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Апстракт: Савремене тенденције у међународним одно сима, 
све већи дефицит енергетских ресурса, јачање свести о неодрживо-
сти постојећег модела потрошње, као и негативни утицај ефекта 
стаклене баште на климатске промене намећу питања усвајања 
нових стратегија и увођења структуралних промена у област енер-
гетске политике. У раду је извршена историјска анализа стања 
енергетске политике у међународним односима кроз разматрање 
глобалних изазова енергетске безбед ности, са посебним освртом на 
изазове енергетске безбедности Е вропске уније. Нови изазови, по-
себно климатске промене, али и поновна актуелност старих, као 
што су безбедност снабдевања и све већа глобална конкуренција, 
утицали су на успостављање заједничке енергетске политике засно-
ване на потпуно оператив ном унутрашњем енергетском тржишту 
Европске уније. Трену т на енергетска политика Европске уније има 
за циљ подстицање развоја економија са ниским потрошњама енер-
гије, ублажавање климатских промена, као и осигурање вишег нивоа 
енергетске безбедности кроз интеграцију енергетског тржишта 
Европске уније и развој енергетске инфраструктуре.
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Увод

Приоритетни изазов националних држава у XXI веку јесте обе-
збеђивање довољних количина различитих врста енергије које би 
могле омогућити одрживо функционисање друштвених зајед ница у 
дужем временском периоду. Убрзани тренд развоја индустријских 
друштава, као и свеприсутна забринутост због проблема глобалног 
загревања, напросто намећу потребу за иновативним решењима у 
области енергетике. Међутим, сведоци смо чињенице да човечан-
ство још увек није спремно да изврши корените промене и пре-
строји се на нове алтернативне изворе енергије који мање загађују, 
и који имају потенцијал гаранта енергетске безбедности великог 
броја држава. Главни кривац за то је тешка индустрија, која пред-
ставља генератор одрживог економ ског развоја, а у највећем про-
центу је зависна од енергије која се добија сагоревањем фосилних 
горива. Дакле, имајући у виду да је за сигуран економски напредак, 
развој и просперитет неопходно поседовање најзначајнијих изво-
ришта енергената, не треба посебно образлагати чињеницу зашто 
је тежња за контролом територија које су богате енергетским ресур-
сима велики број пута била главни узрочник ратова широм света. 
Стога, како капацитети енергетских ресурса нису неограничени, и 
како борба за контролу постојећих извора постаје све значајнија 
тема на столу лидера великих и моћних држава, питања одрживо-
сти постојећег модела потрошње, и саме енергетске безбедности, 
све више добијају на значају. 

Изазови стабилне енергетске политике независних држа-
ва у савременом свету односе се не само на безбедност пријема 
и транспорта енергената, већ и на могућности осигурања разнов-
рсних извора енергената, а пре свега оних који имају минималну 
емисију гасова који изазивају ефекат стаклене баште. Све су то 
приоритетна питања креатора политика савремених држава, вла-
диних званичника, војних стратега, теоретичара и шире јавности. 
Проблеми снабдевања енергијом су током развоја човеча нства све 
више добијали на значају и као такви данас пред стављају основ 
за покретање и доношење економских, еколошких, политичких и, 
надасве, безбедносних одлука. Симонов у свом чувеном делу Гло-
бални енергетски рат наводи да све велике светске економије чека 
глад за угљоводоницима, а да је дефицит ресурса најгоре проклет-
ство управо САД, Европе, Кине, Индије и Јапана. Према њему, те 
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државе су осуђене на међусобну конкуренцију у трци за изворима 
енергената и спремне су да ње уђу и у рат (Симонов, 2007: 15). 
Растућа потражња за угљоводоницима због вртоглаво убрзаног тех-
нолошког развоја проузрокује повећање ризика од потенцијалних 
војних односно невојних сукоба, конфликата и затезања односа, 
како би се на најповољнији начин обезбедиле неопходне залихе 
енергената појединачних држава. 

Државе чланице Европске уније, бар у јавним наступима њи-
хових лидера, исказују тежње ка конципирању заједничке енергет-
ске политике, која има за циљ осигурање енергетске безбедности, 
рационалну употребу енергената, редукцију посто јеће потрошње, 
већи степен интеграције европског енергетског тржишта, као и 
подстицање технолошког развоја и иновација. Према ставовима Ев-
ропске комисије енергетска политика ЕУ има за циљ успостављање 
заједничке енергетске политике посред ством интегрисане европске 
инфраструктуре. Имајући у виду да се готово све државе позици-
ониране на европском подру чју суочавају са мање или више слич-
ним изазовима решавања проблема повећане зависности од увоза, 
међузависност држава чланица ЕУ у области енергије (као и у мно-
гим другим областима) све више расте, а несташица енергије у јед-
ној земљи има непосредне ефекте у другима (European Commission, 
2007). Поред тога, енергетска политика је суштински везана за по-
литику решавања проблема промене климе, што је чини једном од 
најкомплекснијих и најприоритетнијих тема унутар ЕУ.

Изазови енергетске безбедности кроз историју

Просперитет цивилизације у великој мери зависи од енергет-
ских предиспозиција, те је, посматрано кроз историју, одувек по-
стојала тежња људи за контролом извора и токова дистрибуције 
енергената. Током десетине хиљада година, људи су се ослањали 
искључиво на хемијску (калоричну) енергију добијену од хране 
која омогућава механичку (кинетичку) енергију радних мишића. 
Захваљујући људском интелекту, људи су могли да открију и пре-
вазиђу физичке границе наметнуте властитом мишићном снагом 
„употребом алата и искоришћавањем енергије ван својих тела“ 
(Smil, 1994: 15). Пре модерне ере, људи су се ослањали на моћ вла-
ститих мишића, временом на мишиће животиња, а затим на воду 
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и ветар. Стога се не може рећи да су корени иновативних решења 
у погледу енергетске ефикасности у постмодерним друштвима – 
они сежу далеко у прошлост, када су људи, процентуално посма-
трано можда и у већој мери, користили капацитете воде и ветра 
без додатних потрошњи угљоводоника. Модерне технологије које 
свакодневно користимо настале су на базичним открићима из про-
шлости: осовине, штапови, плугови, упртачи, вагони, ветрењаче, 
бродови итд. (Williams, 2006: 23). Свакако, фосилна горива, као и 
откриће струје, у највећој мери утичу на стварање савременог све-
та. Повећање продуктивности пољопривредне производње и уна-
пређење механичке индустриј ске производње удаљило је људе из 
производних погона и пољопривредних земљишта и усмерило их 
ка вишеструким и мултидимензионалним услужним делатностима. 
Неизбежно, сви ови догађаји довели су до индивидуалних и колек-
тивних импликација које су омогућиле стотинама милиона људи да 
се „одморе“ од тешког физичког рада и посвете другим „узвише-
нијим активностима“ што је имало за (позитивну) последицу: по-
бољшање здравља и дуговечности, ширење писмености, рушење 
традиционалних друштвених и економских граница (Smil, 2004: 
550), као и развој политичких делатности.

Наиме, у прве три четвртине двадесетог века најчешће исти-
цан политички проблем везан за енергетску безбедност односио 
се на модалитете заштите нафтних ресурса виталних за савремене 
војске и привреду. Већ по окончању Првог светског рата постало 
је јасно колико је поседовање енергената важно да би се остварила 
победа и доминација над другим народима. Уместо коњских снага, 
машине су преузеле значајну улогу која је на неки начин потисну-
ла дотадашње начине ратовања. Нафта је била централна за ток и 
исход Другог светског рата у далекој источној Европи. Међу Хит-
леровим најважнијим стратешким циљевима у инвазији Совјетског 
Савеза предвиђено је успостав ља ње контроле на нафтним пољи-
ма на Кавказу. Ипак, америчка доминација у погледу нафте била је 
одлучујућа, и до самог краја рата резерве горива Немачке и Јапана 
биле су екстремно смањење. Суецка криза из 1956. године озна-
чила је крај пута европских империјалних сила. Даље, у периоду 
Хладног рата, водиле су се озбиљне дипломатске битке у погледу 
успостављања различитих монопола од стране међународних ком-
панија. Након тога, постало је јасно да у међународним односима 
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или геополитици системе не обликују само државе већ и недржав-
ни актери, па се као главно намеће питање како се безбедност снаб-
девања енергијом односи на геополитичка кретања. У том периоду 
идентификована је главна опасност снабдевања нафтним дерива-
тима, која се огледала у потенцијалним непријатељским акцијама 
унутар или изван формалног војног сукоба. Почиње се у литерату-
ри јављати и војна метафора „нафтно оружје“, која се односила на 
увођење различитих санкција на нафтне ресурсе током 1973. године 
(Paust, Blaustein, 1974: 411). Било је и забележених примера разли-
читих притисака на државне органе да се предузимају војне акције 
са циљем смањивања цена. Тако је и амерички државни секретар 
Хенри Кисинџер у интервју био „притиснут“ да објасни зашто није 
предузета никаква војна акција да би се смањила цена. Тада је ис-
такао да је то „веома опасан курс“ – лакше је ући у рат него изаћи 
из њега (Stern, 2006: 1651). Кисинџер је 1975. године увидео „рела-
тивну слабост Запада“, сматрајући да би „једина шанса за снижење 
цена нафте било масовно политичко ратовање против одређених 
земаља, попут Судијске Арабије и Ирана, како би их натерали да 
ризикују своју политичку стабилност, а можда и своју безбедност 
уколико не сарађују, што би била превисока цена којом би се пла-
тило тренутно снижење у ценама нафте“ (Kissinger, 1982: 673–674). 
Међутим, услови на тржишту, седамдесетих година прошлог века 
свакако су произвели експлозију цена сирове нафте. 

Данијел Јергин истиче да је схватање парадигме енергетске без-
бедности у последње три деценије превише ограничено, и да се као 
такво мора проширити како би укључило многе нове факторе. Као 
творац једне од најчешће навођених дефиниција енергетске безбед-
ности – „доступност одговарајуће количине енергије по приступач-
ним ценама“ – Јергин сматра и да енергетска безбедност не постоји 
сама од себе већ егзистира у већини односа и комуникација између 
нација (Yergin, 2006: 70). Стога ради, врло је важно споменути да 
се нафта као роба увек преплиће са различитим националним стра-
тегијама, али и глобалним политикама и моћима. Имајући на уму 
да је нафта један од важнијих ресурса на којима почива привредни 
развој неке земље, националне стратегије представљају документа 
у којима се предвиђају све околности и могућности за безбедно и 
одрживо снабдевање енергентима једне земље. Сродно питање, које 
се такође намеће, јесте које мере енергетске политике могу преду-
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зимати државе, а које недржавни актери. Међутим, јасно је да део 
енергетске безбедности државе остварују на тржишту, и да развој 
тржишта, с друге стране, утиче на безбедност снабдевања. Такођe, 
треба споменути да сама замена потрошње нафте потрошњом гаса 
може довести до озбиљних безбедносних проблема. Увоз америч-
ког гаса из далеких земаља у Африци, на тржишту гаса које ће се 
интернационализовати у сличном смислу као и међународно нафт-
но тржиште, може изазвати озбиљне геополитичке проблеме. За 
земље увознице гаса у Европи и Азији то је већ био случај, и на 
конкурентном тржишту за увоз гаса геополитичка питања биће све 
чешће постављана. Поред тога, догађаји у периоду након 11. сеп-
тембра 2001. године утицали су на повећање неизвесности у геопо-
литичким, економским кретањима самих компанија, али и главних 
градова потрошача. Напади на Њујорк и Вашингтон довели су до 
драматичне трансформације америчке безбедносне политике (Van 
der Linde, Amineh, Correljé, de Jong, 2004: 24). Уз акутну свест о 
небројеним виталним интересима појавила се све већа зависност 
од увоза енергената. Проблеми САД са одређеним државама на 
Блиском истоку проузроковали су потребу за поновним редефини-
сањем политика. И поред већ напетих политичких односа са два ве-
лика произвођача са подручја Персијског залива, Ираном и Ираком, 
појавиле су се сумње у њихово континуирано ослањање на енергет-
ске ресурсе из Саудијске Арабије. Све то утицало је да се САД, као 
и многе друге државе, озбиљније позабаве редефинисањем својих 
политика енергетског снабдевања. При томе, врло је важно споме-
нути да се енергетска безбедност САД ослањала на посебне односе 
са Саудијском Арабијом, која је заправо кључ за стабилност цена 
и саме дистрибуције нафте у свету. У арапском нафтном ембар-
гу 1973. и 1974. године Фордово председништво је срушено због 
поремећаја америчке привреде (Sachs, 2003: 2). Глобална енергет-
ска криза која је настала 1970-их година постала је акутна на свим 
пољима. Такву кризу пратиле су последице климатских промена, 
безбедност снабдевања нафтом, пролиферација нуклеарног оружја 
итд. (Makhijani, 2007: XV).

Почетком деведесетих година прошлог века, по окончању два 
светска рата и након Хладног рата, наступио је период конфликата 
локалног и регионалног карактера. Крајем маја 1990. године ирачки 
председник Садам Хусеин оптужио је Кувајт за крађу ирачке на-
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фте и 2. августа 1990. године наредио је инвазију на Кувајт. Према 
одређеним проценама 140.000 ирачких војника, подржаних са 850 
тенкова, ушло је и окупирало Кувајт. Ирачки авиони бомбардовали 
су Кувајт и ваздушне базе у земљи (Stimson, 2020: 4). Циљ није 
било само освајање суверене државе, већ и придобијање њеног бо-
гатства. Награда је била огромна. У том смислу, Ирак би постао 
водећа светска нафтна снага која би могла да доминира арапским 
светом и Персијским заливом. Његова нова снага, богатство и кон-
трола енергетских ресурса присилили би остатак света да плати 
високе цене. Са нафтним ресурсима Кувајта, и потенцијалним сти-
цањем нуклеарног оружја, држава би могла да буде значајнија сила 
на светском нивоу. Резултат би био драматичан помак у интернаци-
оналној равнотежи моћи. Имајући све то на уму, инвазију Кувајта 
су осудиле Саудијска Арабија и Египат, као и САД и друге западне 
државе. Такође, средином деведесетих година Кина је своју енер-
гетску политику прилагодила нарастајућој потреби за увозом енер-
гије (Andrews-Speed, Liao, Dannreuther, 2014: 21). У кинеским стра-
тегијама интензивирана је употреба домаћих ресурса, обезбеђи-
вање веће количине са Блиског истока и региона Каспијског мора 
путем одређених кинеских нафтних компанија. Кинеске компаније 
су показале озбиљну тежњу да се та нафта на неки начин искористи 
за кинеско тржиште. 

С друге стране, Русија је један од највећих произвођача нафте 
у свету, највећи произвођач и извозник гаса и генерално највећи 
извозник енергије. Њена влада и укупна економија зависе од мак-
симизирања прихода од извоза енергије. Стога су руска енергетска 
стратегија и политика усмерене на подизање извоза на подручју 
азијско-пацифичког региона, који свакако укључује Кину. Близина 
кинеског и руског тржишта утиче на одлучност Русије да продре 
у азијску политику енергената како би могла да утиче на већи број 
одлука. У идеалном свету, руско-кинески енергетски односи били 
би чисто комерцијалне трансакције, у највећој могућој мери ре-
гулисане тржишним правилима. Заправо, у званичној енергетској 
стратегији Русије наводи се да је максимизирање извоза један од 
његових циљева. Истовремено, повећан је извоз у различите земље 
Азије (Кина, Јапан, Република Кореја и друге земље Азијско-паци-
фичког региона), што за резултат има опадање удела извоза у Евро-
пу. Међутим, према енергетској стратегији Русије, проценат источ-
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них енергетских тржишта у руском извозу течних угљоводоника 
(нафта и нафтни деривати) требало би да порасте са садашњих 6 
на 22–25%, док би извоз природног гаса требало да расте од 0 до 
19–20% (Energy Strategy of Russia, 2010). 

Терористичке претње угрожавају безбедност енергетске пону-
де широм света. Овде се пре свега мисли на тероризам, када групе 
или организације које се противе режимима у одређеним земљама 
или регионима покушавају да дестабилизују власт одређене земље 
и/или настоје да у сукоб укључе неке од важних актера међуна-
родног система, управо нападима на људе или важну инфраструк-
туру у овим земљама. Садашње терористичке претње енергетској 
безбедности претежно потичу од исламских група које се противе 
режимима на Блиском истоку и у региону Каспијског мора. Спо-
менуте групе се супротстављају „западном начину живота“ који у 
њиховим очима промовише лош систем вредности. У много мањем 
обиму, тероризам представља ризик за безбедност снабдевања 
због могућих напада на критичну енергетску инфраструктуру или 
кључни објекат енергетског система (Van der Linde et al, 2004: 43). 
Знатно су учесталије претње угрожавањем енергетске понуде услед 
дестабилизације одређених региона. Поред тога, може се рећи да су 
се, за разлику од седамдесетих година, савремени проблеми снаб-
девања енергијом знатно проширили на снабдевање природним га-
сом. То се превасходно односи на евроазијско тржиште гаса, где се 
он транспортује преко цевовода, на основу потписаних дугорочних 
уговора (Cherp, Jewell, 2011: 2). 

Природни гас је уједно чистији енергент који у знатној мери 
мање загађује животну средину од других фосилних горива. При 
избору примарног енергента, тај податак је од посебне важности 
имајући у виду да ће се у деценијама које предстоје свет суочити са 
новим изазовима, ризицима и претњама промене климе на планети 
Земљи. Наиме, контаминација ваздуха, праћена променом климат-
ских образаца, доноси ризике који не познају границе, као ни геопо-
литичке компромисе за решавање криза и повлачења. Природа „не 
познаје“ брзе одговоре и решења. Према Гиденсу, решавање про-
блема глобалног загревања захтева дугорочни политички приступ 
у оквиру којег је потребно поставити снажне темеље процесима 
управљања ризицима од претњи које предстоје. Прецизније речено, 
Гиденс полемику о политици климатских промена смешта у један 
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шири тематски оквир који, поред ризика и опасности, обухвата и пи-
тања заштите животне средине, међународних преговора, тржишта 
емисијама гасова, технологије, цивилног друштва, обновљивих из-
вора енергија, геополитике у вези са климатским променама и одно-
са развијених и неразвијених земаља (Gidens, 2010: 15–16).

Историјска анализа развоја енергетске политике у ЕУ

Оснивањем Европске заједнице за угаљ и челик (European Coal 
and Steel Community) формирана је заједничка царинска граница и 
државе чланице су издвојиле питање заједничког наднационалног 
развоја енергетске политике. Пре свега, то је подразумевало успо-
стављање заједничког оквира за производњу и дистрибуцију угља, 
који је био главни енергетски извор након Другог светског рата. 
Шест година касније, успостављањем Европске заједнице за атом-
ску енергију (European Atomic Energy Community – Еuratom) још 
једна европска институција била је успостављена у циљу сарадње 
на пољу енергетике. Упркос таквим почецима, европске интегра-
ције у области енергетске политике нису се глатко развијале, не 
само због тога што се значај угља као енергента, а и самим тим 
и Европске заједнице за угаљ и челик смањивао (нафта постаје 
најважнији енергент), већ и због разлика у мешавинама енергије, 
транспортним рутама и структурама енергетских тржишта, што је 
све резултирало различитим интересима држава чланица које су 
кочиле европску енергетску политичку сарадњу. Може се рећи да 
је посебна пажња европске политике у вези са угљем постојала у 
периоду од 1952. до 2002. године, док су сва питања у вези са ну-
клеарном политиком ЕУ била у надлежности Европске заједнице 
за атомску енергију из 1957. године. Између 1957. и 1972. године, 
енергија је доживљавана као питање од мањег значаја. Зависност од 
домаћег угља је потом допуњена и постепено замењена нафтом. Го-
риво је увожено по веома ниским ценама, и то пре свега из арапских 
земаља произвођача. С обзиром на ниске трошкове, енергетска по-
литика заједнице није имала утицаја на политике и планове држава 
чланица. Као ни раније, напредовање европских интеграција није 
довело до значајних промена када је реч о сарадњи у енергетској 
политици на наднационалном нивоу (Bozhilova, 2009: 11–13). У на-
редним деценијама учињени су извесни напори и направљено је 
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неколико мањих корака ка подизању европске енергетске политике 
на виши (формални) ниво. Међутим, велики број амбициозних пла-
нова Европске комисије за кохерентну политику није успео услед 
отпорности и супротстављених интереса европских држава. Фо-
силна горива и даље представљају око три четвртине свих енерге-
ната ЕУ, са нафтом која има највећи проценат (37%), затим гасом 
(24%) и угљем (16%). Нуклеарна енергија покрива 14% потрошње 
енергије. Употреба обновљивих енергетских извора расте и 2009. 
године обухватала је скоро 9% од свих енергената (Opsal, 2018). 

Забринутост око енергетске безбедности вероватно је достигла 
свој врхунац током 1970-их година, када се светска економија суо-
чавала са изазовима превазилажења штетних ефеката нафтне кризе 
1973/1974. и 1979/1980. године. Нафтне кризе су биле подстакну-
те инфлацијом, која је на крају довела до економских рецесија, 
укључујући и значајно смањење бруто домаћег производа, као и 
до повећања стопе незапослености (Bielecki, 2002). Током наведене 
кризе седамдесетих година нафта је постала предмет интересовања 
најзначајнијих актера, а националне енергетске политике реорга-
низоване су у складу са националним стратегијама и безбедносним 
и енергетским политикама. До осамдесетих година напредак ка 
заједничкој енергетској политици био је веома мали. Забринутост 
због безбедности снабдевања нафтом била је условљена растом ре-
зерви нафте и озбиљним неслагањем унутар Организације земаља 
извозница нафте (ОПЕК). Након 1986. године уведене су бројне 
директиве услед успостављања унутрашњег тржишта ЕУ. Оне су 
спроведене у областима конкуренције, интерконекције, енергет-
ских токова, ефикасности и животне средине, и до одређеног сте-
пена су регулисале и координирале правила енергетске политике 
(Lichwa, 2010). Ситуација се значајно променила почетком деве-
десетих година прошлог века, уз драматичан геополитички помак 
у ресурсима богатој Евроазији, након догађаја као што су колапс 
СССР-а и Заливски рат. У светлу тих догађаја, европске државе су 
постепено консолидовале свој став у корист наднационалног раз-
воја енергетске политике. 

Промене у политичком и економском систему могу знатно ути-
цати на доступност нафтних и гасних токова. У том смислу, пад 
Берлинског зида и транзиција земаља Источне Европе и земаља 
бившег Совјетског Савеза проузроковала је драматичну промену 
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међународног и економског поретка, уз растућу важност афричког, 
руског и каспијског гаса. Нуклеарна енергија је у то време сматра-
на алтернативом ограниченим резервама угља, и начином смањења 
зависности од увоза нафте. Међутим, на глобалном нивоу нукле-
арна енергетика доживљава стагнацију у развоју после акцидената 
у Чернобиљу (1986) и на Острву три миље (1979, САД), као и због 
снажног деловања многобројних еколошких покрета (тзв. Зеле-
них). То је за последицу имало не само одлуку многих европских 
држава да откажу планове за градњу нових нуклеарних електрана, 
већ и одлуку да убрзано обуставе рад постојећих (Немачка је угаси-
ла седам нуклеарних електрана које су могле да раде још неколико 
деценија). Поред глобалних дешавања на подручју нуклеарне енер-
гетске политике, било је значајних промена и у сфери целокупне 
енергетске политике ЕУ. Наиме, након осамдесетих година, када је 
уведен Јединствени европски акт (Single European Act, 1986), успо-
стављени су правни темељи за конципирање унутрашњег тржишта 
ЕУ, али је уједно било јасно да унутрашње тржиште као такво не 
може бити комплетно без слободнијег тржишта енергије. Међутим, 
и даље није постојала могућност увођења јединствене енергетске 
политике ЕУ, која би била у надлежности Европске комисије и дру-
гих институција ЕУ, јер су европска енергетска тржишта наставила 
да се сматрају традиционално снажним националним доменом под 
контролом националних влада, и државе чланице нису показале ни-
какав интерес да се тога одрекну (Lichwa, 2010). Током деведесе-
тих година Европска комисија је преузела јасну лидерску позицију, 
прво у потрази за стварањем интерног енергетског тржишта, затим 
повезивањем питања климатских промена, безбедности снабде-
вања и потребе за координираним екстерним деловањем (Bozhilova, 
2009). У том периоду Европска комисија подстакла је либерализа-
цију европских тржишта електричне енергије и гаса, успоставила 
везу између енергетске политике и политике везане за климатске 
промене и затражила заједнички глас у енергетским односима са 
трећим странама (Jegen, 2014). Резултат преговора 1990-их година 
између власти ЕУ, држава чланица и интересних група биле су Ди-
ректива 96/92 за стварање унутрашњег тржишта електричне енер-
гије и Директива о гасовима 98/30. Тада су први пут успостављена 
заједничка правила за енергетско тржиште ЕУ (International Energy 
Agency, 2008). 
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Последњих година представници држава чланица ЕУ све чешће 
говоре о својим амбициозним плановима према којима основне 
енергенте и инвестиционе пројекте настоје да замене онима који 
укључују више обновљивих извора и више енергије с ниским еми-
сијама угљен-диоксида, као и ефикасним начинима коришћења до-
маће енергије и начина увоза енергије. Међутим, упркос напорима 
да се повећа удео обновљивих извора и значајним субвенцијама које 
добијају од државе, у блиској будућности ће вероватно наставити да 
доминирају фосилна горива, посебно гас за производњу електричне 
енергије и нафта за копнени, ваздушни и поморски саобраћај (Leal 
Filho, Voudouris, 2013). Неповољно је и то што електране на ветар 
и сунце не могу да раде непрекидно и заузимају велики простор, а 
за периоде у току године када не производе енергију морају да се 
обезбеде алтернативни извори. Имају мали фактор капацитета, који 
износи око 24% за ветрогенераторе и мање од 20% за соларне елек-
тране (ЕИА, 2018), и производну цену њихове електричне енергије 
требало би значајно увећати да би се добила реална цена, која би 
се онда могла поредити са производном ценом у нуклеарним и тер-
моелектранама. Такође, снага ветроелектране је бар 4–5 пута мања 
од снаге типичне нуклеарне или термичке електране (1100MWe), 
а снага соларне електране је око десет пута мања. Углавном се го-
вори о „инсталираним капацитетима” ветрогенератора и соларних 
електрана, али треба нагласити да ови енергетски извори могу да 
искористе само петину инсталираног капацитета за стварну произ-
водњу електричне енергије.

У неким европским земљама велики удео у производњи елек-
тричне енергије имају нуклеарне електране. Такав је случај у 
Француској (70,6%), Словачкој (53,9%), Белгији (47,6%), Јерме нији 
(27,9%), Шведској (34%), Финској (34,7%), Швајцарској (23,9%) и 
Чешкој (35,2%) (ИАЕА, 2020). Међутим, однос према нуклеарној 
енергији још увек у великој мери диктирају потен цијални пробле-
ми везани за складиштење истро шеног ну клеа рног горива, могућ-
ност злоупотребе нуклеарних матери јала, као и страх од акцидена-
та који је кулминирао 2011. године после акцидента у Фукушими. 
Због тога су значајно пооштрени критеријуми за сигурност по-
стојећих нуклеарних реактора, а ради се на новим типовима који су 
побољшани пасивним мерама сигурности, повећањем ефикасности 
и животног века, као и смањивањем укупне количине произведеног 
отпада. Спречавање пролиферације нуклеарног материјала регули-
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сано је међународним уговорима, пре свега Уговором о неширењу 
нуклеарног оружја (The Treaty on the Non-proliferation of Nuclear 
Weapons, 1970) и Конвенцијом о физичкој заштити нуклеарног ма-
теријала (1985). Решавање проблема емисије гасова са ефектом 
стаклене баште толико је хитно да је као део тог решења промо-
висана нуклеарна енергија (Makhijani, 2007). Уговор о неширењу 
нуклеарног оружја гарантује свим државама потписницама право 
на употребу нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе и корист од 
међународне сарадње у овој области, у складу са њиховим обаве-
зама у вези са неширењем оружја. Члан IV, такође, подстиче такву 
сарадњу, према којем све стране у Уговору имају неотуђиво право 
да развијају истраживање, производњу и употребу нуклеарне енер-
гије у мирољубиве сврхе без дискриминације. Све стране Уговора 
имају право да учествују у размени опреме, материјала и научних 
и технолошких информација за мирну употребу нуклеарне енер-
гије, и обавезују се да ће ту размену олакшати и учинити што пот-
пунијом. Стране Уговора које су у могућности да то учине такође 
ће доприносити, самостално или заједно са другим државама или 
међународним организацијама, даљем развоју примене нуклеарне 
енергије у мирољубиве сврхе, посебно на територијама држава које 
не поседују нуклеарно оружје (NPT, 2004). 

Енергетска политика и енергетска безбедност ЕУ

Безбедност снабдевања енергијом представља витални ин-
терес држава чланица и, уколико је на било који начин угрожена 
или се очекује њена дестабилизација, могу се очекивати промене 
националних стратегија, као и политичких оријентација држава у 
циљу унапређивања стања енергетске безбедности. Међутим, за-
хваљујући интеграцији и либерализацији енергетских тржишта ЕУ, 
опсег националних политика значајно је смањен како би се оси-
гурали одговарајући нивои безбедности. Спољна и безбедносна 
политика, али и спољна трговинска политика ЕУ, кључни су ин-
струменти енергетске политике за постизање будуће безбедности 
снабдевања. Како је почетком XXI века енергетски сектор све више 
забринут због климатских промена и других питања животне сре-
дине (Bielecki, 2002), расправе о енергетској безбедности нашле су 
се на врху политичке агенде ЕУ. Широк круг актера позвао је на 
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успостављање „заједничке енергетске политике“ засноване на пот-
пуно оперативном унутрашњем енергетском тржишту и осигуране 
спољном димензијом која би омогућила ЕУ да „говори једним гла-
сом у свету“ (Natorski, Surrallés, 2008). Земље чланице ЕУ почеле 
су да схватају могуће користи од интегрисане енергетске политике, 
па чак и њену неопходност за осигурање енергетске безбедности на 
својим територијама. Нови изазови, посебно климатске промене, и 
поновна актуелност старих, као што су безбедност снабдевања и 
све већа глобална конкуренција, подстакли су нова размишљања. 
Напредак је постигнут у договору о принципима, међутим, научни-
ци истичу да су неопходни додатни кораци како би се утврдило шта 
се може и шта би требало урадити на нивоу ЕУ, а шта најбоље могу 
да решавају државе чланице (Pedersen, Behrens, Egenhofer, 2008: I). 
Поред тога, када се говори о енергетској политици у Централној 
Европи, тема увоза енергије из Русије обично је примарна. Овде 
треба имати на уму да је питање увоза природног гаса увек било 
комплексније и теже од питања увоза нафте, пошто природни га-
совод ствара линеарне зависности, док је тржиште сирове нафте 
много више глобалне природе (Szőke, 2018: 6). То се показало на 
примеру гасне кризе између Украјине и Русије 2009. године, која 
је додатно интензивирала расправу унутар ЕУ о слабостима енер-
гетске политике и недостатку наднационалних инструмената за 
успешно реаговање на светске енергетске изазове (Lichwa, 2010). 
Наведени гасни спор настао је као последица неуспеха у постизању 
договора око цене снабдевања Украјине руским гасом, као и тари-
фе за транзит тог гаса у Европу, и то пре него што су споразуми 
истекли 31. децембра 2008. године. То је довело до прекида руског 
извоза у Украјину 1. јануара 2009. године. Тако је извоз у 16 држава 
чланица ЕУ и Молдавију драстично смањен 6. јануара, и потпуно 
се смањио од 7. јануара те године (Yafimava, 2009: 4). Након пре-
кида снабдевања енергетским гасом, који је прерастао у енергетску 
кризу 2006/2007. године, ЕУ је усвојила нову енергетску полити-
ку Европске уније, са временским оквиром до 2020. године, која 
предвиђа: смањење емисије гасова који проузрокују ефекат стакле-
не баште за 20% у поређењу са оним из 1990. године, повећање 
учешћа обновљиве енергије у укупној енергетској мери са мање од 
7% у 2006. години на 20%, повећање удела биогорива на најмање 
10% свих коришћених горива и смањење потрошње примарне енер-
гије од 20% (Calopereanu, Calopereanu, 2017).
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Имајући у виду озбиљност новонастале ситуације у области 
енергетске безбедности, гасни спор између Русије и Украјине сматра 
се једним од најозбиљнијих те врсте, и утицао је на односе Русије и 
других европских држава које зависе од те линије снабдевања. Наи-
ме, на једној страни се налази Европа, која зависи од увоза руског гаса 
и која би без њега тешко функционисала, а на другој страни се налази 
Русија, чији приходи зависе од продаје таквих енергената. Балканске 
државе, које су биле највише погођене гасном кризом 2009. године, 
доживеле су хуманитарну кризу, немогућност загревања својих до-
мова у зимском периоду и значајне економске проблеме. За Европу 
је то био и догађај који ће вероватно имати далекосежне политичке 
последице, пре свега на озбиљност потребе за осигурањем енергет-
ске безбедности и подизањем свести о важности тог питања. Изне-
нађење је било заиста велико, због тога што су обе стране дозволиле 
да спор ескалира од неслагања око дугова, цена и транзитних тарифа 
до тачке где је снабдевање Европе гасом потпуно прекинуто, а по-
том и да се ова ситуација продужи на две седмице средином зиме, 
уз озбиљне и штетне хуманитарне последице за земље југоисточне 
Европе (Yafimava, 2009: 60). 

Током протеклих деценија, трансатлантски односи били су од 
великог значаја у односима између ЕУ и Блиског истока и оставили 
су мало простора за независни приступ ЕУ. Промоција дугорочних 
енергетских интереса је важна и може се поклопити са јачим одно-
сима са суседним земљама или регионима. Северна Африка, Пер-
сијски залив, регион Каспијског мора и Русија су суседне регије и 
представљају важне трговинске партнере. Уколико се узму у обзир 
спољна трговина и спољна безбедносна политика ЕУ, постоји мо-
гућност да ће доћи до енергетског тржишта, поготово са Турском 
како би се успоставиле нове границе са Ираном и Ираком (Van der 
Linde et al, 2004). Безбедност снабдевања енергијом стога захтева 
динамичну спољну трговину и спољну безбедносну политику. Она 
није повезана само са економским предиспозицијама, већ је поста-
ла значајна тема са политичким и војним импликацијама. 
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Регионална перспектива развоја енергетске политике

У већини земаља у региону успешно су имплементиране неоли-
бералне енергетске реформе, као што су ребалансирање цена, либе-
рализација, тржишна приватизација и приватизација енергет ског сек-
тора, као и успостављање независних регулатора (Lampietti, Meyer, 
2002). Као природни корак ка томе, седам земаља југоис точне Евро-
пе потписало је заједнички енергетски документ са ЕУ – Уговор о 
оснивању Енергетске заједнице, познат и под називом Споразум о 
енергетској заједници Југоисточне Европе. Споразум је потписан 25. 
октобра 2005. године у Атини, и његов циљ је било успостављање 
јединственог регулаторног оквира за трговину енергијом широм Југо-
источне Европе и ЕУ под истим условима. Ступио је на снагу 1. јула 
2006. године, а потписали су га министри за енергетику и трговину 
који представљају ЕУ. Потписнице су биле Албанија, Хрватска, Бо-
сна и Херцеговина, Република Македонија, Црна Гора и Србија, као 
и УНМИК (као представник тзв. Косова у оквиру Резолуције Саве-
та безбедности УН 1244). Уговор се односи на електричну енергију, 
природни гас и нафтне деривате. Бугарска је учествовала у овој ини-
цијативи од свог приступања ЕУ, 1. јануара 2007. године. Осталих 13 
земаља ЕУ учествовало је у Енергетском уговору. Као посматрачи 
тренутно учествују Грузија, Молдавија, Норвешка, Турска и Украјина 
(Energy Community, 2016). Уговор предвиђа стварање правног окви-
ра за интегрисано тржиште енергије, а уз то и јединствени регу-
латорни простор за трговину енергијом између ЕУ и партнера из 
Југоисточне Европе – Албаније, Хрватске, Бугарске, Србије, Босне 
и Херцеговине, Бугарске, Црне Горе, Северне Македоније, Руму-
није и УНМИК-а у име Косова. Иако још није потписала Уговор, 
Турска је учесница регионалног тржишта као потписница Атинског 
меморандума. У првом кругу је добила статус посматрача, заједно 
са Молдавијом, Норвешком и Украјином на Министарском савету 
17. новембра 2006. године. Аустрија, Грчка, Мађарска, Италија и 
Словенија учествују као чланови Европске уније.

Кључни елементи енергетске инфраструктуре (нпр. велике тер-
моелектране и хидроелектране) изграђени су током 1960-их и 1970-
их година (IEA, 2008). Та чињеница, у комбинацији са неадекватним 
одржавањем деведесетих година, ствара озбиљне техничке и поли-
тичке изазове. Као последица тога, постоји хитна и широко распро-
страњена потреба за обнављањем и заменом ове инфраструктуре. 
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Истовремено, у већини земаља југоисточне Европе очекује се по-
већање потрошње електричне енергије. Енергетски системи имају 
укупан инсталирани капацитет снаге 118 (GW) и годишњу потро-
шњу електричне енергије од 334 (TWh). Они у читавом региону 
значајно варирају у погледу базе енергетских ресурса. На пример, 
док се Албанија ослања на производњу електричне енергије ко-
ришћењем хидроелектрана, Бугарска, Румунија и Украјина су једи-
не земље у региону које већ имају значајне соларне фотонапонске и 
ветроенергетске капацитете, с укупном забележеном производњом 
од око 7,8 GW у 2015. години (IRENA, 2017). Удео нуклеарне енер-
гије у неким земљама достигао је преко 30%, као што је случај у 
Мађарској (49,2%), Украјини (53,9%), Словенији (37%) и Бугарској 
(37,5%), док је у Румунији 18,5% (ИАЕА, 2020). 

Развој Енергетске заједнице се често упоређује са оснивањем 
Европске заједнице за угаљ и челик и каснијом гене зом Европске 
уније. Подстичући сарадњу у изразито техничком подручју, обе 
иницијативе су засноване на претпо ставци да такав приступ под-
стиче комуникацију и интеграцију између земаља које би иначе 
могле да оклевају у погледу сарадње (Deitz, Stirton, Wright, 2007). 
Тај неофункционал ни оквир почива и на претпо ставци да се ко-
ристи од координације у техничким питањима преливају у друге 
секторе реформе (Moravcsik, 2005). Поред тога, политика Европске 
уније треба да буде фокусирана на политичку и економску одржи-
вост региона/земаља произвођача како би се гарантовала дугорочна 
безбедност снабдевања нафтом и гасом (Van der Linde et al, 2004). 

Као одговор на велике изазове који су проузроковани геополи-
тичком појавом тероризма у вези са транснационалним организо-
ваним криминалом, неједнакостима развоја држава, преклапањем 
ефеката међународне финансијске кризе и завис ности ЕУ од увоза, 
јављају се захтеви за новом стратегијом енергетске безбедности, 
фокусирањем на диверзификацију спољне понуде, модернизацију 
енергетске инфраструктуре, завршавање унутрашњег енергетског 
тржишта ЕУ и уштеду енергије (Popescu, 2017).
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Закључак

Политички односи националних држава нераскидиво су по-
везани са енергетским питањима, која су са развојем човечанства 
добијала на значају, свеобухватности и међусобној зависности. 
Наиме, може се рећи да је енергетски потенцијал државе једна од 
значајнијих предиспозиција која представља важно питање у спољ-
ној политици. Кроз историју, владе већег броја држава развијале су 
и одржавале дипломатске односе како би осигурале потражњу или 
снабдевање фосилним горивима. Садашња ситуација је другачија 
и већина земаља је посвећенија одрживом снабдевању енергијом и 
смањеној зависности од фосилних горива. Државе настоје да, пре 
свега, искористе сопствене ресурсе и направе енергетску стратегију 
која укључује изворе који најмање доприносе глобалном загревању, 
загађењу ваздуха, односно јавном здрављу. Не постоје идеални из-
вори енергије, али се најпогоднији бирају на основу анализе њихо-
ве ефикасности, производне цене, емисије штетних гасова, количи-
не произведеног штетног отпада, као и ризика по становништво и 
животну средину.

Све претходно речено из корена мења улогу енергије у спољ-
ној политици многих земаља. У протеклој деценији готово све др-
жаве у свету тежиле су развоју и формализовању чврсто утемеље-
них циљева енергетске политике како би стратешки управљале 
различитим активностима у том сектору. Такође, већина држава 
направила је смернице шта радити у случају енергетских сукоба, 
са нагласком на неопходности постизања компромисних циљева. 
Све државе дефинишу циљеве енергетске политике, међу којима 
су најважнији ублажавање климатских промена, енергетска без-
бедност, приступачност и могућности за економски раст. Свакако, 
за реализацију наведених циљева неопходна је ефикасна инфра-
структура управљања како би се осигурала имплементација пројек-
тованих планова и политичких одлука. На глобалном нивоу, веће 
државе и организације често имају веће и сложеније полуге моћи 
приликом осмишљавања и имплементације одређених глобалних и 
националних одлука. Свакако, енергија остаје главни фактор у раз-
воју међународних односа, енергетске безбедности и геополитич-
ких и геостратешких циљева држава које су конкуренти за стабилне 
и сигурне изворе енергената и њихов безбедан и поуздан транспорт. 
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Енергетске потребе држава у великој мери утичу на креирање 
енергетских политика које представљају средство за директно или 
индиректно остваривање зацртаних циљева. Свака држава, без об-
зира на свој геостратешки положај, тежи да осигура поуздане изворе 
енергије који ће јој омогућити да задовољи све своје потребе. Ипак, 
без обзира на њихове тежње, одређене државе нису у могућности 
да опстану без ослањања на увоз енергије, што проузрокује разли-
чите моделе зависности тих држава од њима суседних или других 
држава извозника енергије. Стога је формирање енергетских савеза 
(као што је Енергетска заједница) представљало природни и очеки-
вани след догађаја како би се у потпуности или делимично ублажи-
ле последице евентуалних прекида снабдевања изворима енергије.

Енергија је од суштинског значаја за функционисање Европе. 
Чланице ЕУ суочене су са изазовима повећане зависности од уво-
за, виших цена енергије и потребе за прилагођавањем енергетских 
стратегија решавањима проблема климатских промена. Такође, не-
сташица енергије у једној земљи ЕУ има непосредне ефекте у дру-
гим земљама. Безбедност снабдевања гасом у великој мери зависи 
од стабилних испорука Русије и Алжира. Спорост или изненадни 
мањи дефицит у испуњавању уговорних понуда у било којем ланцу 
испорука, као резултат кашњења у производњи, замене или ширења 
транспортних капацитета, може бити тешко компензован алтерна-
тивним ресурсима гаса, што се показало током украјинске гасне 
кризе. Стога је неопходно да се на нивоу ЕУ планирају, имплемен-
тирају и спроводе у дело енергетске политике које покривају све из-
воре енергије – поред фосилних горива неопходно је ослањање на 
нуклеарне и обновљиве изворе (хидроелектрична, соларна, снага 
ветра, геотермална и др.). Поред тога, ЕУ би требало да стреми но-
вој индустријској револуцији у оквиру које ће се подстакнути раз-
вој економија са ниском потрошњом угљеника и бринути о ублажа-
вању климатских промена, чиме би уједно била омогућена чистија, 
сигурнија и конкурентнија енергија.
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Energy Policy in International Relations Focusing on 
Issues of Energetic Security of the European Union

Abstract: Modern trends in international relations, a growing deficit 
of energy resources, raising awareness of unsustainability of the existing 
model of consumption, as well as the negative impact of the greenhouse 
effect on climate changes, all bring home the issue of adopting new 
strategies and introduction of structural changes in the field of energy 
policy. The paper offers a diachronic analysis of the situation regarding 
energy policy in international relations through considerations of global 
challenges in energy security, focusing in particular on the challenges 
of energy security of the European Union. New challenges, especially 
the climate changes, but also resurfacing of the old ones, such as 
supply security and increasing global competition, have contributed to 
defining a common energy policy based on a completely operational 
internal energy market of the European Union.  Current energy policy 
of the European Union is aimed at encouraging the development of low 
energy consumption economies, mitigating climate changes, as well as 
ensuring a higher level of energy security by integrating the European 
Union energy market and developing energy infrastructure.

Keywords: energy policy, energy security, security, international 
relations, European Union 


