије наведеној у Стратегији развоја енергетике Србије до 2015.

године. Наиме, како се наводи у Стратегији, „због неизвесних могућности повећања

домаће производње нафте и природног гаса, текући ниво увозне зависности би се могао

знатно повећати, уколико будући развој енергетике Србије не буде заснован на стручно

утемељеним и финансијски подржаним програмима за рационалну употребу

квалитетних енергената и поступно повећање ефикасности коришћења енергије у свим

секторима потрошње енергије, укључујући и селективно коришћење нових

обновљивих извора енергије.“32

Проблем енергетске зависности препознат је и у Стратегији развоја енергетике

Републике Српске до 2030. године. У Републици Српској превиђене су мере којима би

се унапредио систем сигурности снабдевања енергијом. Тако, у будућем периоду би

требало радити на33:

• прихватању и имплементацији директива Европске уније о сигурности

снабдевања електричном енергијом и природним гасом,

• покретању истраживања и искоришћавању домаћих резерви нафте и природног

гаса,

• промовисању и увођењу механизама коришћења обновљивих извора енергија,

• промовисању и увођењу механизама повећања енергетске ефикасности и

смањења губитака на свим нивоима производње, транспорта, дистрибуције и

потрошње енергије,

32 Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године, „Службени гласник РС“, број
44/2005, стр. 30.
33 Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године, Бања Лука, 2012., стр. 64,
http://www.vladars.net/sr-SP-
Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/std/Pages/Strategija_razvoja_energetike_RS_do_2030_godine.aspx
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• промовисању и увођењу мера управљања потрошњом, нарочито у сектору

електричне енергије,

• увођењу обавезних оперативних и стратешких резерви за нафту и нафтне

деривате и природни гас у властитом систему или, ако то није могуће, у

суседним системима,

• даљем уклањању препрека за инвестиције у енергетски сектор, стварањем

позитивне климе за инвестиције и подстицањем инвестиција.

4. Испитивање смера и степена слагања стопе енергетске зависности и

БДП-a земаља Западног Балкана

У циљу испитивања међузависности БДП-а и стопе енергетске зависности

коришћен је метод корелационе анализе. У табели бр. 4.22. приказан је БДП у земљама

Западног Балкана у периоду од 1990-2013. године.

Табела бр. 4.22. Бруто домаћи производ per capita у земљама Западног Балкана (УСД)

Година Црна
Гора

Македонија Албанија Србија

1990 2240.14 639.4639
1991 2360.998 348.7113
1992 1171.765 218.4922
1993 1297.859 380.5274
1994 1728.52 619.0652
1995 2277.592 760.5594 2196.618
1996 2258.159 1046.359 2749.966
1997 1896.728 749.5846 3178.831
1998 1799.701 865.3022 2416.069
1999 1837.23 1098.425 2441.43
2000 1627.043 1875.127 1175.789 870.1365
2001 1909.635 1835.015 1326.97 1634.875
2002 2106.339 1980.753 1453.643 2148.904
2003 2789.082 2431.837 1890.682 2832.491
2004 3380.2 2787.773 2416.588 3331.229
2005 3674.527 3063.595 2709.143 3528.131
2006 4383.595 3351.303 3005.013 4129.759
2007 5957.146 4063.746 3603.014 5458.122
2008 7325.703 4821.541 4370.54 6701.774
2009 6698.079 4566.341 4114.137 5821.305
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2010 6682.281 4561.178 4094.359 5411.877
2011 7318.745 5079.962 4437.812 6423.292
2012 6586.721 4709.512 4247.485 5659.38
2013 7186.43 5195.283 4411.258 6353.826

Извор: The World Bank,
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries?display=default

На основу ових података и података из табеле бр. 4.17. о кретању стопе

енергетске зависности у земљама Западног Балкана у периоду 1990-2013. године,

израчунати су коефицијенти корелације. За израчунавање је коришћен Pearson-ов

коефицијент корелације.

Табела бр. 4.23. Коефицијенти корелације БДП-а и стопе енергетске зависности у
земљама Западног Балкана

БДП СЕЗ
Македонија БДП Pearson Correlation 1.000 0.531**

Sig. (2-tailed) . 0.008
СЕЗ Pearson Correlation 0.531** 1.000

Sig. (2-tailed) 0.008 .
Албанија БДП Pearson Correlation 1.000 0.611**

Sig. (2-tailed) . 0.002
СЕЗ Pearson Correlation 0.611** 1.000

Sig. (2-tailed) 0.002 .
Србија БДП Pearson Correlation 1.000 0.699**

Sig. (2-tailed) . 0.001
СЕЗ Pearson Correlation 0.699** 1.000

Sig. (2-tailed) 0.001 .
Црна Гора БДП Pearson Correlation 1.000 -0.217

Sig. (2-tailed) . 0.576
СЕЗ Pearson Correlation -0.217 1.000

Sig. (2-tailed) 0.576 .

**. Корелација је значајна на нивоу од 0.01.

Извор: обрачуна аутора (SPSS Statistics 19)

У табели бр. 4.23. приказани су коефицијенти корелације БДП-а и стопе

енергетске зависности земаља Западног Балкана за период 1990-2013. године. Уочава

се да је за све земље, осим за Црну Гора анализа статистички значајна (p0.01).

Коефицијенти корелације за Албанију, Србију и Македонију су позитивни и према

претходно приказаној мерној скали, већи су од 0,5 што указује на јак степен

међузависности БДП-а и стопе енергетске зависности. У Црној Гори стопа енергетске
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зависности и БДП показују супротан смер кретања. Највећи степен слагања БДП-а и

стопе енергетске зависности је у Србији (r= 0.699), затим у Албанији (r= 0.611) и

Македонији (r= 0.531).

На овај начин је делимично потврђена пета хипотеза - Кретање стопе

енергетске зависности и БДП-a се налазе у позитивној корелацији. У Црној Гори

кретање стопе енергетске зависности и БДП-a се налазе у негативној корелацији.

5. Производња енергије из обновљивих извора у Европској унији и земљама

Западног Балкана

Обновљиви извори енергије укључују енергију ветра, соларну енергију,

хидроенергију, геотермалну енергију, енергију плиме, биомасу и обновљиве делове

отпада. Коришћење обновљиве енергије има велики број бенефита који

подразумевају34:

- смањење емеисије гасова који изазивају ефекат стаклене баште,

- допринос диверзификацији извора снабдевања,

- смањење зависности од фосилних горива (нарочито нафте и гаса),

- стимулисање нове запослености у области производње енергије (нарочито у

Европској унији),

- креирање нових послова у области „зелених“ технологија.

Табела бр. 4.24. Примарна производња енергије из обновљивих извора у земљама

Европске уније (2003-2013)

Обновљива
енергија укупно

(000 тое)
Учешће у укупој производњи, 2013. (%)

2003 2013 Соларна
енергија

Биомаса
и отпад

Геотермална
енергија

Хидро
енергија

Енергија
ветра

ЕУ (28) 104094 191961 5.5 64.2 3.1 16.6 10.5

Извор: Eurostat, Primary production of renewable energy, 2003 and 2013,
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Primary_production_of_renewable_energy,_2003_and_2013_YB15.png

34 Према: Eurostat, Renewable energy statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Renewable_energy_statistics
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Примарна производња енергије из обновљивих извора у Европској унији у

2013. години износила је 192 милиона тона нафтних еквивалената (тое), односно 24,3%

од укупне производње примарне енергије (табела бр. 4.24.). Значајно је повећање

производње енергије из обновљивих извора и то за 84,4% у периоду од десет година

(2003-2013.).

Најзначајнији извор обновљиве енергије у земљама Европске уније је биомаса и

отпад са учешћем од 64,2% у укупној производњи енергије из обновљивих извора.

Према дефиницији Еуростата под биомасом се подразумева органски, нефосилни

материјал биолошког порекла, који се може користити за производњу топлотне или

електричне енергије; обухвата дрво и дрвни отпад, биогас, комунални чврсти отпад и

биогорива. Обновљиви отпад укључује обновљиви део индустријског отпада.

Следећи облици енергије по свом учешћу у укупној производњи енергије из

обновљивих извора су хидроенергија, енергија ветра, соларна и геотермална енергија.

Према подацима Eurostat-а35, највећи произвођач енергије из обновљивих извора

у Европској унији је Немачка и то са 17,5% учешћа у укупној производњи ове енергије

у Европској унији. Наредни највећи произвођачи енергије из обновљивих извора су

Италија (12,2%), Француска (12%), Шпанија (9,1%), Шведска (8,7%). Најмање енергије

из обновљивих извора у Европској унији производе Луксембург, Кипар, Ирска.

Табела бр. 4.25. Примарна производња обновљиве енергије у земљама Европске уније,

2003. и 2013. године

Примарна
производња

(000 тое)

Учешће у укупној, 2013 (%)

Држава/година 2003 2013 Соларна
енергија

Биомаса
и отпад

Геотермална
енергија

Хидро
енергија

Енергија
ветра

ЕУ (28 земаља) 104.094 191.961 5,5 64,2 3,1 16,6 10,5

Белгија 708 2.929 8,4 79,7 0,1 1,1 10,7

Бугарска 952 1.826 7,5 65,0 1,8 19,2 6,5

Чешка 1.663 3.640 5,2 87,2 0 6,5 1,1

Данска 2.252 3.240 2,1 68,1 0,2 0 29,5

Немачка 12.614 33.680 9,6 70,8 0,4 5,9 13,2

Естонија 667 1.122 0 95,7 0 0,2 4,1

Ирска 235 766 1,5 41 0 6,5 51,0

Грчка 1.538 2.487 20,1 43,1 0,5 21,9 14,3

35 Eurostat, Renewable energy statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Renewable_energy_statistics
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Шпанија 9.196 17.377 15,4 39,6 0,1 18,2 26,7

Француска 15.521 23.073 2,1 64,5 1,0 26,3 6,0

Хрватска 800 1.499 0,6 50,1 0,5 45,9 3,0

Италија 9.999 23.500 8,6 45,3 21,3 19,3 5,5

Кипар 48 109 64,1 16,3 1,4 0 18,3

Летонија 1.728 2.137 0 87,8 0 11,7 0,5

Литванија 794 1.288 0,3 92,1 0,1 3,5 4,0

Луксембург 41 107 8,2 75,5 0 9,6 6,6

Мађарска 90,6 2.074 0,4 90,3 5,4 0,9 3,0

Малта 0 10 72,6 27,4 0 0 0

Холандија 1.625 4.294 1,6 86,3 0,6 0,2 11,3

Аустрија 6.130 9.466 2,4 56,2 0,4 38,1 2,9

Пољска 4.150 8.512 0,2 91,1 0,2 2,5 6,1

Португалија 4.241 5.621 2,0 55,4 3,2 21,0 18,4

Румунија 4.002 5.561 0,7 68,8 0,5 23,1 7,0

Словенија 714 1.071 2,6 56,7 3,6 37 0

Словачка 651 1.467 3,8 67,3 0,4 28,4 0

Финска 7.887 9.934 0 88,2 0 11,1 0,7

Шведска 12.389 16.770 0,1 63,4 0 31,5 5,0

Уједињено
Краљевство

2.642 8.404 4,3 61,7 0 4,8 29,1

Извор: Еуростат, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Primary_production_of_renewable_energy,_2003_and_2013_YB15.png

Када су у питању облици енергије из обновљивих извора, на Малта и Кипру је

соларна енергија најзначајнији облик обновљиве енергије, док је хидроенергија

значајно заступљена у производњи обновљиве енергије у Хрватској, Аустрији и

Словенији (табела бр. 4.25.).

Регион Западног Балкана суочава са се неколико заједничких изазова у

области енергетике36:

- Значајна зависност од нафте и угља за производњу електричне енергије;

- Последично велики штетан утицај на природну средину због емисије штетних

гасова;

- Висока зависност од увоза нафте и гаса, што води ка енергетској зависности и

значајном ризику;

- Висока енергетска интензивност привреде;

- Неразвијен сектор обновљиве енергије;

36 A Renewable Energy Action Plans and Regulations to Harmonise with EU Directives (2013) IRENA
Executive Strategy Workshop on Renewable Energy in South East Europe. Background Paper Topic A
Renewable Energy Action Plans and Regulations to Harmonise with EU Directives.
http://www.irena.org/documentdownloads/events/2013/december/background_paper-a.pdf
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- Недостатак интеграције тржишта електричне енергије и гаса;

- Ограничени капацитети за пренос електричне енергије кроз регион и са

Европском унијом.

Карактеристично за регион Западног Балкана јесте постојање великих

термоелектрана које су изграђене 1960-их и 1970-их година. Уз недовољан и слаб

систем одржавања, у данашње време се јавља проблем техничког осавремењавања и

замена застареле инфраструктуре.37 Некада заједнички енергетски систем се поделио

распадом Југославије, што је за последицу имало и недостатак сарадње, неефикасност

и високе трошкове.

На графику бр. 4.12. приказана је производња енергије из обновљивих извора у

земљама Западног Балкана. Запажа се највећа производња обновљиве енергије у

Србији, затим у Албанији, Црној Гори и Македонији.

График бр. 4.12. Примарна производња обновљиве енергије у неким земљама

Западног Балкана, 2003. и 2013. године

Извор: Eurostat, Primary production of renewable energy, 2003 and 2013,
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Primary_production_of_renewable_energy,_2003_and_2013_YB15.png

Хидроенергија представља значајан извор енергије из обновљивих извора у

земљама Западног Балкана (табела 4.26.). Нарочито је значајан извор енергије у

37 Energy in Western Balkans, The Path to Reform and Reconstruction, International Energy Agency, In co-
operation with the United Nations Development Programme, 2008.
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/balkans2008.pdf
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Албанији (скоро три четвртине укупне производње енергије из обновљивих извора) и

Црној Гори (више од половине укупне производње енергије из обновљивих извора).

Табела бр. 4.26. Учешће појединих облика обновљиве у укупној производњи енергије

у земљама Западног Балкана (2003-2013)

Обновљива
енергија укупно

(000 тое)
Учешће у укупој производњи, 2013. (%)

2003 2013 Соларна
енергија

Биомаса
и отпад

Геотермална
енергија

Хидро
енергија

Енергија
ветра

Црна Гора 0 389 0 44.7 0 55.3 0

Македонија 313 304 0.3 52.0 3.0 44.8 0
Албанија 620 812 1.5 24.8 0 73.7 0

Србија 1750 1989 0 55.7 0.2 44.1 0

Извор: Eurostat, Primary production of renewable energy, 2003 and 2013,
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Primary_production_of_renewable_energy,_2003_and_2013_YB15.png

Поред хидроенергије значајан извор енергије из обновљивих извора у земљама

Западног Балкана јесте биомаса и енергија из отпада. У Србији и Македонији овај

извор енергије учествује са више од половине у укупној производњи енергије из

обновљивих извора. Незнатно учешће соларне енергије у укупној производњи енергије

из обновљивих извора је у Албанији (1,5%) и Македонији (0,3%), као и геотермалне

енергије у Македонији (3%) и Србији (0,2). Када је у питању геотермална енергија,

Србија је нарочито богата ових извором енергије, али недовољно искоришћеним.

5.1. Учешће обновљиве у укупној потрошњи енергије у Европској унији и

земљама Западног Балкана

У укупној потрошњи енергије у земљама Европске уније највећи удео има

Летонија (36,1), затим Шведска (34,8%), Аустрија (29,6%), Финска (29,2%), Данска

(24,2%) и Португалија (23,5%), што је приказано у табели 4.27. Ове земље су већ

достигле циљ до 2020. године, а то је удео од 20% обновљиве у укупној потрошњи

енергије. Земље Европске уније у којима је најмање учешће обновљиве у укупној

потрошњи енергије имају Малта (1,5%). Луксембург (3,6%), Холандија (4,2%),

Уједињено Краљевство (5%).
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Табела бр. 4.27. Учешће обновљиве у укупној потрошњи енергије у земљама Европске

уније, 2013 (%)

Обновљива
енергија
укупно

Соларна
енергија

Биомаса
и отпад

Геотермална
енергија

Хидро
енергија

Енергија
ветра

ЕУ (28) 11,8 7,7 1,9 0,4 1,2 0,6

Белгија 6,2 5,1 0,1 0 0,6 0,4

Бугарска 10,8 7 2,1 0,2 0,7 0,8

Чешка 8,5 7,4 0,6 0 0,1 0,4
Данска 24,2 18,5 0 0 5,3 0,4

Немачка 10,3 7,3 0,6 0 1,4 1

Естонија 12,7 12,0 0 0 0,7 0

Ирска 6,2 2,9 0,4 0 2,8 0,1

Грчка 10,7 4,9 2,2 0 1,5 2,1

Шпанија 14,7 5,8 2,7 0 3,9 2,3

Француска 9,0 5,8 2,3 0,1 0,5 0,2

Хрватска 16,2 6,6 8,8 0,1 0,6 0,1

Италија 16,5 8,4 2,8 3,1 0,8 1,3

Кипар 6,1 2,0 0 0,1 0,9 3,2

Летонија 36,1 30,2 5,6 0 0,2 0

Литванија 18,1 16,6 0,7 0 0,8 0,1

Луксембург 3,6 3,0 0,2 0 0,2 0,2

Мађарска 8,3 7,4 0,1 0,5 0,3 0
Малта 1,5 0,7 0 0 0 0,8

Холандија 4,2 3,4 0 0 0,6 0,1

Аустрија 29,6 17,3 10,7 0,1 0,8 0,7
Пољска 8,7 7,9 0,2 0 0,5 0

Португалија 23,5 12,4 5,2 0,8 4,6 0,5

Румунија 17,2 11,8 4,0 0,1 1,2 0,1

Словенија 16,5 9,7 5,8 0,6 0 0,4

Словачка 8,2 5,4 2,4 0 0 0,3

Финска 29,2 25,8 3,3 0 0,2 0

Шведска 34,8 22,3 10,7 0 1,7 0

Уједињено
Краљевство

5,0 3,4 0,2 0 1,2 0,2

Извор: Еуростат, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Share_of_renewables_in_gross_inland_energy_consumption,_2013_%28%
25%29_YB15.png

Од укупно обновљиве енергије у првих десет водећих земаља Европске уније

највеће учешће у укупној потрошњи обновљиве енергија има соларна енергија.

Геотермална и енергија ветра најмање учествују у укупној обновљивој енергији. У

свим земљама Европске уније, осим у Данској, Естонији, Кипру, Холандији и Малти,

значајно је учешће биомасе и отпада у потрошњи обновљиве енергије. У Шведској,

биомаса чини скоро трећину укупне обновљиве енергије. У Данској и Португалији је
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највеће учешће хидроенергије у укупној потрошњи обновљиве енергије. На Кипру,

скоро половину укупне потрошње обновљиве енергије (6,1%) чини енергија ветра

(3,2%).

У земљама Западног Балкана у 2013. години, највеће учешће обновљиве у

укупној потрошњи енергија забележено је у Црној Гори, затим у Албанији, Србији, а

најмање у Македонији (график бр. 4.13.).

График бр. 4.13. Учешће обновљиве у укупној потрошњи енергије у земљама Западног

Балкана

Извор: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Share_of_renewables_in_gross_inland_energy_consumption,_2013_%28%
25%29_YB15.png

У Црној Гори доминира учешће хидроенергије са преко 56% у укупној потршњи

обновљиве енергије. У Албанији је учешће хидро енергије у укупној потрошњи

обновљиве енергије чак 73%. У Србији у укупно обновљивој енергији највише

учествује биомаса, а онда хидроенергија. У земљама Западног Балкана, према

статистици Eurostat-а, није забележено коришћење енергије ветра. Коришћење

геотермалне енергије забележено је у Македонији, а соларне само у Албанији (табела

4.28.).
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Табела бр. 4.28. Учешће различитих облика обновљиве у укупној потрошњи енергије у

неким земљама Западног Балкана, 2013 (%)

Земља
Обновљива

енергија
укупно

Биомаса и
обновљиви

отпад

Хидро
енергија

Геотермална
енергија

Енергија
ветра

Соларна
енергија

Црна Гора 36,9 16,1 20,8 0 0 0
Македонија 10,7 5,4 5,0 0,3 0 0
Албанија 31,0 7,7 22,8 0 0 0,5
Србија 12,8 6,9 5,9 0 0 0

Извор: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Share_of_renewables_in_gross_inland_energy_consumption,_2013_%28%
25%29_YB15.png

Повећање учешћа обновљивих извора енергије у износу већем од 20% укупној

финалној потрошњи енергије, као и удео биогорива у укупној потрошњи горива у

саобраћају од 10% јесу неки од циљева до 2020. године у енергетској политици земаља

Западног Балкана.

Максимално искоришћење обновљивих извора енергије је један од

приоритетних активности у области енергетике. Међутим, свим земљама Западног

Балкана су потребни посебни програми за максимизирање употребе обновљивих

извора енергије (хидроенергија, соларна, ветар, геотермална и биомаса). Потребно је

обезбедити услове за веће коришћење природног гаса.

5.2. Сарадња Европске уније и земаља Западног Балкана у снабдевању

енергијом из обновљивих извора

Директива Европске уније за обновљиву енергију (енг. Directive 2009/28/EC on

the promotion of the use of energy from renewable sources - RES Directive) омогућава

земљама чланицама увоз електричне енергије из обновљивих извора из земаља које

нису чланице и планирање увоза према њиховим енергетским циљевима у погледу

обновљивих извора енергије. У чланку Frieden, Tuerk, Dukan, Ortner, Lilliestam38 из

2015. године „Транснационална сарадња у области обновљиве електричне енергије:

38 Frieden, D., Tuerk, A., Dukan, M., Ortner, A., Lilliestam, J. (2015) Transnational renewable electricity
cooperation: What’s in for the host country?, Conference: “The 2020 Strategy Experience: Lessons for Regional
Cooperation, EU Governance and Investment”, Berlin, 17 June 2015.
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Шта то значи за земљу домаћина?“ (енг. Transnational renewable electricity cooperation:

What’s in for the host country?) се анализира могућност извоза енергије ветра из Босне и

Херцеговине, Србије, Албаније и Македоније у Европску унију. На основу потенцијала

које земље Западног Балкана имају за производњу енергије ветра, подршке, нивоа цена

у Европској унији и земљама Западног Балкана, захтева инвеститора, услова за

финансирање, утврђено је да ове земље имају могућност делимичног извоза

произведене електричне енергије. Резултати анализе показују да сарадња између

Европске уније и земаља Западног Балкана (осим Босне и Херцеговине) може

истовремено да повећа производњу електричне енергије из обновљивих извора за

потребе тржишта у земљама домаћинима и да помогне државама чланицама Европске

уније да остваре своје циљеве у погледу коришћења обновљиве енергије и

декарбонизације. Стога, извоз енергије ветра је начин и за Европску унију и земље

Западног Балкана да обезбеде више карбон-неутралне електричне енергије на

трошковно ефективан начин и истовремено подрже достизање циљева у погледу

климатских промена. Аутори истичу да је „Албанија земља са највећим и трошковно

најефикаснијим потенцијалом снаге ветра, али нема програме подршке. Зато је извоз

неопходан како би се омогућиле инвестиције у Албанији и парцијални извоз може да

помогне да се чак и премаше циљеви у погледу производње енергије ветра до 2020.

године. Србија и Македонија могу да искористе неке инвестиције из сопствених

програма подршке за производњу енергије ветра, а извоз (повећана подршка) ће им

омогућити да остваре своје циљеве до 2020. године.“39

У литератури се наводи да је регион Западног Балкана интересантан за

расматрање у погледу сарадње са Европском унијом јер без обзира на релативну малу

географску територију, има значај потенцијал у обновљивим изворима енергије,

нарочито ветра, соларне и хидроенергије. Овај потенцијал је од интереса за Европску

унију из два разлога: овај региона се граничи са Европском унијом и друго, регион се

налази у процесу интеграције са Европском унијом. Неке земље Западног Балкана су у

процесу приступања Европској унији.

Земље Западног Балкана (Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска,

Македонија, Црна Гора, Словенија, привремена мисија УН-а за Косово) као и Бугарска

39 Frieden, D., Tuerk, A., Dukan, M., Ortner, A., Lilliestam, J. (2015) Transnational renewable electricity
cooperation: What’s in for the host country?, Conference: “The 2020 Strategy Experience: Lessons for Regional
Cooperation, EU Governance and Investment”, Berlin, 17 June 2015.



Резултати емпиријске анализе показатеља енергетске зависности и сигурности земаља
Западног Балкана

161

и Румунија, потписале су Уговор о Енергетској заједници (енг. Energy Community

Treaty) који их обавезује да прихвате циљеве у области обновљиве енергије који су

исти као у Европској унији. Уговор о формирању Енергетске заједнице земаља

Југоисточне Европе потписан је 25. октобра 2005. године у Атини. Неке земље су затим

ушле у Европску унију, као што су Словенија (2004.), Бугарска (2007.), Румунија

(2007.) и Хрватска (2013.). Молдавија и Украјина су приступиле Енергетској заједници

2010., односно 2011. године. „Створен је јединствен и стабилан регулаторни оквир за

прекограничну трговину енергијом јер су земље потписнице прихватиле важећа Општа

правила у области енергије која се односе и на заштиту животне средине и

конкуренцију.“40 На тај начин се поједностављују правни, физички и административни

аспекти сарадње земаља Западног Балкана са Европском унијом.

Октобра 2012. године, министарско веће Енергетске заједнице је усвојило

Директиву Европске уније о обновљивој енергији 2009/28/EC (RES Directive)41 и све

уговорне стране су се обавезале да достигну циљеве у погледу обновљиве енергије до

2020. године.

Нафта је значајна компонента енергетског микса Енергетске заједнице.

Учествује са око 16% у укупној примарној енергији. Ово учешће је значајно опало oд

2007. године када се Украјина придружила Енергетској заједници, јер је у Украјини

најзначајнији извор енергије гас. Земље се углавном снабдевају нафтом преко

Јадранског мора и реке Дунав. Међутим, високи економски трошкови и еколошки

ризик су карактеристички за ову руту снабдевања.42

Међутим, нису све земље још увек нису имплементирале Директиву о

промоцији коришћења енергије из обновљивих извора 2009/28/EC (RES Directive) која

предвиђа 10% коришћења обновљиве енергије у саобраћају до 2020. године.

Националне владе су само започеле израду стратегија за развој обновљиве енергије,

нарочито у саобраћајном сектору.43

40 Влада Републике Србије, Канцеларија за европске интеграције,
http://www.seio.gov.rs/dokumenta/sporazumi.195.html
41 Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on  the  promotion  of
the  use  of  energy  from  renewable  sources  and  amending  and  subsequently repealing Directives
2001/77/EC and 2003/30/EC, Official Journal of the European Union, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
42 Energy Markets in South East Europe - Regional Integration and Harmonization with the EU (2013) Hart
Energy, http://www.wpcserbia.rs/images/PKSVesti/SEE%20energy_draft%20paper_final.pdf
43 Energy Markets in South East Europe - Regional Integration and Harmonization with the EU (2013) Hart
Energy, http://www.wpcserbia.rs/images/PKSVesti/SEE%20energy_draft%20paper_final.pdf
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Напредак у остварењу циљева Енергетске заједнице се прати годишње и о томе

се извештава Европска Комисија. Године 2012., седам година након успостављања

Енергетске Заједнице, земље чланице су направиле веома мали напредак у интеграцији

тржишта електричне енергије. Разлог су углавном недовољни капацитети за

повезивање.

5.3. Пројектовање удела обновљиве у укупној производњи и потрошњи енергије у

земљама Западног Балкана

До 2020. године у свим земљама Западног Балкана се очекује значајно повећање

производње енергије из обновљивих извора. Посебно се издваја пораст производње

хидроенергије. Разлог за ово је у томе што ове земље имају значајан потенцијал и

највеће искуство у производњи хидроенергије.44 Због тога све посматране земље

углавном базирају своје инвестиције у технологије које ће омогућити пораст

производње хидроенергије. У овоме је значајно повећање производње електричне

енергије у малим хидроелектранама, али у свим земљама се очекује и повећање

производње електричне енергије у великим хидроелектранама.

Македонија је једина земља у којој се планира веће инвестирање у технологије

за повећање учешћа соларне енергије и биомасе за производњу електричне енергије,

као и значајан пораст учешћа геотермалне енергије и соларне енергије за загревање.

Пораст учешћа биомасе, као извора енергије за загревање, планирају Црна Гора

и Србија (табела бр. 4.29.). Интересантно је да ни једна од земаља не планира улагање у

коришћење геотермалне енергије за производњу електричне енергије. Једино се у

Албанији и Македонији очекује повећање коришћења геотермалне енергије за системе

за грејање. Повећање коришћења биомасе као извора енергије за системе за грејање

планира се у Македонији, Црној Гори и Србији.

44 International Renewable Energy Agency – IRENA, Executive Strategy Workshop on Renewable Energy in
South East Europe, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 12 December 2013,
http://www.irena.org/DocumentDownloads/events/2013/December/Background_Paper-A.pdf, prema: Energy
Community, 2012: Regional Energy Strategy
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Табела бр. 4.29. Пораст производње енергије из обновљивих извора у земљама

Западног Балкана 2020. године у односу на 2009. годину (у процентима)

Пораст учешћа
ОИЕ у

производњи
електричне
енергије (%)

Албанија БиХ Македонија Црна
Гора Србија

Мале
хидроелектране

1161% 433% 181% 1360% 1329%

Велике
хидроелектране

88% 194% 69% 61% 6%

Геотермална
енергија

0% 0% 0% 0% -

Соларна
енергија

0% - 330% - -

Енергија ветра - - - - -
Биомаса - - 733% - -
Пораст учешћа
ОИЕ у систему

грејања (%)
Геотермална
енергија

78% - 308% - -

Соларна
енергија

- - 201% - -

Биомаса - 0% 7% 42% 8%

Извор: International Renewable Energy Agency – IRENA, Executive Strategy Workshop on
Renewable Energy in South East Europe, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 12 December 2013,
http://www.irena.org/DocumentDownloads/events/2013/December/Background_Paper-A.pdf, prema:
Energy Community, 2012: Regional Energy Strategy

Министарско веће Енергетске заједнице је 18. октобра 2012. године у Будви

донело Одлуку (Decision of the Council of Ministers of the Energy Community of 18

October 2012)45 у којој су у члану 4 дефинисани веома амбициозни циљеви за земље

Енергетске заједнице у погледу учешћа обновљиве енергије у укупној потрошњи

енергије до 2020. године.

Планирани пораст учешћа обновљиве у укупној потрошњи енергије за земље

Западног Балкана приказан је у табели бр. 4.30.

45 Decision of the Council of Ministers of the Energy Community of 18 October 2012 (D/2012/04/MS-EnC)
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Табела бр. 4.30. Циљеви у области потрошње енергије из обновљивих извора у

земљама Западног Балкана до 2020. године

Земље Западног

Балкана

Учешће енергије из
обновљивих извора у

укупној потрошњи
енергије, 2009 (%)

Циљ учешћа енергије
из обновљивих

извора у укупној
потрошњи енергије,

2020 (%)

Пораст у %

Албанија 31,2 38 21,8

Босна и Херцеговина 34 40 17,6

Македонија 21,9 28 27,8

Црна Гора 26,3 33 25,4

Србија 21,2 27 27,3

Извор: Energy Markets in South East Europe Regional Integration and Harmonization with the EU,
2013, Hart Energy, према: Energy Community, 2013

У свим земљама Западног Балкана предвиђен је пораст учешћа енергије из

обновљивих извора у укупној потрошњи енергије до 2020. године. Најзначајније

повећање од 27,8% је планирано у Македонији, затим у Србији са 27,3%, док се

најмањи пораст учешћа енергије из обновљивих извора у укупној потрошњи енергије

до 2020. године у висини од 17,6% планира у Босни и Херцеговини.

У Републици Србији циљеви постављени у Националном акционом плану за

обновљиву енергију Републике Србије (енг. National renewable energy action plan of the

Republic of Serbia) у 2013. години предвиђају учешће обновљиве енергије у сектору

електричне енергије од 36,6%, у сектору грејања и хлађења 30% и у саобраћајном

сектору 10% у 2020. години. Овако постављени појединачни циљеви допринеће

остварењу укупног циља од 27% учешћа обновљиве у укупној потрошњи енергије у

2020. години.46

Према прогнозама о могућности достизања ових циљева из 2013. године47

Србија би требало да премаши циљ од 27% коришћења обновљиве енергије у укупној

потрошњи енергије и достигне 27,3%. За достизање овог циља највећи допринос би

требало да пружи производња заснована на хидроенергији и малим хидроелектранама.

46 Republic of Serbia, Ministry of Energy, Development and Environmental Protection, National renewable
energy action plan of the Republic of Serbia, Belgrade 2013, str. 18.
47 Forecast by the Republic of Serbia on the measures of cooperation between EU-MS and EnC-CPs,
https://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/2144183/0633975AD1C87B9CE053C92FA8C06338.P
DF
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Међутим, када је у питању пројектовани циљ који се односи на коришћење 10%

обновљиве енергије у укупној потрошњи енергије за саобраћај, прогнозе су да Србија

овај циљ не може да оствари. Производња биогорива из сопствених извора није

довољна да се овај циљ достигне. Због тога је потребно увозити биогориво из других

земаља и на тај начин надоместити неопходну количину горива.

Република Албанија је 2015. године усвојила Национални акциони план за

обновљиве енергетске ресурсе 2015-2020 (енг. National Action Plan for Renewable

Energy Resources in Albania 2015-2020). У овом документу се истиче да обновљива

енергија представља решење за смањење енергетске зависности, односно зависности од

увоза енергије и да може да побољша не само сигурност снабдевања енергијом, већ и

макроекономеку и политичку сигурност земље кроз утицај на смањење буџетског

дефицита.

Национални циљеви, у складу са Одлуком министарског већа Енергетске

заједнице из октобра 2012. године, су48:

- Потрошња обновљиве енергије на нивоу од 38% у 2020. години;

- Коришћење домаћих обновљивих ресурса, не само водених, већ и ветра,

сунца, биомасе и геотермалне енергије.

- Учешће биогорива и других горива из обновљивих извора од 10% у укупној

потрошњи енергије у саобраћају 2020.године.

Новембра 2015. године Република Македонија је усвојила „Акциони план

Републике Македоније за обновљиву енергију до 2025. са визијом до 2030. године“

(енг. Renewable energy action plan for the Republic of Macedonia until 2025 with vision

until 2030)49. Одлуком министарског већа Енергетске заједнице из октобра 2012. године

пројектовани циљ учешћа обновљивих извора енергије у укупној потрошњи енергије је

28%. То би значило пораст од 27,8% у односу на 2009. годину. Међутим, „Акционим

планом Републике Македоније за обновљиву енергију до 2025. са визијом до 2030.

године“ пројектовано је да се овај циљ оствари 2030. године. Наиме, пројекција учешћа

48 Republic of Albania, Ministry of Energy and Industry (2015) National Action Plan for Renewable Energy
Resources in Albania 2015-2020, str.4.  https://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4076384/2E8C39A260DC7B48E053C92FA8C058E3.p
df
49 Government of the Republic of Macedonia, Ministry of Economy (2015) Renewable energy action plan for
the Republic of Macedonia until 2025 with vision until 2030, https://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3996377/2AEF1526B32439F9E053C92FA8C03714.pdf
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обновљиве енергије у укупној потрошњи енергије је 21% у 2020. години, 25% у 2025.

години и 28% у 2030. години.

Црна Гора је, такође, усвојила „Национални акциони план за обновљиву

енергију до 2020“ (енг. National Renewable Energy Action Plan to 2020 Montenegro)50.

Национални циљеви у погледу коришћења енергије из обновљивих извора су у

потпуности у складу са Одлуком министарског већа Енергетске заједнице из октобра

2012. године (2012/04/MC-EnC). Овом Одлуком се Црна Гора обавезује да примењује

Директиву о промоцији коришћења енергије из обновљивих извора (2009/28/EC) као и

да достигне национални циљ од 33% учешћа енергије из обновљивих извора у укупној

потрошњи енергије до 2020. године. Како би се овај циљ достигао, у „Националном

акционом плану за обновљиву енергију до 2020“ се указује на основну претпоставку за

његово остварење, а то је коришћење адекватне технологије.

Пораст производње електричне енергије из обновљивих извора базира се на

изградњи малих хироелектрана, коришћењу сучеве и енергије ветра, као и биомаси.

Национални циљ учешћа електричне енргије из обновљивих извора у укупној

потрошњи електричне енергије је 51,4%. Учешће енергије за хлађење и загревање из

обновљивих извора у укупној потрошњи енергије за хлађење и загревање је 38,2%, док

је пројектовани циљ за коришћење енергије из обновљивих извора у саобраћају у

укупној потрошњи енергије у саобраћају и већи од планираног Одлуком министарског

већа Енергетске заједнице (2012/04/MC-EnC) и износи 10,2%.51

Што се тиче Босне и Херцеговине, до 2016. године није израђен Национални

акциони план за обновљиву енергију. Оба ентитета Босне и Херцеговине су усвојила

планове за обновљиве изворе енергије, али национални план недостаје. Обавезујући

циљеи из Директиве 2009/28/EC нису уграђени у правни акт и због тога циљеви у

погледу обновљивих извора енергије Босне и Херцеговине нису усклађени са

циљевима Директиве 2009/28/EC. Такође, Извештај о напретку у промоција

50 National Renewable Energy Action Plan to 2020 Montenegro, https://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3608173/0FC33BB1EDD955C4E053C92FA8C07295.P
DF
51 Према: National Renewable Energy Action Plan to 2020 Montenegro, https://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3608173/0FC33BB1EDD955C4E053C92FA8C07295.P
DF
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обновљивих извора енергије за период 2012-2013 није достављен Секретаријату

Енергетске заједнице.52

52 Energy Community, https://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/Implementation/Bosnia_Herzegovina/Re
newable_Energy
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V део

МОДЕЛ ЕНЕРГЕТСКЕ СИГУРНОСТИ И КОМПОЗИТНИ ИНДЕКС

У петом делу рада под називом „Модел енергетске сигурности и композитни

индекс“ циљ је креирати модел енергетске сигурности израчунавањем композитног

индекса енергетске сигурности за сваку од анализираних земаља Западног Балкана. За

потребе креирања композитног индекса енергетске сигурности извршиће се одабир

индикатора и то по један индикатор из економске, еколошке и социјалне групе

показатеља енергетске сигурности. Након израчунавања композитног индекса за сваку

земљу, спровешће се рангирање балканских земаља према вредности поменутог

индекса, односно степену енергетске сигурности.

1. Значај моделирања за планирање енергетских система

Енергетски систем може да се прикаже уз помоћ већег броја варијабли или

димензија. Као што је у првом делу рада разматрано, најзначајније димензије

енергетског система јесу зависност, рањивост, повезаност, одрживост. Анализом

ових, али и других димензија као што су политичко или еколошко окружење, могуће је

сагледати и усмеравати енергетску политику у жељеном правцу. Сагледавањем

потреба земље за енергијом, њену зависност од увоза енергената, као и везе са земљама

извозницама, кретања на енергетском тржишту, креира се модел за усмеравање

енергетског система.

У литератури проблематика квантифицирања енергетске сигурност може се

анализирати уз помоћ два приступа1: геополитичка анализа или уз помоћ индикатора

1 Labandeira, X., Manzano, B. (2012) Some economic aspects of energy security,
http://www.eforenergy.org/docpublicaciones/documentos-de-trabajo/WP092012.pdf, str. 10.
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сигурности снабдевања. Од значаја за анализу у овом раду јесте проблематика

индикатора сигурности снабдевања енергијом.

2. Анализа модела за планирање енергетских система и енергетске

сигурности

Morgan Bazilian, Benjamin Sovacool и Mackay Miller (2013)2 наглашавају да

прекомерно ослањање само на увозну зависност није довољан показатељ сигурности

снабдевања енергијом. Постоји нужност укључивања у анализу и многих других

фактора. Аутори су становништва да у вођењу енергетске политике би требало узети у

обзир шири аспект анализа. Различити приступи, анализе, концепти и методологије

енергетске сигурности у литератури, обзбеђују само оквир за доносиоце одлука. Према

томе, у вођењу енергетске политике потребно је укључити у разматрање глобална

партнерства, оптимизацију коришћења нафте и гаса према одрживим начинима

потрошње, као и разматрање могуће синергије између фосилних горива и обновљивих

извора енергије.

Значајан је модел који је развила Међународна агенција за енергију – Модел

краткорочне енергетске сигурности (Model of Short-Term Energy Security - MOSES). Уз

помоћ овог модела се процењује краткорочна сигурност снабдевања енергијом у

земљама чланицама Међународне агенције за енергију (International Energy Agency –

IEA)3. Модел се базира на сету квантитативних индикатора који мере ризик од прекида

у снабдевању енергијом и способност енергетског система да превазиђе ситуацију до

које је дошло у смислу прекида у снабдевању.4

У свом раду „Мерење сигурности екстерног снабдевања енергијом у Европској

унији“ (Measuring the Security of External Energy Supply in the European Union)5 из 2009.

године, Chloé Le Coq и Elena Paltseva, анализирају два индекса сигурности

снабдевања енергијом. Први је Индекс екстерног снабдевања енергијом (Risky External

Energy Supply Index - REES) који би требало да мери краткорочни ризик сигурности

2 Bazilian, M., Sovacool, B., Miller, M. (2013) Linking Energy Independence to Energy Security, International
Association for Energy Economics, http://www.iaee.org/en/publications/newsletterdl.aspx?id=200
3 Међународна агенција за енергију има 29 земаља чланица
4 Labandeira, X., Manzano, B. (2012) Some economic aspects of energy security,
http://www.eforenergy.org/docpublicaciones/documentos-de-trabajo/WP092012.pdf, str. 11.
5 Le Coq, C., Paltseva, E. (2009) Measuring the Security of External Energy Supply in the European Union,
Energy Policy, 37(11): 4474-4481.
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снабдевања енергијом. Разматра се ситуација у којој изненадни прекид у снабдевању

не може одмах да изазове поремећај на тржишту. Истраживање уз помоћ овог индекса

је показало да изложеност земаља Европске уније ризику снабдевања енергијом је

различита у зависноти од облика енергије. На пример, утврђено је да је индекс ризика

снабдевања нафтом већи код Пољске него код Португалије, док је ситуација обрнута

када је у питању гас. Такође, уочено је да веће земље имају већи утицај на ризик

енергетске сигурности Европске уније него мање земље.

Аутори у овом раду се баве испитивање релативног доприноса сваке земље

укупној изложености ризику Европске уније. Пондерисањем Risky External Energy

Supply индекса износом учешћа у укупном увозу енергије Европске уније, аутори

долазе до Индекса доприноса изложености ризику Европске уније (Contribution to EU

Risk Exposure - CERE) који показује да земље различито доприносе ризику Европске

уније.

Manuel Frondel и Christoph M. Schmidt (2008)6 предлажу индикатор ризика

који има за циљ да обухвати све информацију о увозу фосилних горива, као што су

нафта, гас, угаљ која долазе од земаља извозница, као и податке о доприносу домаћем

снабдевању из сопствених извора земље, укључујући биогориво и друге облике

енергије из обновљивих извора. Резултат емпиријске анализе је показатељ укупног

ризика земље која се ослања на увоз фосилних горива у одређеном времену. Узимајући

у обзир све изворе енергије који се користе у некој земљи, како обновљиве тако и

необновљиве, основне компоненте њиховог концепта су сопствени допринос неке

земље домаћем снабдевању било ког горива, учешће горива у увозу и вероватноћа

прекида снабдевања у земљама извозницама. Предложени концепт је примењен на

податке за Немачку и САД (за период 1980-2004) и резултати су показали да је

ситуација везана за сигурност снабдевања енергијом много повољнија у САД него у

Немачкој.

Kruyt, Vuuren, Vries, и Groenenberg (2009)7 и свом раду „Индикатори

енергетске сигурности (Indicators for energy security) мишљења је да не постоји

идеални индикатор енергетске сигурности. Постоји нужност употребе више

индикатора како би се приступило ширем обухватању концепта енергетске сигурности.

6 Frondel, М., Schmidt, C.М. (2008) Measuring Energy Security, Ruhr Economic Papers, http://www.rwi-
essen.de/media/content/pages/publikationen/ruhr-economic-papers/REP_08_052.pdf
7 Kruyt, B.. Van Vuuren, D. P., De Vries, H. J. M.,  Groenenberg, H. (2009) Indicators for energy security,
Energy Policy, 37(6):2166-2181.
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Моделирањем енергетске сигурност бавe се Yudha Prambudia и Masaru

Nakano (2012)8. У свом раду под називом „Интегрални симулациони модел за

евалуацију енергетске сигурности“ (Integrated Simulation Model for Energy Security

Evaluation) разматрају се перформансе енергетске сигурности кроз интеракцију између

компоненти димензија енергетске сигурности. Као димензије енергетске сигурности

узете су: расположивост, доступност, ефикасност, прихватљивост. Неки од индикатора

коришћени у анализи су: учешће задовољења тражње за енергијом из домаће

производње, учешће снабдевања нефосилном енергијом у укупном снабдевању

енергијом, резерве фосилних горива, учешће вредности увоза нафте у БДП-у,

потрошња енергије, емисија CO2.

Edgard Gnansounou (2008)9 у свом раду „Процена енергетске рањивости:

случај индустријализованих земаља“ (Assessing the Energy Vulnerability: Case of

Industrialised Countries) процењује енергетску рањивост на примеру

индустријализованих земаља. Анализа у овом раду заснована је на композитном

индексу који се састоји од неколико индикатора и то: интензитет енергије (ефикасност

коришћења енергије у производњи добара и услуга), зависност од увоза нафте и гаса,

CO2 садржај у примарној енергији, диверзификација извора енергије у саобраћају.

Енергетска рањивост у вези снабдевања нафтом јесте проблематика којом се

бави Eshita Gupta (2008)10. У раду под називом „Индекс рањивости снабдевања

нафтом земаља увозница нафте“ (Oil vulnerability index of oil-importing counties) Gupta

врши процену релативне енергетске рањивости 26 увозника нафте која је утврђена на

основу неколико индикатора: однос вредности увоза нафте према БДП-у, потрошња

нафте по јединици БДП-а, БДП per capita и учешће нафте у укупном снабдевању

енергијом, однос домаћих резерви према потрошњи нафте, изложеност геополитичком

ризику, диверзификација извора снабдевања, политички ризик у земљама

снабдевачима нафтом. Ови индивидуални фактори сажети су у композитни индекс који

обезбеђује приказ осетљивости појединих привреда на промене на међународном

нафтном тржишту.

8 Prambudia, Y., Nakano, M. (2012) Integrated Simulation Model for Energy Security Evaluation, Energies, No.
5: 5086-5110.
9 Gnansounou, E. (2008), Assessing the Energy Vulnerability: Case of Industrialised Countries, Energy Policy,
36(10): 3734-3744.
10 Gupta, E. (2008) Oil vulnerability index of oil-importing counties, Energy Policy, No.36, str. 1195-1211.
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Sonya Boodoo (2013)11 испитује индикаторе сигурност снабдевања гасом у

неколико европских земаља у периоду 2000-2010. године. Утврђено је да у 2010.

години Холандија има највиши степен сигурности у снабдевању гасом, док је Ирска

земља са најнижим степеном сигурности, односно високом енергетском рањивошћу.

Anil Markandya, Valeria Costantini, Francesco Gracceva и Giorgio Vicini

(2005)12 указују да велики број аутора користи различити сет индикатора енергетске

сигурности. Према томе, приступ индикаторима енергетске сигурност је другачији

према различитим ауторима. Аутори у свом истраживању „Сигурност снабдевања

енергијом: компаративни сценарио из европске перспективе“ (Security of Energy

Supply: Comparing Scenarios From a European Perspective) приликом мерења сигурност

снабдевања енергијом уважавају две катеторије: зависност и рањивост, које се пак

посматрају у физичком и економском смислу. У физичком смислу сагледава се

релативни ниво увоза или прогноза несташице енергије и поремећај на тржишту. У

економском смислу сагледавају се трошкове увоза или се врши предвиђање „шокова“

(промена) у ценама.

Martin Scheepers, Ad Seebregts, Jacques de Jong и Hans Maters (2007)13 у

студији под називом „Стандарди ЕУ за сигурност снабдевања енергијом - Ажурирање

Crisis Capability Index и Supply/Demand Index за ЕУ-27“ (EU Standards for Energy

Security of Supply, Updates on the Crisis Capability Index and the Supply/Demand Index

Quantification for EU-27) предлажу два индикатора за одређење енергетске сигурности.

Један од њих јесте Индекс понуде и тражње (Supply/Demand Index) који се базира на

објективним информацијама садржаним у енергетским билансима и Индекс

способности у кризним ситуацијама (Crisis Capability Index) који мери способност

земље да управља краткорочним прекидима у снабдевању.

José María Marín‐Quemada и Beatriz Muñoz‐Delgado (2011)14 у свом раду

„Афинитет и ривалство: енергетски односи у ЕУ“ (Affinity and rivalry: energy relations

of the EU) описују нову методологију за анализу међународних енергетских односа која

11 Boodoo, S. (2013) Gas supply security: how has it evolved and what can be learnt? A case of selected
European countries, CEPMLP Annual Review – CAR, vol.16.
12 Markandya, A., Costantini, V., Gracceva, F. and G. Vicini (2005) Security of Energy Supply: Comparing
Scenarios From a European Perspective, Foundation Eni Enrico Mattei.
13 Scheepers, M., Seebregts, A., De Jong, J. and H. Maters (2007) EU Standards for Energy Security of Supply,
Updates on the Crisis Capability Index and the Supply/Demand Index Quantification for EU-27, Energy
Research Centre for Netherlands.
14 Marín‐Quemada, J. M., Muñoz‐Delgado, B.  (2011) Affinity and rivalry: energy relations of the EU,
International Journal of Energy Sector Management, 5(1): 11-38.
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омогућава да се веза између земаља или региона класификује у смислу конкурентности

или комплементарности између њих. Ови аутори креирају нови индекс - „Energy

Affinity Index“ који се дефинише као улога државе на међународном енергетском

тржишту. Уз помоћ овог индекса се квантификује енергетско ривалство или афинитети

(конкурентност и комплементарност) између земаља у смилу токова увоза и извоза

енергије. Рангирање земаља прима Energy Affinity Index-у омогућава да се препознају

критичне земље које би требало да појачају билатералну сарадњу са другим земљама у

циљу остварења сопствених потреба. Због тога је овај индекс добар инструмент за

вођење енергетске политике.

У свом раду „Индикатори сигурности снабдевања природним гасом у Азији“

(Indicators of Security of Natural Gas Supply in Asia)15 из 2009. године, Helen Cabalu

истиче да је природни гас постао све вреднији извор снабдевања енергијом. Тражња за

овим енергентом бележи пораст, а очекује се пораст потрошње гаса у будућности. Гас

представља извор енергије који је једноставан за коришћење, има низак утицај на

животну средину, замена је за скупља горива. Циљ овог рада је оцена неколико

индикатора сигурности снабдевања гасом у Азији за 2008. годину. Предложен је

композитни индекс сигурности снабдевања гасом - Composite gas supply security index

(GSSI). Индикатори укључени у анализу су:

- Интензивност коришћења гаса (мерен као потрошња гаса у привреди у

односу на БДП). Ово је индикатор ефикасности коришћења гаса за

производњу аутпута у привреди.

- Нето увозна зависност (изражава се као однос потрошње гаса из увоза и

примарне потрошње енергије).

- Однос домаће производње гаса и укупне домаће потрошње гаса.

- Геополитички ризик (представља изложеност привреде политичком ризику и

мери се на основу два фактора: диверзификација извора увоза гаса и

политичка стабилност у земљи извознику).

15 Cabalu, H. (2009) Indicators of security of natural gas supply in Asia, Energy Policy, 38(1): 218-225.



Модел енергетске сигурности и композитни индекс

174

3. Композитини индекс у функцији моделирања енергетске сигурности

За квантитативну анализу различитих аспеката енергетског система или

енергетске сигурности, користе се различити индикатори. Најједноставија подела

индикатора јесте на појединачне и сложене или композитне. Појединачни индикатори

посматрају само једну димензију енергетске сигурности, до композитни индикатори

уважавају већи број димензија.

Пример појединачног индикатора енергетске сигурности јесте енергетска

зависност. Самодовољност земље значи да она не зависи од других да би задовољила

сопствене енергетске потребе. Увозна зависност јесте индикатор који показује нето

увоз енергије (у физичком или новчаном износу) у односу на укупну потрошњу

енергије. Овим индикатором се показује у којој мери је домаћа енергетска тражња

покривена страним увозом. Други показатељ енергетске сигурности може да буде

Индекс самодовољности који се мери као однос примарне производње енергије и

примарне потрошње енергије. Овај индикатор на индиректан начин показује

енергетску зависност. Уколико је индикатор нижи то је виши степен енергетске

зависности.16

Композитни индикатори уз помоћ којих се врши поређење перформанси

држава користе се као користан алат у јавним политикама за различите анализе. Ови

индекси обезбеђују једноставије поређење перформанси земаља и омогућавају

расветљавање комплексних питања, као што су животна средина, друштво,

технолошки развој, одрживи развој, конкурентност.17

„Мултидимензионалност композитних индекса представља једну од њихових

предности. Индекси представљају агрегатну меру комбинације комплексних феномена

развоја.“18

Предност композитног индекса огледа се у његовој способност да интегрише

аналитичке информације. Ови индекси могу да пруже слику о комплексним и

мултидимензионалним системима пре него појединачни индикатори. Један од начина

израчунавања и оцене енергетске сигурности јесте уз помоћ композитног индекса. На

16 Garcia-Verdugo, J., Munoz, B. (2012) Energy dependence, vulnerability and geopolitical context – A
quantitative approach to energy security, in Marin-Quemada, J. M., Garcia-Verdugo J. and Escribano, G. (eds.),
Energy Security fot the EU in the 21st Century, Markets, geopolitics and corridors, Routledge.
17 OECD (2008) Handbook on Constructing Composite Indicators, Methodology and User Guide, str. 13.
18 Booysen, F. (2002) An Overview and Evaluation of Composite Indices of Development, Social Indicators
Research, 59(2), str. 115.
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пример, у анализи енергетске сигурности, композитни индекси комбинују две или

више димензија.

Резултати се приказују као вредности или рангови које стеикхолдери,

доносиоци одлука и јавност могу лакше да разумеју. Међутим, „композитни индекси

су предмет субјективне процене“19 Одређена субјективност произилази приликом

избора индикатора који улазе у састав композитног индекса.

Композитни индекси могу да помогну да се утврде приоритетни правци развоја,

редефинишу стандарди, развијају смернице политике развоја, одреде могуће

адаптације на новонастале услове, постављају циљеви, алоцирају ресурси на начин да

се смањи рањивост система.20

Композитни индекси имају и ограничења и често су подложни критичким

разматрањима. Наиме, важно је узети у обзир да груписање појединачних индикатора у

композитни индекс представља сумарни резултат и често може да занемари важне

информације о појединим индикаторима.21 Кроз интеграцију (сажимање) већег броја

показатеља, где сваки даје слику или одражава аспект или димензију одређене појаве

(варијабле), огледа се предност композитног индекса.

4. Израчунавање композитног индекса енергетске сигурности за земље

Европске уније и Западног Балкана

Постоји неколико корака у израчунавању композитног индекса, па тако и

композитног индекса енергетске сигурности. Најважнији кораци у овој процедури су22:

- Селекција индикатора за израчунавање композитног индекса енергетске

сигурности;

- Процена утицаја индикатора (одређивање пондера);

- Трансформација индикатора;

- Пондерисање индикатора;

19 Booysen, F. (2002) An overview and evaluation of composite indices of development, Social Indicators
Research, 59(2): 115-151.
20 USAID, (2014) Design and use of composite indices in assessments of climate change vulnerability and
resilience, str.4.
21 Према: USAID, (2014) Design and use of composite indices in assessments of climate change vulnerability
and resilience, str.5.
22 European Commission, 10-STEP GUIDE on composite indicators, https://composite-
indicators.jrc.ec.europa.eu/?q=content/overview
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- Израчунавање композитног индекса енергетске сигурности (CIES) и

- Тестирање утврђених вредности композитног индекса енергетске сигурности.

a) Селекција индикатора за израчунавање композитног индекса енергетске
сигурности

Први корак у процедури израчунавања композитног индекса енергетске

сигурности јесте одабир индикатора.

Укључење индикатора који би одредили индекс енергетске сигурности могуће

је изабрати на основу извора из којих потичу ризици у снабдевању енергијом. „Пример

за ово може се огледати у карактеристикама различитих технологија (извори техничког

ризика), географских региона (извори природног ризика) и земаља (извори људског

ризика) где прости индикатори представљају изворе различитих ризика“23.

Селекција индиктора у овом раду направљена је на основу уважвања

мултидимензионалног карактера концепта енергетске сигурности. Односно, селекција

индикатора енергетске сигурности би требало да буде у складу са основним концептом

одрживог енергетског развоја. При томе, не постоји опште прихваћен сет индикатора

одрживог енергетског развоја.

Постоје различити приступи који потенцирају у већој или мањој мери

економске, еколошке и социјалне индикаторе одрживости енергетског система. Године

1999. је Међународна агенција за атомску енергију (International Atomic Energy Agency

– IAEA) ревидирала постојеће релевантне индикаторе и развила сет индикатора за

одрживи развој енергије. Коначан сет од 41 индикатора (Табела бр. 5.1.) је дефинисан и

инкорпориран у Радни програм индикатора одрживог развоја Уједињених Нација

(United Nations’ ongoing Work Programme onn Indicators of Sustainable Development).24

23 Winzer, C. (2011) Conceptualizing Energy Security, EPRG Working Paper, University of Cambridge,
Electricity Policy Research Group, str. 7, prema: Gupta, E. (2008) Oil Vulnerability Index of Oil-Importing
Countries, Energy Polici, 36(3), 1195-1211.
24 Vera, I. A., Langlois, L. M., Rogner, H. H., Jalal, A. I. and F.  L. Toth (2005) Indicators for sustainable
energy development: An initiative by the International Atomic Energy Agency, Natural Resources Forum 29, str.
274-283.
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Табела бр. 5.1. Списак индикатора одрживог развоја енергије према International

Atomic Energy Agency

1. Становништво: укупно, урбано
2. БДП per capita
3. Цене енергије крајњих корисника са и без пореза
4. Учешће сектора у додатој вредности БДП-а
5. Пређени пут per capita: укупно, јавним градским превозом
6. Активност теретног саобраћаја: укупно, према режиму
7. Површина per capita
8. Додата вредност у производњи у различитим енергетски интензивним индустријама
9. Енергетска интензивност: производња, транспорт, пољопривреда, комерцијални и

јавни сектор, сектор становништва
10. Финална енергетска интензивност изабраног енергетски интензивног производа
11. Енергетски микс: финална енергија, производња електричне енергије, примарно

снабдевање енергијом
12. Ефикасност снабдевања енергијом: ефикасност фосилних горива за производњу

електричне енергије
13. Статус ангажованих технологија за смањење загађења: обим коришћења, просечне

перформансе
14. Коришћење енергије по јединици БДП-а
15. Трошкови енергетског сектора: укупне инвестиције, еколошка контрола, истраживање

и развој
16. Потрошња енергије per capita
17. Сопствена производња енергије
18. Зависност од увоза енергије
19. Неједнакост дохотка
20. Однос дневног расположивог дохотка per capita 20% најсиромашније популације и

цена електричне енергије најважнијег горива за домаћинство
21. Део расположивог дохотка који се троши на горива (просек популације или у групи од

20% најсиромашнијих)
22. Део становништва који је без електричне енергије
23. Количина емисије загађивача ваздуха
24. Концентрација загађивача у урбаним срединама
25. Површина где киселост премашује критичну меру
26. Квантификација емисије гасова који изазивају ефекат стаклене баште
27. Испуштање радионуклеида у атмосферу
28. Испуштање у сливове вода: отпада, радионуклида, нафте у приобалним водама
29. Генерисање чврстог отпада
30. Количина акумулираног чврстог отпада којим може да се управља
31. Генерисање радиоактивног отпада
32. Количина акумулираног радиоактивног отпада који чека одлагање
33. Површина земљишта искоришћена за енергетске објекте и инфраструктуру
34. Број незгода због кварова у преносу горива
35. Део технички искористивог капцитета хидроелектране који тренутно није у употреби
36. Доказане резерве фосилних горива
37. Животни век доказаних резерви фосилних горива
38. Доказане резерве уранијума
39. Животни век доказаних резерви уранијума
40. Интензитет коришћења шумских ресурса као горива
41. Стопа дефорестације

Извор: Vera, I., Langlois, L., Rogner, H.H. (2007) Indicators for sustainable energy development,
Energy, 32: 875-882. Према: International Atomic Energy Agency (IAEA), International Energy
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Agency (IEA) (2001) Indicators for Sustainable Energy Development, presented at the Ninth Session
of the Commission on Sustainable Development, 16-27 April 2001, New York.

Овако одабрани полазни индикатори одрживог развоја енергије, креирани од

стране Међународне агенције за атомску енергију, због практичних разлога, односно

расположивости података, су смањени на сет од 30 индикатора.25 Сви наведени

индикатори су подељени у три групе: економски, еколошки и социјални.

Ово је само један од могућих приступа индикаторима одрживог развоја

енергије.

Селекција индикатора мора да се заснива на подобности и релевантности

појединачних показатеља за анализу. Нека ограничења за примену одређених

показатеља огледају се најчешће у расположивости, односно доступности података,

као и постојању довољно великих узорака како би обезбедили стастистички значајне

резултате. „Сви извори података о индикаторима и примењене методе треба да

испуњавају утврђене стандарде: транспарентности, кредибилитета, поузданост и

легитимности. Уколико се направе неки компромиси у процесу селекције индикатора и

то из практичних разлога (на пример, да се превазиђе недостатак одређених података),

морају бити назначени експлицитно.“26

У овом раду, селекција индикатора направљена је руководећи се концептом

одрживог развоја који подразумева економску, еколошку и социјалну димензију

развоја. Тако, за потребе овог истраживања учињен је избор следећих индикатора:

- Производња енергије (Energy production – EP), изражено у 000 тона

еквивалената нафте (тое);

- Приступ електричној енергији (Access to electricity – ATE), изражено као

проценат популације која има приступ електричног енергији;

- Емисија карбондиоксида (Carbon Dioxide Emissions – CDE) изражено у

метричким тонама per capita и

- Потрошња електричне енергије (Electric power consumption - EPC)

израчено у kWh per capita.

Вредности одабраних индикатора енергетске ситурности у земљама Европске

уније и Западног Балкана приказани су у табелама бр. 5.2. и 5.3.

25 Vera, I., Langlois, L., Rogner, H.H. (2007) Indicators for sustainable energy development, Energy, 32: 875-
882.
26 Према: USAID (2014) Design and use of composite indices in assessments of climate change vulnerability
and resilience, str.15.
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Табела бр. 5.2. Вредности одабраних индикатора енергетске сигурности у земљама

Европске уније за 2012. годину

Земља/показатељ EP ATE CDE* EPC Земља/показатељ EP ATE CDE* EPC
Аустрија 12,8 100 7,8 8507,1 Италија 31,9 100 6,7 5397,7
Белгија 15,9 100 8,8 7986,5 Летонија 2,3 100 3,8 3588,4
Бугарска 11,8 100 6,7 4761,9 Литванија 1,6 100 45 3607,7
Хрватска 3,5 100 4,8 3819,2 Луксембург 0,1 100 20,9 14696,4
Кипар 0,1 100 6,7 4055,5 Малта 0 100 6,0 4760,9
Чешка Република 32,6 100 10,4 6304,5 Холандија 64,7 100 10,1 6871,0
Данска 19,0 100 7,2 6038,5 Пољска 71,4 100 8,3 3899,1
Естонија 5,1 100 14,0 6689,3 Португалија 4,6 100 4,7 4736,3
Финска 17,2 100 10,2 15687,1 Румунија 27,2 100 4,2 2604,2
Француска 134,5 100 5,2 7343,8 Словачка 6,4 100 6,4 5137,7
Немачка 123,4 100 8,9 7270,1 Словенија 3,6 100 7,5 6777,7
Грчка 10,4 100 7,6 5511,0 Шпанија 33,3 100 5,8 5573,4
Мађарска 10,6 100 4,9 3918,5 Шведска 36,2 100 5,5 14289,5

Ирска 1,3 100 7,9 5664,8 Уједињено
Краљевство 117,5 100 7,1 5452,0

Извор: World Bank, World Development Indicators (2015) http://wdi. worldbank.org/table/3.6,
http://wdi.worldbank.org/table/3.7, http://wdi.worldbank.org/table/3.8,
http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC
Напомена: *подаци су за 2011. годину.

Табела бр. 5.3. Вредности одабраних индикатора енергетске сигурности у земљама

Западног Балкана за 2012. годину

Земља/показатељ EP ATE CDE** EPC
Црна Гора 0,7 100 4,1 5415,7
Македонија 1,5 100 4,5 3689,7
Албанија 1,7 100 1,6 2118,2
Србија 10,8 100 6,8 4386,5
Босна и Херцеговина 4,5 100 6,2 3276,0

Извор: World Bank, World Development Indicators (2015) http://wdi. worldbank.org/table/3.6,
http://wdi.worldbank.org/table/3.7, http://wdi.worldbank.org/table/3.8,
http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC

Напомена: *подаци су за 2011. годину.

Производња енергије као индикатор за израчунавање композитног индекса

одабрана је из разлога што задовољење потреба за енергијом из домаћих извора утиче

на енергетску зависност. Такође, ниво потрошње електричне енергије је у тесној

повезаности са енергетском зависношћу.
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Вредности одабраног индикатора - приступ електричној енергији, изражено као

проценат популације, иста је код свих посматраних земаља. Због тога се овај

индикатор узима као константа у даљој анализи.

Одабрани индикатор за анализу је емисија карбондиоксида. Разлог за одабир

овог индикатора јесте тесна повезаност производње и потрошње енергије са емисијом

штетних гасова. Пораст у производњи енергије подстиче емисију CO2. Затим, пораст

производње енергије може да подстакне извоз који даље утиче на повећање БДП-a.

Пораст БДП-a омогућава да расте потрошња енергије и очекује се повећање емисије

CO2. Затим, пораст потрошње угља као енергента доводи до повећања емисије CO2.27

Оправданост за избор овог индикатора налазимо у различитим приступима

моделирању енергетских система и енергетске зависности, приказаних на почетку ове

главе.

б) Процена утицаја индикатора (одређивање пондера)

У оквиру ове фазе израчунавања композитног индекса енергетске сигурности

неопходно је одредити утицај сваког од одабраног фактора, односно његов релативни

значај. За одређивање пондера који ће се додељивати одабраним индикаторима могуће

је користити различите статистичке технике и методе. На пример: регресиони метод,

корелациoни метод, факторску анализу и др. Приликом израчунавања композитног

индекса могуће је свим варијаблама доделити подједнак значај.

Међутим, за потребе анализе у овом раду, уз помоћ корелационе анализе

утврдиће се степен слагања одабраних индикатора и БДП per capita у земљама

Европске уније и земљама Западног Балкана и на основу одређене јачине слагања ових

варијабли доделити одређени пондери. Вредности БДП per capita за 2012. годину у

земљама Европске уније и Западног Балкана приказане су у табелама бр. 5.4. и 5.5.

27 Prambudia, Y., Nakano, M. (2012) Integrated Simulation Model for Energy Security Evaluation, Energies,
No. 5, str. 5105.
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Табела бр. 5.4. Вредности БДП per capita у земљама Европске уније за 2012. годину

(УСД)

Земља БДП per
capita

Земља БДП per
capita

Аустрија 48324.254 Италија 34844.498
Белгија 44731.219 Летонија 13775.261
Бугарска 7333.355 Литванија 14342.523
Хрватска 13235.977 Луксембург 105447.093
Кипар 28868.273 Малта 21176.310
Чешка Република 19640.928 Холандија 49474.705
Данска 57636.125 Пољска 13142.046
Естонија 17490.993 Португалија 20577.402
Финска 47415.559 Румунија 8577.289
Француска 40850.352 Словачка 17207.279
Немачка 44010.931 Словенија 22477.597
Грчка 22146.915 Шпанија 28647.835
Мађарска 12819.712 Шведска 57134.077

Ирска 48976.929 Уједињено
Краљевство 41294.514

Извор: http://data.worldbank.org/indicator/NY.БДП.PCAP.CD/countries?display=default

Табела бр. 5.5. Вредности БДП per capita у земљама Западног Балкана за 2012. годину

Земља БДП per capita
Црна Гора 6586.721
Македонија 4709.512
Албанија 4247.485
Србија 5659.38
Босна и Херцеговина 4415.923

Извор: http://data.worldbank.org/indicator/NY.БДП.PCAP.CD/countries?display=default

Процењене вредности Пирсоновог коефицијента корелације (Pearson Correlation

Coefficients) између одабраних индикатора енергетске сигурности (EP, CDE, ETC) и

БДП per capita у земљама Европске  уније и Западног Балкана представљаће основу за

израчунавање пондера. Тако, у табели бр. 5.6. и табели бр. 5.7. дати су корелациони

коефицијенти, односно вредности на основу којих су израчунати пондери.

Табела бр. 5.6. Корелациони коефицијенти и пондери за земље Европске уније
EP CDE ETC

Pearson Correlation 0,155 0,123 0,760
Пондери ( 0.149 0.118 0.732

Извор: самостално израчунавање аутора у Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
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Табела бр. 5.7. Корелациони коефицијенти и пондери за земље Западног Балкана

EP CDE ETC
Pearson Correlation 0,093 0,247 0,943
Пондери 0.072 0.192 0.734

Извор: самостално израчунавање аутора у Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

Сума пондера једнака је јединици, односно: .

У обе групе земаља највећи степен слагања је између БДП per capita и

потрошње електричне енергије, с тим што је у земљама Западног Балкана виши степен

слагања ове две варијабле. Најнижи степен квантитативног слагања је између БДП per

capita и производње енергије и у овом случају је одређен и најнижи пондер.

в) Трансформација индикатора

Приликом избора индикатора за композитни индекс, често се јавља потреба

трансформације података. Трансформација података представља нужан корак у

методологији композитног индекса, из разлога што су вредности одабраних

индикатора изражене различитим јединицама. Подаци су често исказани различитим

скалама или мерним јединицама и како би могли да се упоређују неохподна је

трансформација, односно свођење вредности свих одабраних индикатора на заједничку

скалу или мерну јединицу.

Избор одговарајућег метода нормализације је потребно пажљиво направити.

При томе је потребно узети у обзир врсту података као и циљеве композитног индекса.

Постоји више техника за трансформацију података. Тако, рангирање је

најједноставнија техника трансформације где се рангира сваки индикатор. Главна

предност оваквог приступа је његова једноставност. Недостаци су губитак

информација о апсолутном нивоу варијабле и немогућност извођења закључака о

разликама у перформансама. Стандардизација, као техника трансформације,

нормализује податке на јединствену скалу израчунавањем средње вредности и

стандардне девијације. Уз помоћ min-max методa индикатори се своде на јединствену

скалу на основу минималних и максималних вредности. Распон вредности индикатора

уз помоћ овог метода је између 0 и 1. Овако мали интервали могу да допринесу
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повећању ефекта композитног индекса.28 Одабрани метод у овој анализи јесте min-max

трансформација. Уместо свођења вредности на скалу од 0 до 1, што је у основи овог

метода, у овом раду примењена је модификована min-max трансформација којом се

вредности индикатора своде на скалу од 1 до 7.29

На основу израза Eq. (1), вредности одабраних индикатора трансформишу се у

рангиране податке:

EStji= (1)

Где је:

EStji – трансформисана вредност j-тог индикатора у i-тој земљи

– вредност j-тог индикатора у i-тој земљи

– минимална вредност j-тог индикатора у групи одабраних земаља

– максимална вредност j-тог индикатора у групи одабраних земаља.

За примену Eq. (1) неопходно је одредити минималне и максималне вредности

сваког од индикатора.

Табела бр.5.8. Трансформисане вредности индикатора за земље Европске уније

Земља/Индикатор ESt1 ESt2 ESt3 Земља/Индикатор ESt1 ESt2 ESt3

Аустрија 1.571 6.417 4.293 Италија 2.423 6.578 5.719
Белгија 1.709 6.272 4.532 Летонија 1.103 7.000 6.549
Бугарска 1.526 6.578 6.010 Литванија 1.071 1.000 6.540
Хрватска 1.156 6.854 6.443 Луксембург 1.004 4.510 1.454
Кипар 1.004 6.578 6.334 Малта 1.000 6.680 6.011
Чешка Република 2.454 6.039 5.303 Холандија 3.886 6.083 5.043
Данска 1.848 6.505 5.425 Пољска 4.185 6.345 6.406
Естонија 1.228 5.515 5.127 Португалија 1.205 6.869 6.022
Финска 1.767 6.068 1.000 Румунија 2.213 6.942 7.000
Француска 7.000 6.796 4.826 Словачка 1.286 6.621 5.838
Немачка 6.505 6.257 4.860 Словенија 1.161 6.461 5.086
Грчка 1.464 6.447 5.667 Шпанија 2.486 6.709 5.638
Мађарска 1.473 6.840 6.397 Шведска 2.615 6.752 1.641

Ирска 1.058 6.403 5.596 Уједињено
Краљевство 6.242 6.519 5.694

Извор: самостално израчунавање аутора.

28 Према: European Commission, 10-STEP GUIDE on composite indicators, https://composite-
indicators.jrc.ec.europa.eu/?q=content/overview
29 Изабрана скала за приказ индикатора од 0 до 7 је на основу вредности које имају неки композитни
индекси, као што је Глобални индекс конкурентности (Global Competitiveness Index) креиран према
методологији Светског економског форума.
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Табела бр. 5.9. Трансформисане вредности индикатора за земље Западног Балкана

Земља/Индикатор ESt1 ESt2 ESt3

Црна Гора 1.000 4.115 1.000
Македонија 1.475 3.654 4.141
Албанија 1.594 7.000 7.000
Србија 7.000 1.000 2.873
Босна и Херцеговина 3.257 1.692 4.893

Извор: самостално израчунавање аутора.

У табелама бр.5.8. и 5.9. приказане су трансформисане вредности индикатора за

земље Европске уније и Западног балкана. Трансформисана вредност индикатора EP

(производња енергије) означена је са ESt1, ESt2 представља трансформисану вредност

индикатора CDE (емисија карбондиоксида), док ESt3 представља трансформисану

вредност индикатора EPC (потрошња електричне енергије).

г) Пондерисање индикатора

У овој фази израчунавања композитног индекса енергетске сигурности

неопходно је извршити пондерисање трансформисаних вредности изабраних

индикатора, односно множење трансформисане вредности сваког индикатора са

утврђеним пондером. Пондерисање трансформисаних вредности врши се на основу

пондера израчунатих у фази 2 и приказаних у табелама бр. 5.6. и 5.7.

Табела бр. 5.10. Пондерисане вредности индикатора за земље Европске уније

Земља/Индикатор w1ESt1 w2ESt2 W3ESt3 Земља/Индикатор w1ESt1 w2ESt2 w3ESt3

Аустрија 0.235 0.760 3.143 Италија 0.362 0.779 4.187
Белгија 0.255 0.743 3.318 Летонија 0.165 0.829 4.795
Бугарска 0.228 0.779 4.401 Литванија 0.160 0.118 4.788
Хрватска 0.173 0.812 4.717 Луксембург 0.150 0.534 1.065
Кипар 0.150 0.779 4.638 Малта 0.149 0.792 4.401
Чешка Република 0.366 0.716 3.883 Холандија 0.580 0.721 3.693
Данска 0.276 0.771 3.972 Пољска 0.625 0.752 4.690
Естонија 0.183 0.653 3.754 Португалија 0.180 0.814 4.409
Финска 0.264 0.719 0.732 Румунија 0.331 0.823 5.125
Француска 1.045 0.805 3.534 Словачка 0.192 0.785 4.275
Немачка 0.971 0.741 3.558 Словенија 0.173 0.766 3.724
Грчка 0.219 0.764 4.149 Шпанија 0.371 0.795 4.128
Мађарска 0.220 0.810 4.684 Шведска 0.390 0.800 1.201
Ирска 0.158 0.759 4.098 Уједињено Краљевство 0.932 0.773 4.169
Извор: самостално израчунавање аутора.
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Табела бр. 5.11. Пондерисане вредности индикатора за земље Западног Балкана

Земља/Индикатор w1ESt1 w2ESt2 w3ESt3

Црна Гора 0.072 0.792 0.735
Македонија 0.107 0.703 3.043
Албанија 0.116 1.348 5.145
Србија 0.507 0.193 2.111
Босна и Херцеговина 0.236 0.326 3.597

Извор: самостално израчунавање аутора.

У табелама 5.10. и 5.11. приказане су пондерисане вредности индикатора за

земље Европске уније и Западног Балкана.

д) Израчунавање композитног индекса енергетске сигурности (CIES)

Ова фаза подразумева сумирање пондерисаних вредности изабраних

индикатора и израчунавање вредности композитног индекса енергетске сигурности.

Вредности индекса енергетске сигурности, као што је утврђено у трећем кораку –

трансформација података, приказане су на скали од 1 до 7. Најнижу вредност

енергетске сигурности на утврђеној скали има 1, док 7 представља највишу вредност

енергетске сигурности.

Израчунавање вредности композитног индекса енергетске сигурности може се

приказати на основу формуле Еq.(2):

где:

представља композитни индекс енергетске сигурности за i-ту земљу,

i=1,.....28 за земље Европске уније и i=1,....5 за земље Западног Балкана

- представља пондер додељен ј-том индикатору, ј=1,2,3

- представља трансформисану вредност ј-тог индикатора за i-ту земљу.

У табели бр. 5.12. приказане су вредности композитног индекса енергетске

сигурности (CIES) за земље Европске уније.
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Табела бр. 5.12. Вредности композитног индекса енергетске сигурности (CIES) за

земље Европске уније за 2012. годину

Земља Земља
Аустрија 4.138 Италија 5.328
Белгија 4.316 Летонија 5.789
Бугарска 5.408 Литванија 5.067
Хрватска 5.702 Луксембург 1.749
Кипар 5.567 Малта 5.342
Чешка Република 4.965 Холандија 4.994
Данска 5.019 Пољска 6.067
Естонија 4.590 Португалија 5.403
Финска 1.715 Румунија 6.278
Француска 5.384 Словачка 5.251
Немачка 5.271 Словенија 4.663
Грчка 5.132 Шпанија 5.294
Мађарска 5.714 Шведска 2.392
Ирска 5.014 Уједињено Краљевство 5.874

Извор: самостално израчунавање аутора.

Такође, на слици бр. 5.1. дат је графички приказ композитног индекса

енергетске сигурности за земље Европске уније. Запажа се да највиши композитни

индекс енергетске сигурности бележи Румунија, следе Пољска, Уједињено

Краљевство и Летонија. Најниже вредности композитног индекса енергетске

сигурности, међу земљама Европске уније, забележне су код Финске, Луксембурга и

Шведске. Румунија је од свих земаља Европске уније имала највишу вредност

индикатора – емисија карбондиоксида, што је довело и до највише вредности

композитног индекса енергетске сигурности.
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Слика бр. 5.1. Вредности композитног индекса енергетске сигурности (CIES) за

земље Европске уније за 2012. годину

Извор: самостално израчунавање аутора.

Вредности композитног индекса енергетске сигурности (CIES) за земље

Западног Балкана приказане су у табели 5.13. и на слици 5.2. Међу земљама Западног

Балкана, највишу вредност композитног индекса енергетске сигурности бележи

Албанија (6.608), док најнижу вредност има Црна Гора (1.6).
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Табела бр. 5.13. Вредности композитног индекса енергетске сигурности (CIES) за

земље Западног Балкана

Земља/Индикатор CIES
Црна Гора 1.600
Македонија 3.854
Албанија 6.608
Србија 2.811
Босна и Херцеговина 4.158

Извор: самостално израчунавање аутора.

Слика бр. 5.2. Вредности композитног индекса енергетске сигурности (CIES) за

земље Западног Балкана за 2012. годину

Извор: самостално израчунавање аутора.

Међу земљама Европске уније најнижа вредност композитног индекса

енергетске сигурности износи 1.715, а међу земљама Западног Балкана 1.6. Највиша

вредност композитног индекса енергетске сигурности за земље Европске уније износи

6.278, а за земље Западног Балкaна 6.608. Уочава се већи распон у индексу енергетске

сигурности међу земљама Западног Балкана у односу на земље Европске уније.

Високу вредност композитног индекса енергетске сигурности Албаније

највише је одредила вредност индикатора – емисија карбондиоксида и висок пондер.

Црна Гора је у односу на остале земље Западног Балкана имала најниже пондерисане

вредности индикатора – производња енергије и емисија карбондиоксида.
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5. Тестирање утврђених вредности композитног индекса енергетске

сигурности

Тестирање утврђених вредности композитног индекса енергетске сигурности за

земље Европске уније

Након израчунавања, веза између добијеног композитног индекса енергетске

сигурности са другим варијаблама требало би да се тестира. Наиме, утврђени индекс

би требало упоредити са другим индикаторима или индексима. „Композитни

индикатори се могу тестирати кроз везе са другим варијаблама, било регресионом

анализом, или поређењем са другим публикованим показатељима“.30 У овом

истраживању испитујемо однос добијеног индекса енергетске сигурности и нето увоза

примарне енергије, као показатеља енергетске зависности, по групама земаља

(Европске уније и Западног Балкана). Виши ниво енергетске зависности значи

угрожавање нивоа енергетске сигурности. Међутим, према Bazilian, Sovacool и Miller

(2013)31, прекомерно ослањање само на увозну зависност није довољан показатељ

сигурности снабдевања енергијом. Ово је била и полазна основа за селекцију

индикатора енергетске сигурности и при томе није узета у обзир увозна зависност.

Циљ је био да се добијени композитни индекс енергетске сигурности на крају анализе

упореди са подацима који показују увоз примарне енергије.

30 Јовичић, М. (2007) Композитни индекс - магистрале мултикритеријумске анализе, Економски анали,
LII (172), стр. 182.
31 Bazilian, M., Sovacool, B., Miller, M. (2013) Linking Energy Independence to Energy Security, International
Association for Energy Economics, http://www.iaee.org/en/publications/newsletterdl.aspx?id=200
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Слика бр. 5.3. Нето увоз примарне енергије у земљама Европске уније за 2012. годину

(тона еквивалената нафте per capita)

Извор: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Energy_production_and_imports; самостално израчунавање аутора

На слици бр. 5.3. приказан је нето увоз примарне енергије у земљама Европске

уније за 2012. годину. Уочава се да земља (Луксембург) која има најнижи композитни

индекс енергетске сигурности јесте управо земља која бележи највећи нето увоз

примарне енергије од свих земаља Европске уније. Румунија, као земља за коју је

израчуната највећа вредност композитног индекса енергетске сигурности, има најмањи

увоз примарне енергије од свих земаља Европске уније.
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На графику бр. 5.1. дат је упоредни приказ вредности композитног индекса

енергетске сигурности и нето увоза примарне енергије у земљама Европске уније.

Очигледно је да линије које прате композитни индекс енергетске сигурности и нето

увоз примарне енергије имају супротна кретања, односно земље које имају виши ниво

енергетске сигурности имају нижи увоз примарне енергије и обрнуто.

График бр. 5.1. Упоредни приказ вредности композитног индекса енергетске

сигурности и нето увоза примарне енергије у земљама Европске уније

Извор: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Energy_production_and_imports

На овај начин је потврђено да виши ниво енергетске зависности (већи увоз

енергије) значи нижи ниво енергетске сигурности (композитни индекс енергетске

сигурности).
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Тестирање утврђених вредности композитног индекса енергетске сигурности за

земље Западног Балкана

World Energy Council креира The Energy Trilemma Index32 који рангира земље у

смислу њихове способности да обезбеде одрживу енергетску политику кроз три

димензије и то:

- Енергетска сигурност: ефективно управљање примарним снабдевањем

енергијом из домаћих и екстерних извора, поузданост енергетске

инфраструктуре, и способност енергетских компанија да задовољи тренутне

и будуће потребе.

- Енергетска једнакост: доступност становништву и приступачност у

снабдевању енергијом.

- Еколошка одрживост: достизање вишег нивоа енергетске ефикасности,

развој система за снабдевање енергијом из обновљивих извора.

Уочава се да The Energy Trilemma Index садржи показатељ енергетске

сигурности за велики број земаља у свету. Међутим, полазни циљ је био испитати да

ли је добијени композитни индекс енергетске сигурности усаглашен са вредностима

компоненте The Energy Trilemma Index – енергетска сигурност.

Према компоненти индекса - The Energy Trilemma Index, која се односи на

енергетску сигурност, рангирано је 129 земаља у свету. Када су у питању земље

Западног Балкана, највиши ранг у 2012. години бележи Албанија (63. у свету), а

најнижи Црна Гора (114. од 129 земаља у свету), што је приказано у табели 5.14.

Табела бр. 5.14. Ранг земаља Западног Балкана према The Energy Trilemma Index,

компонента - енергетска сигурност (у односу на 129 земаља у свету)

Земља/Година 2012 2013 2014 2015
Црна Гора 114 115 116 118
Македонија 99 89 103 112
Албанија 63 87 83 59
Србија 81 101 105 95
Босна и Херцеговина* - - - -

Извор: World Energy Council, https://www.worldenergy.org/data/trilemma-index/

* The Energy Trilemma Index није обухватио податке за Босну и Херцеговину

32 World Energy Council, https://www.worldenergy.org/data/trilemma-index/
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Ово рангирање према енергетској сигурности од стране World Energy Council-а

је потврда утврђеним ранговима земаља Западног Балкана у моделу композитног

индекса енергетске сигурности (CIES), где је најбоље рангирана Албанија, а најлошије

Црна Гора.

Уколико анализирамо кретање рангираности земаља Западног Балкана у

временском периоду 2012-2015. године, уочава се да све земље, осим Албаније, имају

све нижи ранг у погледу енергетске сигурности. Црна Гора је међу последњим

земљама у свету према енергетској сигурности (118. од 129 земаља у 2015. години),

док се Албанија налази у првој трећи рангираних земаља према енергетској сигурности

у свету (у 2015. години).
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ЗАКЉУЧАК

Одрживи развој представља један од кључних изазова развоја у данашње време.

Овај концепт развоја подржава очување базе природних ресурса. Интензивнији

привредни развој и пораст броја становника и задовољење њихових потреба изазивају

све већу тражњу за енергијом. Овакав раст тражње за енергијом и све већа

експлоатација природних ресурса стварају изазов који подразумева обезбеђење

потребних количина енергије, али на одржив начин.

Повећање производње енергије, како би се постигли економски и социјални

циљеви развоја, ствара притисак на природне ресурсе. У складу са концептом

одрживог развоја, по коме би стопа експлоатације природних ресурса требало да прати

стопу њихове регенерације, енергетска политика се усмерава ка обновљивим изворима

енергије. Начин да се омогући еколошка, социјална, економска и енергетска транзиција

ка одрживом развоју јесте, поред повећања коришћења обновљивих извора енергије, и

уважавање веће ефикасности коришћења енергије.

Улога обновљивих извора енергије у остварењу циљева одрживог развоја,

огледа се у смањењу емисије карбондиоксида, омогућавању отварања нових послова,

локалном и регионалном развоју. Извршеном анализом ових доприноса обновљиве

енергије у раду, могуће је потрдити хипотезу да повећање производње енергије из

обновљивих извора доприноси остварењу концепта одрживог развоја. Овај допринос

се нарочито огледа у унапређењу еколошке и социјалне детерминанте одрживог

развоја.

Анализом концепата енергетске сигурности и енергетске зависности у раду се

дошло до закључка да енергетска сигурност може да се означи и као стабилност.

Сваки дужи прекид у снабдевању енергијом може да изазове вишеструке последице,

како за привреду, тако и за становништво. Прекид у снабдевању електричном

енергијом дестабилизује основне привредне активности и нормално обављање

социјалних функција становништва. Поред тога, значајан је и политички аспект,

односно политичка нестабилност која може да буде изазвана дугорочним прекидом

снабдевања енергијом. Утврђено је да је енергетска сигурност шири концепт од
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енергетске зависности који подразумева довољну расположивост енергије по

прихватљивим ценама. Односи се на могућност енергетског система да допреми

потребне количине енергије до потрошача према стандардима поузданости,

правовремености, квалитета, безбедног утицаја на животну средину. Према томе,

питања енергетске зависности и сигурности су тесно повезана, с тим што је енергетска

сигурност циљ који може да се оствари у дугом року, док је енергетска зависност у

фукнцији енергетске сигурности.

Већом употребом енергије из обновљивих извора, који углавном представљају

домаће изворе, смањује се потреба за увозом енергије (најчешће угља и гаса). У том

контексту, обновљиви извори енергије смањују енергетску зависност и обезбеђују

одрживост снабдевања енергијом. Сагледавањем улоге обновљиве енергије на овај

начин, долази се до закључка и потврђивања хипотезе да обновљиви извори енергије

имају велики значај за енергетску политику сваке земље и због своје расположивости

и доступности представљају фактор енергетске сигурности. Међутим, пажљивом

анализом ризика који могу да угрозе енергетску сигурност дошло се до сазнања која

указују на ограничење у потврђивању наведене хипотезе или услова у којима ова

хипотеза може да буде потврђена. Наиме, политика обновљивих извора енергије и

одрживог развоја само у дужем року може допринети смањењу енергетске зависности.

Образложење за додатни услов у коме је ова хипотеза потврђена огледа се у томе што

климатске промене представљају фактор који у многоме опредељује коришћење

обновљивих извора енергије и омогућавање сигурности снабдевања њиховим

коришћењем. Са неизвесним климатским променама постоји велики утицај на

коришћење обновљивих извора енергије као што су сунчева енергија, ветар,

водотокови. Са променема температуре, облачности, падавина, угрожава се сигурност

снабдевања из ових ресурса. Због тога, у процесу планирања снабдевања енергијом и

обезбеђења енергетске сигурности, неопходно је узети у обзир већи број могућих

сценарија, који могу настати под утицајем различитих догађаја изазваних променом

климе. Ово је посебно важно у условима када енергетски систем у великој мери зависи

од коришћења обновљивих извора енергије.

Анализом односа стопе енергетске зависности и производње енергије из

обновљивих извора у земљама Западног Балкана, дошло се до закључка да повећање

производње обновљиве енергије прати пад стопе енергетске зависности. Израчунати
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коефицијенти корелације су негативни, односно утврђено је да стопа енергетске

зависности и производња енергије из обновљивих извора имају супротан смер кретања.

Што се тиче јачине корелационе везе, највећи степен негативног слагања је у Црној

Гори (r=-0.542), затим у Албанији (r=-0.495), Србији (r=-325) и Македонији (r=-0.342).

Регион Западног Балкана суочава са се неколико заједничких изазова у области

енергетике: значајна зависност од нафте и угља за производњу електричне енергије;

последично велики штетан утицај на природну средину због емисије штетних гасова;

висока зависност од увоза нафте и гаса, што води ка енергетској зависности и

значајном ризику; висока енергетска интензивност привреде; неразвијен сектор

обновљиве енергије; недостатак интеграције тржишта електричне енергије и гаса;

ограничени капацитети за пренос електричне енергије кроз регион и са Европском

унијом.

Заједничко за земље Западног Балкана је и то што хидроенергија представља

значајан извор енергије из обновљивих извора. Анализом производње енергије из

обновљивих извора дошло се до закључка да је највећа производња обновљиве

енергије у Србији, затим у Албанији, Црној Гори и Македонији. Свеобухватном

анализом потенцијала и стратешких опредељења земаља Западног Балкана за

производњу енергије из обновљивих извора утврђено је да Албанија располаже

значајним ресурсима за производњу хидроенергије, енергије ветра и соларне енергије.

Најзначајнији извор енергије из обновљивих извора јесте хидроенергија, али се улажу

напори за повећање производње и из осталих расположивих извора. Албанија има циљ

да користи 38% енергије из обновљивих извора до 2020. године. План је већи раст обновљиве

енергије за грејање. Црна Гора се издваја међу земљама Западног Балкана по

производњи енергије из обновљивих извора. Наиме, најзначајнија је производња

енергије уз помоћ водених ресурса, односно хидроенергија. Поред хидроенергије, Црна

Гора има могућности производње енергије и из других извора, што јесте и стратешко

опредељење у будућем периоду развоја. До 2020-2025. године, у Црној Гори је

предвиђена употреба најмање 20% обновљиве енергије у укупној потрошњи примарне

енергије. Од обновљивих извора енергије Македонија користи, пре свега,

хидроенергију (за производњу електричне енергије), биомасу (углавном дрво у

домаћинствима), геотермалну енергију (углавном за грејање пластеника) и соларну

енергију (у домаћинствима). Удео биогорива у укупној потрошњи горива у саобраћају
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у Македонији је планирано да буде 10% до 2020. године. Процењује се да ће 10%

укупне потрошње бензина и дизел горива до 2020. године бити замењено биогоривом.

Најзначајнији обновљиви извори енергије у Републици Српској јесу енергија воде и

дрва и они доминирају у производњи електричне енергије из обновљивих извора. Један

од значајних потенцијала за производњу енергије из обновљивих извора у Србији јесте

биомаса и она у укупном потенцијалу обновљивих извора енергије учествује са око

61%. Значајан је и хидроенергетски потенцијал, енергија ветра, сунца, геотермална

енергија. Одређен је веома амбициозан обавезујући циљ за Републику Србију који

износи 27% обновљивих извора енергије у њеној бруто финалној потрошњи енергије у

2020. години. Србија има потенцијала у обновљивим изворима енергије да оствари

предвиђене циљеве до 2020. године. Једино се проблем јавља код испуњења циља који

се односи на учешће обновљивих извора енергије у саобраћају. Тренутно расположиви

капацитети за производњу биогорива нису довољни, тако да се планира увоз биогорива

у 2018. години, како би циљ од 10% удела биогорива у саобраћају био испуњен.

У циљу обезбеђења услова за унапређење енергетске сигурности неопходно је

управљање ризицима који могу бити: економско-политички, технолошки и еколошки.

Aнализа ризика као неминовних пратилаца енергетске сигурности постаје све

комлекснијег карактера. Најзначајнији ризици који се везују за нафтне и гасне

компаније или индустрију енергије подразумевају: нестабилност цена нафте и гаса;

регулаторне и законске промене и повећање трошкова за прилагођавање тим

променама; немогућност повећања резерви извора енергије или проналажења замене за

резерве; потенцијалне опасности које укључују изливање нафте; природне катастрофе

и екстремне природне услове; нетачне процене резерви фосилних горива; недовољна

ликвидност или ограничен приступ капиталу; еколошке рестрикције и регулације;

конкуренцију из области алтернативних извора енергије; неадекватно покриће ризика

осигурањем; пад тражње за нафтом или природним гасом; кредитни или финансијски

ризик партнера, потрошача или добављача; утицај климатских промена и регулатива

које се односи на ефекат стаклене баште; пораст оперативних трошкова.

Кључни економски ризик у сегменту енергетске сигурности је свакако повезан

са могућом флуктуацијом цена енергије. Када је енергетска сигурност у питању

краткорочни ефекти цена се могу анализирати путем снага које делују на смањење

тражње, а дугорочни ефекти сагледавањем фактора који су у функцији раста понуде
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енергије. Цене нафте варијају услед различитих економских, политичких, еколошких

ризика (геополитичка превирања, ратови, природне катастрофе). Нагле промене цена

нафте најчешће се повезују са политичким ризицима. Пад цене нафте означава

стварање могућности за подстицај привреде, али и за сектор становништва значајне

уштеде. Пораст привредних активности и повећање потрошње од стране становништва

може утицати на инфлаторна кретања и повећање каматних стопа. Више каматне стопе

утичу на повећање привлачности одређеног тржишта за нова улагања.

Ризик који се односи на исцрпљивaње резерви фoсилних гoривa намеће

неопходност пoстепенoг прeлaскa нa употребу других oблика eнeргиje. Енергетски

извори који су дуже од два века били од пресудне важности за глобални привредни

развој, у данашње време, с обзиром на штетне гасове које њихова употреба ствара,

носе са собом велики еколошки ризик. Актуелно тржиште нафте и природног гаса

карактерише доминација неколико земаља снабдевача, а њихова концентрација се

очекује да у будућности расте. Ово утиче на осетљивост енергетског тржишта на

догађаје у земљама снабдевачима, што се одражава и на поремећаје у транспортним

линијама. Са порастом коришћења обновљиве енергије ова доминација земаља ће се

постепено смањивати, као и изложеност политичким ризицима које догађаји у овим

земљама могу да проузрокују.

Висoк удеo eнeргиje из oбнoвљивих извoрa утврђeн је као услов који доприноси

смањењу ризика енергетске сигурности. Наиме, смањењем ризика који се односе на

економске, технолошке, политичке и еколошке аспекте снабдевања енергијом постиже

се виши степен енергетске сигурности што доприноси економској сигурности и

безбедности земље, чиме се потврђује постављена хипотеза. Закључак који следи је да

дугoрoчна стрaтeгиjа зa унапређење сигурнoсти снабдевања и смањење ризика би

требало да се базира на рaзвojу oдрживих дoмaћих извoрa eнeргиje, пoсeбнo

oбнoвљивих.

У Европској унији су инвестиције у енергетска постројења у периоду од 2000-

2012. године износиле 1,2 трилиона долара. Од овог износа у највећој мери се

подржавала политика која се односи на развој технологија за производњу енергије из

обновљивих извора, углавном енергија ветра и соларна, што чини око 60% укупних

инвестиција у енергетска постројења. Енергетска постројења за биоенергију добијају

све већи значај у укупним инвестицијама. Јасно се уочава да инвестиције у енергетска
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постројења подржавају процесе декарбонизације кроз увећање капацитета за

производњу обновљиве енергије. На основу ових анализа у дисертацији могуће је

потврдити хипотезу да обновљиви извори енергије смањују ризике и захтевају велика

финансијска средства.

Учешће инвестиција за фосилна горива у укупним енергетским инвестицијама

на глобалном нивоу, се очекује да постепено опада и то са око 60% у периоду 2014-

2020. године на око 50% у периоду 2031-2035. године. Са аспекта енергетских

инвестиција, запажање је да се значајно повећава учешће инвестиција намењених

унапређењу енергетске ефикасности. Један од основних начина унапређења енергетске

ефикасности је штедња енергије. Иновативни вид менаџмента у енергетици јесте

увођење ESCO компанија. Ове компаније нуде енергетске услуге које за резултат имају

уштеду енергије, односно енергетску ефикасност. Услуге ESCO компаније укључују

анализу енергетске ефикасности, управљање потрошњом енергије, реализацију

пројеката за уштеду енергије, одржавање, производњу и довод енергије. Суштина

пословања ESCO компаније базира се на стварању профита на основу остварених

уштеда у потрошњи енергије. У сектору индустрије један од начина унапређења

енергетске ефикасноси је когенерација. Она означава прoизвoдњу eлeктричнe eнeргиje

сa истoврeмeним кoришћeњeм oтпaднe тoплoтe, кoja сe у принципу губи у

индустриjским прoцeсимa. Поред уштеда, постоји потреба инвестирања у унапређење

енергетске ефикасности. Извори финансирања енергетских пројеката могу бити

сопствени, извори банке, тржиште капитала. Врста извора финансирања енергетских

пројеката зависи од сектора, врсте пројекта, пословног окружења, ризика. Енергетски

пројекти захтевају велике инвестиције и кредитне услуге у релативно дугом

временском периоду. Због тога је влада најчешћи инвеститор енергетских пројеката и

то углавном везаних за потребну инфраструктуру. Улога државе је јако важна у

финансирању преко мултилатералних развојних банака, које нуде повољније услове у

односу на комерцијалне банке.

У циљу јачања енергетске инфраструктуре и стварања интeгрисaнoг eнeргeтскoг

тржиштa Европске униje, велики значај имају „пројекти oд зajeдничкoг интeрeсa“. Ови

пројекти се односе на пренос гаса, нафтe, њихово складиштење, као и паметне мреже.

Кључно за ове пројекте јесте повезивање суседних земаља. Поред тога, пројекти од

заједничког интереса морају доприносити расту енергетске сигурнoсти Европске уније

oмoгућaвajући државама чланицама дoбијaњe eнeргeнaтa из што је могуће већег брoja
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извoрa. Важан аспект њиховог прихватања је да дoприносе остварењу дефинисаних

циљeвa eнeргeтскe и климaтскe пoлитикe Европске уније, на пример,

поједностављењем интeгрaциje eнeргиje добијене из обновљивих извора у енергетску

мрeжу.

Значајан део истраживања у овој докторској дисертацији односи се на анализу

потрошње и увоза енергије у земљама Европске уније и Западног Балкана. Европска

унија задовољава 50% сопствених потреба за енергијом путем увоза. Процењује се да

ће овај проценат вероватно порасти на 70% до 2030. године. Оваква зависност води до

различитих економских, социјалних, еколошких ризика за Европску унију пошто

обустављање снабдевања из једног извора може довести до вишеструких последица по

привреду земаља чланица.

Европска унија у периоду од 1990-2013. године бележи пораст енергетске

зависности. Тако, енергетска зависност Европске уније је 1990. године износила 44,3%,

да би 2013. године била на нивоу од 53,2%. Запажа се константно повећање енергетске

зависности земаља Европске уније у посматраном периоду.

У циљу испитивања даљег кретања стопе енергетске зависности у ЕУ-28,

применом методе тренда дошло се до закључка да се у ЕУ-28 за период 2014-2017.

године очекује повећање стопе енергетске зависности од 55,41% у 2014. години на

57,07% у 2017. години.

Међу земљама Западног Балкана, у 2013. години најнижу стопу енергетске

зависности је забележила Србија (23,6%), затим Албанија (25,1%), Црна Гора (26,6%) и

Македонија (47,9%). Анализом у раду је утврђено да све земље Западног Балкана имају

нижу стопу енергетске зависности од просека за ЕУ-28.

Међутим, применом методе тренда у прогнозирању даљег кретања стопе

енергетске зависности Македоније уочава се смањење енергетске зависности 2014. у

односу на 2013. годину, а затим константно повећање енергетске зависности до 45,16%

у 2017. години. За Албанију се предвиђа даље повећање енергетске зависности и то до

57,73% у 2017. години, што је два пута виша енергетска зависност него 2013. године.

Применом методе тренда, предвиђа се смањење стопе енергетске зависности Црне

Горе од 2014-2017. године и то од 26,87% до 20,55%. У Србији је приметно повећање

енергетске зависности и то од 34,88% у 2015. години до 36,29% у 2017. години. На овај
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начин је могуће потврдити хипотезу да Земље Балкана имају високу стопу енергетске

зависности.

Уз помоћ корелационе анализе утврђена је веза између стопе енергетске

зависности и БДП-а земаља Западног Балкана. Коефицијенти корелације за Албанију,

Србију и Македонију су позитивни и указују на јак степен међузависности БДП-а и

стопе енергетске зависности. У Црној Гори стопа енергетске зависности и БДП

показују супротан смер кретања. Највећи степен слагања БДП-а и стопе енергетске

зависности је у Србији (r= 0.699), затим у Албанији (r= 0.611) и Македонији (r= 0.531).

На овај начин је делимично потврђена хипотеза - Кретање стопе енергетске

зависности и БДП-a се налазе у позитивној корелацији. У Црној Гори кретање стопе

енергетске зависности и БДП-a се налазе у негативној корелацији. У прилог овоме јесу

подаци о прогнозираном смањењу стопе енергетске зависности у Црној Гори.

Како би омогућили комплекснију анализу енергетске сигурности, као

мултидимензионалног концепта, извршена је оцена енергетске сигурности земаља

Европске уније и Западног Балкана уз помоћ израчунавања композитног индекса.

Селекција индиктора за израчунавање композитног индекса енергетске сигурности

направљена је на основу уважвања концепта одрживог енергетског развоја. Наиме,

селекција индикатора направљена је руководећи се концептом одрживог развоја који

подразумева економску, еколошку и социјалну димензију развоја. Тако, за потребе

овог истраживања учињен је избор следећих индикатора: производња енергије,

приступ електричној енергији, емисија карбондиоксида и потрошња електричне

енергије.

Утврђено је да највиши композитни индекс енергетске сигурности имају

Румунија, Пољска, Уједињено Краљевство и Летонија. Најниже вредности

композитног индекса енергетске сигурности, међу земљама Европске уније,

забележне су код Финске, Луксембурга и Шведске.

За тестирање утврђених нивоа енергетске сигурности испитан је однос

добијеног индекса енергетске сигурности и нето увоза примарне енергије, као

показатеља енергетске зависности. Уочено је да Луксембург, као земља која има

најнижи композитни индекс енергетске сигурности, јесте управо земља која бележи

највећи нето увоз примарне енергије од свих земаља Европске уније. Румунија, као
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земља за коју је израчуната највећа вредност композитног индекса енергетске

сигурности, има најмањи увоз примарне енергије од свих земаља Европске уније.

На овај начин је потврђено да виши ниво енергетске зависности (већи увоз

енергије) значи нижи ниво енергетске сигурности (композитни индекс енергетске

сигурности).

Међу земљама Западног Балкана, утврђено је да највишу вредност композитног

индекса енергетске сигурности бележи Албанија, док најнижу вредност има Црна

Гора. Као потврда утврђеним ранговима земаља Западног Балкана у моделу

композитног индекса енергетске сигурности, јесте упоређење са ранговима земаља

Западног Балкана у оквиру Energy Trilemma Index-а креираног од стране World Energy

Council-а. Рангирање према Energy Trilemma Index-у је такође показало да је према

нивоу енергетске сигурности најбоље рангирана Албанија, а најлошије Црна Гора.

Изведени закључци на основу спроведених анализа и ставови у вези

потврђивања полазних хипотеза, указују на значај ове докторске дисертације који се

огледа у расветљавању концепта енергетске сигурности и пројекцији кретања

индикатора који детерминишу овај концепт. Резултати истраживања у овој докторској

дисертацији могу да послуже као добра основа за усмеравање будуће енергетске

политике. На основу израчунатог општег показатеља нивоа енергетске сигурности у

виду композитног индекса енергетске сигурности, јасно је сагледана позиција Србије у

односу на земље Западног Балкана и Европске уније и постављена основа за будућа

истраживања и претпоставке за развој концепта енергетске сигурности.
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