
ГЕОЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ (ФАКУЛТЕТ
ЗА МЕЂУНАРОДНУ ЕКОНОМИЈУ)

БЕОГРАД

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГЕТИКЕ



•• ПОСТНАФТНАПОСТНАФТНА ЕРАЕРА ????

•• ЕНЕРГЕТСКАЕНЕРГЕТСКА БЕЗБЕДНОСТБЕЗБЕДНОСТ



ПотрошњаПотрошња енергијеенергије уу ббудућностиудућности





РЕЗЕРВЕРЕЗЕРВЕ НАФТЕНАФТЕ



ГлобалнаГлобална потрошњапотрошња нафтенафте





„„КакоКако данасданас стојестоје ствариствари,, акоако нене променимопроменимо
својсвој енергетскиенергетски системсистем нана радикаланрадикалан начинначин уу
нареднихнаредних десетдесет годинагодина,, ЈочковиЈочкови ћеће отпастиотпасти““..

•• IEA,IEA, FathFath BirolBirol Chief Economist, 2008Chief Economist, 2008
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ЦиљевиЦиљеви националннационалнее економијекономијее сусу::

•• ЕЕНЕРГЕТСКАНЕРГЕТСКА БЕЗБЕДНОСТБЕЗБЕДНОСТ
•• ПРИВРЕДНИПРИВРЕДНИ РАЗВОЈРАЗВОЈ
•• ЗАШТИТАЗАШТИТА ЖИВОТНЕЖИВОТНЕ СРЕДИНЕСРЕДИНЕ..
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•• ЕНЕРГЕТСКАЕНЕРГЕТСКА БЕЗБЕДНОСТБЕЗБЕДНОСТ јеје глобалноглобално
питањепитање

•• ЕкономскиЕкономски развојразвој нијеније могућмогућ безбез стабилногстабилног
снабдевањаснабдевања енергентимаенергентима

•• ГлобалнеГлобалне проблемепроблеме -- сиромаштвосиромаштво ии
проблемипроблеми загађењазагађења животнеживотне срединесредине -- нијеније
могућемогуће решитирешити безбез економскеекономске стабилностистабилности..

ЕНЕРГЕТСКАЕНЕРГЕТСКА БЕЗБЕДНОСТБЕЗБЕДНОСТ јеје неодвојивинеодвојиви деодео
глобалнеглобалне ии националненационалне безбедностибезбедности
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ДанасДанас БЕЗБЕДНОСТБЕЗБЕДНОСТ обухватаобухвата::

•• ВОЈНУВОЈНУ димензијдимензијуу
•• ПОЛИТИЧКУПОЛИТИЧКУ димензијдимензијуу ии
•• ЕКОНОМСКУЕКОНОМСКУ димензијудимензију -- примарнипримарни
стратегијскистратегијски елементелемент јеје ЕНЕРГИЈАЕНЕРГИЈА..
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•• СфераСфера ЕНЕРГИЈЕЕНЕРГИЈЕ ((уу оперативномоперативном смислусмислу))
јеје есенцијалноесенцијално ггеополитиеополитиччккоо питањепитање

•• АкценатАкценат сесе стављаставља нана тзвтзв.. енергетскуенергетску гладглад
-- страхстрах одод прекидапрекида снабдевањаснабдевања..

•• ГАСГАС ((природниприродни ии тетеччнини)) остајеостаје изворизвор ччијаија
потрошњапотрошња највишенајвише растерасте уупркоспркос
диверсификацијидиверсификацији заснованојзаснованој нана ОИЕОИЕ
илиили повраткуповратку нана угаљугаљ збогзбог рецесијерецесије..
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ЕнергетскаЕнергетска безбедностбезбедност

ЕнергетскаЕнергетска безбедностбезбедност ии јачинајачина државедржаве
сесе данасданас огледаогледа уу количиниколичини::

•• НАФТЕНАФТЕ
•• ГАСАГАСА
•• ВОДЕВОДЕ..



ПремаПрема СимурдићуСимурдићу::
•• ГАСГАС ии делимичноделимично НАФТАНАФТА сусу двадва кључнакључна
енергентаенергента кадакада сесе говориговори оо односуодносу
безбедностибезбедности ии енергетикеенергетике..

ПремаПрема ЈЈергинуергину::
•• разматрањеразматрање енергетскеенергетске безбедностибезбедности поредпоред
проблематикепроблематике НАФТЕНАФТЕ ии ГАСАГАСА обухватаобухвата ии
ЕЛЕКТРИЧНУЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУЕНЕРГИЈУ ((ЕЕЕЕ))..
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•• УкључивањеУкључивањемм електричнеелектричне енергијеенергије заза областобласт
енергетскеенергетске безбедностибезбедности везувезујују сесе УГАЉУГАЉ,,
ХИДРОПОТЕНЦИЈАЛХИДРОПОТЕНЦИЈАЛ,, НУКЛЕАРНАНУКЛЕАРНА
ЕНЕРГИЈАЕНЕРГИЈА,, ОИЕОИЕ ии свсвии другдругии енергентенергентии
помоћупомоћу којихкојих сесе производипроизводи електричнаелектрична
енергијаенергија..

•• ОваОва тритри елементаелемента представљајупредстављају главнуглавну везувезу
енергетскогенергетског ии безбедносногбезбедносног секторасектора
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ННаа нивониво енергетскеенергетске безбедностибезбедности СВЕТАСВЕТА ии
РЕГИОНАРЕГИОНА директнодиректно утичуутичу::

•• СмањењеСмањење производњепроизводње уу земљамаземљама
потрошачимапотрошачима

•• ННедостатакедостатак инвестицијеинвестиције уу енергетскуенергетску
инфраструктуруинфраструктуру

•• ППолитичкеолитичке несигурностинесигурности
•• ССукобиукоби..
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ЕнергетскеЕнергетске кризекризе ии ратовиратови нисунису изаиза наснас -- трајутрају
ии директнодиректно утичуутичу нана ЕНЕРГЕТСКУЕНЕРГЕТСКУ ии
НАЦИОНАЛНУНАЦИОНАЛНУ безбедностбезбедност

РАЗЛОЗИРАЗЛОЗИ::
•• смањењсмањењее енергетскеенергетске ефикасностиефикасности
•• растраст ценацена
•• геополитичкегеополитичке тензијетензије
•• нижениже понудепонуде..

УУ енергетскименергетским кризамакризама ии ратовимаратовима неманема
победникапобедника -- свисви сусу губитницигубитници..
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ЕнергетскеЕнергетске несташиценесташице уу ЕУЕУ могумогу дада сесе решрешее::
•• НУКЛЕАРНОМНУКЛЕАРНОМ ЕНЕРГИЈОМЕНЕРГИЈОМ
•• ЕНЕРГИЈОМЕНЕРГИЈОМ ИЗИЗ ОИЕОИЕ..

•• ПостојеПостоје ппроблемироблеми саса НАФТОМНАФТОМ ии ГАСОМГАСОМ
•• ТечниТечни нафтнинафтни гасгас,, биодизелбиодизел ии биогоривбиогоривоо
захтевајузахтевају многомного улагањаулагања ии могумогу дада задовољезадовоље
самосамо деломделом енергетскуенергетску тражњутражњу,, аа резултатирезултати
сесе могумогу очекиватиочекивати тектек уу нареднимнаредним
деценијамадеценијама..
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•• РускиРуски гасгас чиничини 9898--100%100% потрошњепотрошње уу
БелорусијиБелорусији,, ЕстонијиЕстонији,, ФинскојФинској,, ГрузијиГрузији,,
ЛетонијиЛетонији ии МолдавијиМолдавији..

•• ПорастПораст тражњетражње заза рускимруским гасомгасом уу ЕЕУУ јеје добиодобио
стабиланстабилан карактеркарактер –– разлогразлог:: озбиозбиљљноно
смањењсмањењее сопственесопствене производњепроизводње

•• ОдОд укупногукупног извозаизвоза гасагаса изиз РусијеРусије,, 94%94% идеиде кака
земљамаземљама ЕвропеЕвропе -- рускируски гасгас чиничини 38%38%
европскогевропског увозаувоза..

•• НемачкНемачкаа ии ИталијИталијаа имајуимају знатанзнатан удеоудео уу увозуувозу
гасагаса изиз РусијеРусије
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•• ЕкономскаЕкономска ии енергетскаенергетска међузависностмеђузависност утичеутиче
нана спољнуспољну политикуполитику ЕУЕУ -- умањујеумањује могућностмогућност
утицајаутицаја ии подршкеподршке посебнопосебно балканскимбалканским
земљамаземљама,, земљамаземљама ЦентралнеЦентралне ЕвропеЕвропе ии
АзијеАзије,, каокао штошто сусу УкрајинаУкрајина,, ГрузијаГрузија,,
АзербејџанАзербејџан,, КазахстанКазахстан ии ТуркменистанТуркменистан,, којекоје
сусу главнеглавне транзитнотранзитно--произвођачкепроизвођачке земљеземље..

ПотребеПотребе заза увозомувозом гасагаса уу ЕУЕУ ((заза 2030)2030) бићебиће
повећанеповећане заза 55--66 путапута,, уу односуодносу нана њенуњену

производњупроизводњу гасагаса..
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ЕУЕУ јеје енергетскиенергетски сиромашнасиромашна

РаспадомРаспадом СССРСССР--аа,, ЕвропаЕвропа сесе суочиласуочила саса::
•• монополмонополомом РусијеРусије уу количиниколичини гасагаса ии нафтенафте
•• монополоммонополом УкрајинеУкрајине уу транспорттранспортуу ((рутамарутама))..

•• ОкоОко 25%25% снабдевеностиснабдевености ЕУЕУ долазидолази одод рускогруског
ГазпромаГазпрома

•• 80%80% сесе испоручујеиспоручује једномједном рутомрутом -- крозкроз
УкрајинуУкрајину ((критичнакритична тачкатачка транспортатранспорта,, посебнопосебно
заза РусијуРусију))..
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СПАСПАЉИВАЊЕЉИВАЊЕ ОТПАДАОТПАДА

1.1. ЗначајанЗначајан енергетскиенергетски факторфактор -- уу системимасистемима
даљинскогдаљинског грејањагрејања

2.2. ОслобађаОслобађа сесе градскиградски просторпростор потребанпотребан заза
депониједепоније

3.3. ЗначајанЗначајан еколошкиеколошки ии климатскиклиматски факторфактор
•• смањењесмањење емисијаемисија метанаметана изиз депонијскихдепонијских
гасовагасова

•• смањењесмањење употребупотребее фосилнихфосилних горивагорива заза
електранеелектране//топланетоплане

•• могућностмогућност контролеконтроле штетнихштетних материјаматерија уу
димнимдимним гасовимагасовима..



СПАСПАЉИВАЊЕЉИВАЊЕ ОТПАДАОТПАДА

4.4. СтабилностСтабилност уу планирањупланирању развојразвојаа,, буџетабуџета,, итдитд
–– збогзбог константнеконстантне ценецене енергијеенергије изиз отпадаотпада

5.5. ДаљиДаљи развојразвој тржиштатржишта топлотнетоплотне енергијеенергије ии
системасистема даљинскогдаљинског грејањагрејања

6.6. НемаНема губитакагубитака преносапреноса електричнеелектричне ии
топлотнетоплотне енергијеенергије



РЕЦИКЛАЖАРЕЦИКЛАЖА –– СПАСПАЉИВЉЊЕЉИВЉЊЕ ––
РЕЦИКЛАЖАРЕЦИКЛАЖА ““плусплус”” ДЕПОНИЈАДЕПОНИЈА

ПРИМЕРПРИМЕР 11 –– ДАНСКАДАНСКА
••1903.1903. првапрва спалионицаспалионица

65%65% отпадаотпада рециклиранорециклирано
26%26% отпадаотпада спаљеноспаљено
8 %8 % депонованодепоновано
1%1% ускладиштеноускладиштено
илиили послатопослато нана
специјалнуспецијалну обрадуобраду



ПРИМЕРПРИМЕР 11 –– ДАНСКАДАНСКА

•• одод 1.1.001.1997.1.1997. забраназабрана
одлагањаодлагања отпадаотпада нана депониједепоније
((свегасвега штошто можеможе битибити
спаљеноспаљено))

•• разликаразлика уу топлотнојтоплотној енергијиенергији
одод 1994.1994. додо 2004.2004. изиз
спалионицаспалионица –– једнакаједнака
годишњојгодишњој производњипроизводњи
““ББеоградскихеоградских електранаелектрана””
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КОМБИНОВАНО
ПОСТРОЈЕЊЕ

СПАЉИВАЊЕ
ОТПАДА

СОЛАРНА
ТОПЛОТНА
ЕНЕРГИЈА

БИОМАСА

ВИШКОВИ ТОПЛОТЕ
ИНДУСТРИЈА
И РАФИНЕРИЈЕ

ГЕОТЕРМАЛНА
ЕНЕРГИЈА

КАКОКАКО ИЗГЛЕДАИЗГЛЕДА САВРЕМЕНОСАВРЕМЕНО
ДАЉИНСКОДАЉИНСКО ГРЕЈАЊЕГРЕЈАЊЕ ИИ ХЛАЂЕЊЕХЛАЂЕЊЕ



ЕнергетскоЕнергетско тржиштетржиште EEУУ



ЕнергетскеЕнергетске карактеристикекарактеристике EEУУ

ДанасДанас ЕУЕУ увозиувози 53%53% енергијеенергије којукоју трошитроши

ЗависностЗависност оодд увезенувезенее енергијенергијее односиодноси сесе нана::
•• сировусирову нафтунафту ((готовоготово 90 %)90 %)
•• природниприродни гасгас (66 %)(66 %)
•• чврстачврста горивагорива уу мањојмањој меримери (42 %)(42 %)
•• нуклеарнонуклеарно горивогориво (40 %).(40 %).

ШестШест ЕУЕУ државадржава увозиувози гасгас искључивоискључиво изиз РусијеРусије



ЕнергетскеЕнергетске карактеристикекарактеристике EEУУ

•• ДванаестДванаест државадржава чланицачланица ЕУЕУ нене испуњаваиспуњава циљциљ
минималнеминималне електроенергетскеелектроенергетске повезаностиповезаности –– дада
најмањенајмање 10 %10 % инсталисаногинсталисаног капацитетакапацитета производњепроизводње
електричнеелектричне енергијеенергије можеможе дада сесе извозиизвози..

•• ЕнергетскаЕнергетска мрежамрежа повезанаповезана нана оодговарајућдговарајућии начинначин
могламогла биби потрошачимапотрошачима дада уштедиуштеди додо 4040 милијардимилијарди €€
годишњегодишње

•• ТриТри ЕУЕУ државедржаве користекористе гасгас саса 25%25% укуногукуног
енергетскогенергетског миксамикса

https://en.wikipedia.org/wiki/Euro_sign






ЗАПАДНИЗАПАДНИ БАЛКАНБАЛКАН



МешавинаМешавина горивагорива уу примарнојпримарној производњипроизводњи уу 2013.2013.



АкцијеАкције горивагорива уу брутобруто домаћојдомаћој потрошњипотрошњи -- 20132013

Енергетска
заједница



ФиналнаФинална потрошњапотрошња енергијеенергије попо главиглави становникастановника







CCA 8 miliona  (2014)



ЕнергетскаЕнергетска безбедностбезбедност РепубликеРепублике СрбијеСрбије

•• ЕнергетскаЕнергетска безбедностбезбедност РепубликеРепублике СрбијеСрбије,,
садасада ии уу будућностибудућности представљапредставља свесве важнијиважнији
елементелемент ЕКОНОМСКЕЕКОНОМСКЕ ии ПОЛИТИЧКЕПОЛИТИЧКЕ
стабилностистабилности..



ЗАДАТАКЗАДАТАК ВЛАДЕВЛАДЕ ИИ
МИНИСТРАМИНИСТРА ЕНЕРГЕТИКЕЕНЕРГЕТИКЕ

1.1. СИГУРНОСТСИГУРНОСТ ИИ
ДОСТУПНОСТДОСТУПНОСТ ЕНЕРГИЈЕЕНЕРГИЈЕ
ИИ ЕНЕРГЕНАТАЕНЕРГЕНАТА

2.2. ОДРЖИВОСТОДРЖИВОСТ
ЕНЕРГЕТСКОГЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМАСИСТЕМА

3.3. ОДРЖИВЕОДРЖИВЕ ЦЕНЕЦЕНЕ
ЕНЕРГИЈЕЕНЕРГИЈЕ ИИ ЕНЕРГЕНАТАЕНЕРГЕНАТА

ЕнергетскаЕнергетска безбедностбезбедност РепубликеРепублике СрбијеСрбије



СТАЊЕСТАЊЕ УУ СРБИЈИСРБИЈИ

•• ЗАБРИЊАВАЈУЋИЗАБРИЊАВАЈУЋИ СТЕПЕНСТЕПЕН ЕНЕРГЕТСКЕЕНЕРГЕТСКЕ
ЗАВИСНОСТИЗАВИСНОСТИ

•• ЕНЕРГЕТСКЕНЕРГЕТСКАА НЕЕФИКАСНОСТНЕЕФИКАСНОСТ

•• НЕРАЗВИЈЕНАНЕРАЗВИЈЕНА ПРЕНОСНАПРЕНОСНА ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

•• МАЛАМАЛА ИНИНССТАЛИСАНАТАЛИСАНА СНАГАСНАГА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊАПОСТРОЈЕЊА (7100(7100 ММW)W)

•• ОСЕТЉИВОСТОСЕТЉИВОСТ ЕНЕРГЕТСКОГЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМАСИСТЕМА

ЕнергетскаЕнергетска безбедностбезбедност РепубликеРепублике СрбијеСрбије



СТАЊЕСТАЊЕ УУ СРБИЈИСРБИЈИ

•• ЗАСТАРЕЛАЗАСТАРЕЛА ТЕХНОЛОГИЈАТЕХНОЛОГИЈА
ИИ ИИЗРАУБОВАНАЗРАУБОВАНА ПОСТРОЈЕЊАПОСТРОЈЕЊА

•• ВЕЛИКИВЕЛИКИ ПОТЕНЦИЈАЛПОТЕНЦИЈАЛ УУ ОИЕОИЕ ИИ УУ ЕНЕРГЕТСКОЈЕНЕРГЕТСКОЈ
ЕФИКАСНОСТИЕФИКАСНОСТИ ((УКУПАНУКУПАН ДОПРИНОСДОПРИНОС СКОРОСКОРО 50%50%))

ЕнергетскаЕнергетска безбедностбезбедност РепубликеРепублике СрбијеСрбије



ЕнергетскиЕнергетски секторсектор СрбијеСрбије

•• СрбијаСрбија неманема довољнодовољно
енергијеенергије..

•• УУ СрбијиСрбији растерасте увозувоз
енергијеенергије..

•• СрбијаСрбија расипарасипа енергијуенергију..
•• СрбијаСрбија имаима нискуниску
енергетскуенергетску ефикасностефикасност..

•• ЕнергетскиЕнергетски секторсектор СрбијеСрбије
јеје кочницакочница развојаразвоја земљеземље
ии РегионаРегиона



• Финална енергетска потрошња до 2015. расла за 22%, са
просечном годишњом стопом раста 3-5%.

СрбијиСрбији ТРЕБАТРЕБА енергијаенергија

•• ОдОд 20042004.. годинегодине укупнаукупна
енергетскаенергетска увознаувозна
зависностзависност јеје вишавиша одод онеоне
којакоја јеје СтратегијомСтратегијом
енергетикеенергетике предвиђенапредвиђена
20152015.. (36%).(36%).

•• ЕнергетскаЕнергетска зависностзависност јеје
износилаизносила 47% (2011).47% (2011).



СРБИЈАСРБИЈА
ОдносОднос домаћедомаће
производњепроизводње,, увозаувоза ии
финалнефиналне потрошњепотрошње

+ 1.09 x

+ 11 x

+ 6 x



•• ПроменеПромене уу енергетскоменергетском
секторусектору СрбијеСрбије сусу далекодалеко
споријеспорије одод промпромеенана уу
РегионуРегиону

•• УУ СрбијиСрбији сесе недовољнонедовољно ии
безбез стратегијестратегије ии
енергетскеенергетске политикеполитике
радиради нана развојуразвоју секторасектора

СРБИЈА



СрбијаСрбија -- ЕнергетскиЕнергетски НЕБЕЗБЕДНАНЕБЕЗБЕДНА

• за случај несташица и криза.., нема стратешке резерве
нафте и нафтних деривата, гаса

• постојање једног правца дотока гаса и нафте
• присутно дезинвестирање (више од 27 година није
изграђен ни један објекат)

• приватизацијом НИС-а умањен је маневарски простор
у коришћењу домаћих налазишта нафте и гаса



•• ОдОд извозникаизвозника посталапостала јеје увозникувозник
•• ОдОд директногдиректног контактаконтакта ии набавкенабавке гасагаса одод рускогруског ГазпромаГазпрома,,
СрбијаСрбија јеје увелаувела трговцатрговца –– посредникапосредника

•• ИмаИма дведве рафинеријерафинерије -- ии даљедаље имаима највишенајвише ценецене дериватадеривата уу
регионурегиону ии најнеквалитетнијенајнеквалитетније горивогориво

•• ОдОд инвестиционогинвестиционог бумабума додо крајакраја 9090--тихтих,, посталапостала јеје
енергетскиенергетски дезинвестиранадезинвестирана земљаземља

•• ОдОд развијеногразвијеног рударстварударства,, посталапостала јеје кочницакочница развојаразвоја
енергетикеенергетике ии радарада ТЕТЕ

СрбијаСрбија -- ЕнергетскиЕнергетски НЕБЕЗБЕДНАНЕБЕЗБЕДНА



•• ЈужниЈужни токток јеје напуштенинапуштени пројекатпројекат гасоводагасовода
којимкојим јеје планиранопланирано дада сесе транспортујетранспортује
природниприродни гасгас изиз РусијеРусије додо земаљаземаља ЕвропскеЕвропске
унијеуније..

•• ГасоводГасовод јеје требалотребало дада кренекрене изиз јужногјужног деладела
РусијеРусије,, крозкроз турскетурске територијалнетериторијалне водеводе,, додо
ВарнеВарне уу БугарскојБугарској,, аа одод БугарскеБугарске јеје требалотребало
дада сесе гранаграна уу двадва кракакрака..

•• ЈеданЈедан краккрак јеје планиранпланиран изиз БугарскеБугарске,, прекопреко
ГрчкеГрчке подводноподводно -- требалотребало јеје дада водиводи додо
ИталијеИталије,, аа другидруги прекопреко РепубликеРепублике СрбијеСрбије ии
МађарскеМађарске додо АустријеАустрије..

ЕнергетскаЕнергетска безбедностбезбедност РепубликеРепублике СрбијеСрбије



ЈужниЈужни токток



СтратегијаСтратегија енергетикеенергетике СрбијеСрбије додо 2030.2030.

око 30%


