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РЕПУБЛИКАСРБИЈАУКОНТЕКСТУ
ЕНЕРГЕТСКО-КЛИМАТСКЕПОЛИТИКЕЕУ:

РАЗВОЈЗЕЛЕНЕЕКОНОМИЈЕ
УРЕПУБЛИЦИСРБИЈИ

Сажетак
ЦиљрадајеанализаположајаРепубликеСрбијеуод
носунаенергетскециљевеЕвропскеунијекрозприказ
потенцијалаимеразаразвојзеленеекономијекаоодго
воранаизазовеупроцесуприступања.ЕУјеусвајањем
енергетскоклиматскогпакета2008.годинезапочела
својеврсну“новуиндустријскуреволуцију”.Србија је
2006. године потписивањем “Уговора о Енергетској
заједници”измеђуЕУидржаваизрегионаЈугоисточ
неЕвропевећпосталасекторскиинтегрисанауЕУи
уједносеобавезаланаимплементацијудирективаЕУ
из области енергетике,животне средине, конкурен
цијеиобновљивихизвораенергије.Србијасесуочава
сабројнимизазовимаизобластиенергетике:висока
енергетска увозна зависност, угљеничноенергетска
зависност,маластопаенергетскеефикасностиине
довољно либерализована цена енергије. Тренутно се
Србијаналазимеђу10угљеникнајинтензивнијихпри
вреда у свету.ОдСрбије, као државе која је канди
датзачланствоуЕУ,очекујеседауведеуправљање
климатскимпроменама.Затопоследњидеорадаса
гледавапотенцијале,препрекеимогућемере зараз
војпосткарбонскогдруштвауСрбијикаоимператив
садашњеггеолошкогпериода.Развојекономскогпри
ступаууправљањуклиматскимпроменамапредста
вљазаинтензивноугљеничнуинеефикаснупривреду

* ДокторанднаФакултетуполитичкихнаукаУниверзитетауБеограду.
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Србијенеискоришћенуекономскумогућност.Инстру
менталнорационалналогикаеколошкемодернизације
Србијеогледалабисе,независноодпроцесаприступа
њаЕУ,употенцијалномутицајунасоциоекономске
варијаблеутренуткудугепривреднестагнацијенаше
земље.Радјеуметодолошкомсмислузаснованнако
ришћењу: научних радова, публикација, стратешких
изаконскихдокумената,извештајаипубликацијаци
вилногсектора.
Кључне речи: Србија, ЕУ, приступање Србије ЕУ,
енергетика, климатске промене, Уговор о Енергет
ској заједници, животна средина, зелена економија,
финансије.

Pостепеноусвајањефосилнихгорива,првоугљаикаснијенаф-
теигаса,довелоједотрансформацијеполитичкеекономијеса

резултатомодвајањаљудскогживотаодприроднихциклуса,или
штоКарлМарксназива“метаболичкираскол”.1)Самоугаљипри-
роднигасданассекористезагенерисање70%електричнеенер-
гијеиодговорнисузапроизводњускоро40%емисијеантропо-
генихштетнихгасовастакленебаште(GHG).Енергетскисистем
заснованнафосилнимгоривимаипродукцијиемисија гасоваса
ефектомстакленебаштеуколиконастависаснабдевањеменергије
ууобичајеномсценарију(businessasusual)довешћедонарушава-
њагео-биохемијскихциклусаицелокупнеглобалнебезбедности.2)

EУпрепознавшичињеницудатренутнаенергетскапарадигма
представљанеодрживостањевећдужевреме,марта2007.године
увелајеновуенергетскуполитикуодлукомнаСаветудасеинте-
гришуклиматскаиенергетскаполитика.3)Дугорочноопредељење
ЕУпредстављанастојањедасеекономскирастраздвојиодкори-
шћењафосилнихгоривауциљуредукцијештетнихемисијагасова
за80-95%до2050.године.ЕУсезбогцелокупнихактивностии
праксивидикаоводећиполитичкиактерумеђународнимодноси-

1) SimonDalby,“ThePoliticalEconomyofClimateSecurity”,Draftpaperforaworkshopon
PoliticalEconomy,StateTransformationandtheNewSecurityAgenda,QueenMaryUni-
versity,London,March7-8,2013.Осавременостикаооквирувеликихдостигнућаалии
отуђења,експлоатацијеизагађивањаприродеслојевитопишеЛуисМамфорд.Погле-
датиу:КарелТурза,ЛуисМамфорд:Једнакритикамодерности,Заводзауџбеникеи
наставнасредства,Београд,1998.

2) RobSwart,“Securityrisksofglobalenvironmentalchanges”,GlobalEnvironmentalChange
,vol.6,no.3/1997,стр.187-88.

3) FrankUmbach,“TheEUandGermany’sPoliciesonClimateChange”,inedition:Global
WarmingandClimateChange:ProspectsandPoliciesinAsiaandEurope(edited:Antonio
Marquina),PalgraveMacmillan,London,2010),стр.232.
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мазасузбијањеефекатаклиматскихпроменанаекономскикори-
станначин.

РепубликаСрбија је2006. годинератификацијом“Уговорао
оснивањуЕнергетске заједнице”измеђуЕУидржава југоисточ-
неЕвропе“нео-функционалистичкомлогиком”посталасекторски
интегрисанауЕУ.4)Србијајекаоуговорнастранапреузелаобавезу
улагања у трансформацију “запуштеног” и неодрживог енергет-
скогсистема.УСрбијијеинтензитетемисијегасовастакленеба-
штеуодносунанационалнипроизводвећивишеодпетпутаизнад
светскогпросекаиземљајевећизложенапоследицамаглобалног
процесаклиматскихпроменазначајнимувећањемгодишњихтем-
ператураупериодуодпоследњихдвадесетгодинаисмањењемпа-
давинаулетњемпериоду.5)ОдСрбије,каодржавекојајекандидат
зачланствоуЕУ,очекујесе,измеђуосталог,дауведеуправљање
климатскимпроменамауенергетскомсекторуидиверзификујеиз-
вореснабдевањаенергијом.6)

Развој економског приступа у управљању климатским про-
менамаипојава тржнишнихмеханизамапредстављају заинтен-
зивноугљеничнуинеефикаснупривредуСрбијенеискоришћену
економскумогућност.7)ЕкономскимоделразвојаСрбијестогаби
требаодаукључиутржиште“природникапитал”климатскогси-
стема. Развијање рационално-инструменталног приступа према
потенцијалној еколошкојмодернизацијиСрбије сводина биланс
дабиутилизацијаогромнихпотенцијалаобновљивихизвораенер-
гијеиприменамераенергетскеефикасности,осимдоприносаси-
гурностиснабдевањаенергијомиублажавањаклиматскихпроме-
на,ималаутицајаинасоцио-економскеваријаблеутренуткудуге
привреднестагнације.

4) ВишеосекторскојинтеграцијиземаљајугоисточнеЕвропеу:StephanRenner,“TheEn-
ergyCommunityofSoutheastEurope:Aneo-functionalistprojectofregionalintegration”,
EuropeanIntegrationonlinePapers13,2009.

5) АлександарКовачевић,“МестоиулогаСрбијеупроцесуклиматскихпромена”,узбор-
нику:Климатскепромене:студијеианализе,ЕвропскипокретСрбија,Београд,2010,
стр.147,158.

6) “АспектиклиматскихпроменауразвојуенергетскогсекторауСрбији”,бр.129767/Ц/
СЕР/РС,ЕУРОПЕАИД,Београд,2012,стр.25.

7) Погледатиу:“StudyonAchievementsandPerspectivestowardsaGreenEconomyandSu-
stainableGrowthinSerbia”,UNDP/UNEP,2012.
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ЕНЕРГЕТСКОКЛИМАТСКАПОЛИТИКАЕУ

Интегрисана платформа за енергетску политику Европске
унијепрвипут јеистакнутанаЕвропскомсавету2005.годинеу
ХемптонКорту(HamptonCourt).Променуправцаразвојаенерге-
тикеозначилоједоношењеЗеленекњиге,позивомнановеиници-
јативеиприступеенергетскојполитици,пледирајућинасигурност
снабдевања,либерализованоенергетскотржиштеиобновљивеиз-
вореенергије.8)Увезисаклиматскимпроменама,предвиђеноједа
биизостанакмеразаредукцијуемисијештетнихгасовадокраја
овогвекаподиглопросечнутемпературеураспонуод1,6до5,8
степениЦелзијуса.КлиматскепроменесеуЕУразматрајукаојед-
нооднајважнијихбезбедноснихпретњиу21.векукоје“директно
угрожавају европске интересе” и носе безбедносне импликације
нарегионалнуиглобалнустабилностиљудскубезбедност.9)Евро-
пајевећдоживела,сапросечнимповећањемтемпературезаоко1
степенЦелзијусаодпреиндустријскогпериодавећеповећањетем-
пературеодсветскогпросеказаоко0,74степениЦелзијуса.Даље
повећ́ањетемпературеможедаимаозбиљнепоследицепооблике
животаувидусуша,шумскихпожара,дезертификације,смањења
пољопривреднепродуктивностииобалскихпоплаванаМедитера-
ну,каоигубиткабиодиверзитетаикатастрофалнихизливањарека
уцентралнојијугоисточнојЕвропи.10)Сходноризицима,ЕУстра-
тегијуублажавањаклиматскихпроменазасниванапринципура-
дикалнепроменепроизводње,трансформацијеикоришћењаенер-
гије,докекономскирастиенергетскубезбедностчестонаглашава
на климатски прихватљивији начин.11) Европска комисија једино

8) “GreenPaper:AEuropeanStrategyforSustainable,CompetitiveandSecureEnergy”,COM
(2006)105,EuropeanCommission,Brussels,2006,стр.4-5.

9) Дана14.марта2008.годинеВисокипредставникзаспољнуполитикуибезбедности
ЕвропскаКомисијапредставилисудокумент“Климатскепроменеимеђународнабез-
бедност”.Климатскепроменесусеопазилекаонеповратаниуглавномнепредвидиви
процес,адиректнепоследицеклиматскихпромена,иакосесатешкоћоммогусигурно
предвидети,претпостављаседамогубитикатализаторили“мултипликаторпретњи”.
У:FrankUmbach,“TheEUandGermany’sPoliciesonClimateChange”,оп.цит..,стр.231.

10) ArnoBehrensandChristianEgenhofer,“RethinkingEuropeanClimateChangePolicy”,in
edition:TowardaCommonEuropeanUnionEnergyPolicy:Problems,Progress,andPro
spects (edited:VickiL.Birchfield,JohnS.Duffield),PalgraveMacmillan,London,2011,
стр.219.

11) David Toke and Sevasti- EleniVezirgiannidou, “The relationship between climate chan-
geandenergysecurity:keyissuesandconclusions”,EnvironmentalPolitics,vol.22,no.
4/2013,стр.542.
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решењезанужнодугорочноопредељењеублажавањаклиматских
променавидиудекарбонизацијиекономије.12)Уциљуњеногдо-
стизања,европскадруштваћенужноморатидапреиспитајуначи-
ненакојисеконзумираенергијаиизвршенеопходнеполитичке,
социјалне,технолошкеибихејвиоралнепромене.

Укључивањепитањаклиматскихпроменауенергетскуполи-
тикусвојматеријалниизразпрвипутдобија2007.годинеусваја-
њемуЕвропскомсавету“Акционогпланазаенергијуупериоду
од2007.до2009.”Одтадајезапочетопажљивоусмеравањеенер-
гетскеполитикеЕУнабалансуизмеђутрипараметра:сигурност
снабдевања,конкурентностизаштитаживотнесредине.Потпуна
интеграцијаклиматскеиенергетскеполитикеконачниформални
израздобијадецембра2008.годинеусвајањем“пакетаоклимии
енергетици”.Договореноједасекроздирективепримене20-20-20
циљеви:смањитиза20%емисијегасовасаефектомстакленеба-
штедо2020.уодносуна1990.годину,повећатиза20%енергет-
скуефикасностуЕУидостићи20%обновљивихизвораенергије
уукупнојпотрошњиенергијеусвимземљамачланицамаЕУдо
2020.године.Пакетозначавасвојеврсну“новуиндустријскурево-
луцију”уенергетскојполитици,доводећиЕУдоводећегполитич-
когактерстваусузбијањуефекатаклиматскихпромена.

Принцип енергетске ефикасности стављен је у само језгро
енергетскестратегије.13)Уужемсмислу,енергетскaефикасностсе
односи намере и технологије којеper se воде камањој употре-
би енергије у обезбеђивању услуга у односу на стандардни или
нормални унос енергије. Стога, мерама енергетске ефикасности
консеквентномогудасеостварујуипобољшавајуенергетскабез-
бедност,профитабилностиконкурентностиндустријеисмањење
укупногутицајаенергетскогсекторанаклиматскепромене.14) У
ЕУјепосебноистакнутодаенергетскаефикасносттребадабуде

12) “Energyroadmap2050”,COM(2011)885,EuropeanCommission,Brussels,2011,стр.3.
13) “Energy2020:Astrategyforcompetitive,sustainableandsecureenergy”,COM(2010)639,

EuropeanCommision,Brussels,2010,стр.6.ЈошнапредстављањуЗеленекњигеиз2005.
годиненарочитојеистакнутоодстранекомесаразаенергетикуАндрисаПиебалада
енергетскаефикасносттребадабудеприоритетуследутврђенеквантитативнепроце-
не“даје20%брутопотрошњеенергијеуЕвропинепотребноизгубљено”.Погледати
опширнијеу:JorgenHenningsen,“EnergySavingsandEfficiency”, inedition:Towarda
CommonEuropeanUnionEnergyPolicy:Problems,Progress,andProspects(edited:Vicki
L.Birchfield,JohnS.Duffield),PalgraveMacmillan,London,2011,стр.131.

14) Најснажнији инструментЕУ о ефикасном коришћењу крајње енергије је директива
2006/32/ЕКчијијециљуштедаенергијеод9%до2016.године.Директиваносиназив
“Ефикаснокоришћењеенергијеукрајњојпотрошњииенергетскеуслуге”.
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усмеренаусекторесанајвећимпотенцијалимазастварањеуште-
да.ЗакључциСаветаод10.јуна2011.годинео“Планузаенергет-
скуефикасност”истичудазградарствочини40%финалнепотро-
шњеенергијеи представљасекторсанајвећимпотенцијаломза
уштедуенергијеиемисијаштетнихгасова.15)Такође,превенција
емисијевеликихколичинаCО2уатмосферуможенарочитодасе
остварујепосредствомефикаснетехнологијеИздвајањеисклади-
штењеугљеника(carboncaptureandstorage)којаомогућаваиздва-
јањеиеколошкибезбедногеолошкоскладиштењеугљен-диоксида
емитованогодстраневеликихелектрана.16)

Подједнако важну улогу у циљу рационализације употребе
фосилнихгориваисмањивањанегативногеколошкогутицајаима-
јупотенцијалиобновљивихизвораенергије.17)Обновљивиизвори
каониско-угљеничнаенергијапредстављајуважаноквирзаодр-
живију будућност у којем државе чланице, на основу директиве
2009/28/ЕК,имајуобавезудапроизводеунапреддоговорениудео
енергије из обновљивих извора да Европска унија у целини до-
бијанајмање20%одукупнепотрошњеенергиједо2020.године.
Сценарио декарбонизације економије посебно указују да су гре-
јањеихлађењеодвиталногзначајаупроцесупроменепотрошње
енергије.18) Декарбонизација ћ́е захтевати посебно већ́и удео би-
омасеупроизводњитоплотнеенергијеиелектричнеструје. Јаке
мереподршкезаобновљивеизворе,према“Енергетскомпутоказу
до2050.”,могудадоведудоњиховогвисокогучешћаубрутофи-
налнојпотрошњиенергије(75%до2050)иапсолутногучешћ́ау
потрошњиелектричнеенергијеувредностиод97%.19)

ИакоЕУимајасаноквирсинергичкогуправљањаенергетике
иклиматскихпроменаутврђеннапотражњизаефикаснијомини-
ско-угљеничноменергијом,Европасеодувекослањаланаспољно
снабдевањеизвораенергије,посебнонаприроднигаскојићеоста-

15) Одсуштинскеважностијестепобољшањеенергетскеефикасностиузградарствукако
бисесмањилапотражњазаенергијом.Аутоматскибисеумањилаупотребафосилних
гориваугенерацијиструјеипроизводњитоплотнеенергије.Вишеу:BurtonRichter,
BeyondSmokeandMirrors:ClimateChangeandEnergy in the21stCentury,Cambridge
UniversityPress,Cambridge,2012,стр.94.

16) Директива Европске уније о геолошком складиштењу угљен-диоксида 2009/31/ЕК
прописујеправниоквир.

17) Обновљивиизвориенергијесу:биомаса,хидроенергија,енергијаветра,соларнаенер-
гија,геотермалнаенергија,итд.

18) “Energyroadmap2050”,COM(2011)885,оп.цит.,стр.11.
19) Ibidem,стр.7.
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тииубудућностифундаменталанзаевропскуенергетскубезбед-
ност.ЗатопосебнудимензијуенергетскеполитикеЕУчининасто-
јањедасереализујепаневропскаенергетсказаједницакреирањем
јединственогунутрашњегтржиштаиекстернимширењемједин-
ственогевропскогенергетскогпростора.20)Потписивање“Уговора
оЕнергетској заједници”измеђуЕУидржаваизрегиона Југои-
сточнеЕвропе2005.годинеуАтиниважизапрвипримерсектор-
скеинтеграцијеиширењеприменеacquiscommunautaireванЕУ.

ЕНЕРГЕТСКОСТАЊЕИИЗАЗОВИРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ
УПРОЦЕСУПРИСТУПАЊАЕУ

СрбијајекаоуговорнастранаЕнергетскезаједницеискорачи-
ла према целовитој интеграцији у јединствено енергетско тржи-
штеЕУитимесеобавезаланаимплементацијудирективаЕУиз
областиенергетике,животнесредине,конкуренцијеиобновљивих
извораенергије.Међутим,енергетикасаучествовањемоко20%
уформирањунационалногпроизводаисаблизуполовинеуфор-
мирањубуџетапредстављанајвећупојединачнупривреднуграну
РепубликеСрбије.21)Из тога се да закључити да ће процес при-
ступногпреговарањасаЕУуобластиенергетикеесенцијалноби-
тинајзначајнијипроцесимајућиувидуда је енергетиканајвећа
привреднагранаукојојсе,измеђуосталог,пресликавају“способ-
ностидржавногуправљањаумногимдругимобластимаукључују-
ћииљудскаправа,заштитепотрошача,владавинуправа,заштиту
животнесредине,смањењесиромаштваидруго”.22)Каотренутне
критичне тачке енергетике Србије одређујем: увозна зависност,
висока угљенично-енергетска зависност, мала стопа енергетске
ефикасностиинедовољнолиберализованотржиштеенергије.Ср-
бијуупроцесупридруживањаочекујуциљевиенергетскеполитике
попоменутојформули“трипута20до2020”.Будућиразвојенер-
гетикеСрбијепретпостављаћепонајвишестварањеинтегрисаног
икомпетитивногенергетскогтржишта,привлачењеинвестицијаи
обезбеђењесигурногснабдевањаенергијомдиверзификацијомиз-
вораснабдевањасаминималнимефектимапоживотнусредину.

20) StephanRenner,“TheEnergyCommunityofSoutheastEurope:Aneo-functionalistproject
ofregionalintegration”,EuropeanIntegrationonlinePapers13,2009.

21) Енергетика,ЕвропскипокретСрбија,Београд,2010,стр.125.
22) Ibidem,124.
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ЗаЕУглавнициљенергетскеполитикетребадабудепоузда-
но,сигурно,ефикасноиквалитетноснабдевањеенергијомиенер-
гентима.Утврђивањесаобјективногстановиштадалиенергетско
стање Србије води неизвесности, несигурности или рањивости,
претежнозависиодкомбинацијеследећихваријабли:исцрпљива-
њедомаћихресурса,зависностекономијеидруштваодпојединих
енергетскихресурса,локацијастранихизвораенергијезаснабде-
вањеиспособностдржаведабрзоповратиснабдевањеенергије.23)

Стратегија националне безбедности означава “неизбежан
трендисцрпљивањаизворанеобновљивихенергетскихресурсакао
реалнуосновуугрожавања енергетскебезбедностииизазов ста-
билностиибезбедностидржаве”.24)“Стратегијаразвојаенергетике
РепубликеСрбиједо2015.”годинетакођеконстатуједасуобим
иструктураенергетскихрезервииресурсаСрбијевеоманеповољ-
ни,штавише,диспропорцијеизмеђугеолошкихиексплоатацио-
нихрезервиугља,нафтеиприродноггасауказујуна“могућене-
извесностиурасполагањуовимрезервамаунаредномпериоду”.25)
Србијаизпрепознатихразлогазатоиулазиувисокуувознузави-
сностоденергијеиенергената.Увозназависностјеизносила33,5
%у2010. години,док јепројектованаувозна зависност за2008.
годинуодлазилаина42%.26)Врлоизраженаувозназависностпо-
стојиусекторимаприродноггаса,нафтеинафтнихдеривата,чије
укупнерезервеизносемањеод1%одукупнихгеолошкихрезерви
Србије.27)Услучајуприродноггаса,владатенденцијаапсолутног
везивањазарускигас.ЦелокупанпотенцијалСрбијеугасупри-
ближавасефазиексплоатације.Потребнеколичинеприродногга-
сау2013.годинипланиранесудасеобезбедеса17%издомаће
производњеи83%изувоза.28)Нафтасе,садругестране,обезбе-

23) Какосепомоћуваријаблиутврђујеенергетскаперспективаједнеземље,погледатиу:
MichaelWesley,PowerPlays:EnergyandAustralia’sSecurity,AustralianStrategicPolicy
Institute,Barton,2007,стр.21.

24) “СтратегијанационалнебезбедностиРепубликеСрбије”,бр.88,СлужбенигласникРе
публикеСрбије,Београд,2009,стр.10.

25) “СтратегијаразвојаенергетикеРепубликеСрбиједо2015.године”,бр.44,Службени
гласникРепубликеСрбије,Београд,2005,стр.9.

26) “НацртстратегијеразвојаенергетикеРепубликеСрбијезапериоддо2025.годинеса
пројекцијамадо2030.године”,Министарствоенергетике,развојаизаштитеживотне
срединеиРударско-геолошкифакултет,Београд,2013,стр.31.

27) Ibidem,9.
28) “ЕнергетскибилансРепубликеСрбијеза2013.годину”,бр.56,СлужбенигласникРе

публикеСрбије,Београд,2013,стр.5.
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диласа43%издомаћепроизводњеи57%одукупнихпотребаиз
увоза.Међутим,Србијанемастратешкерезервенафтеинафтних
деривата,већсамозалихеизРобнихрезерви,којесекористеуслу-
чајупривременихпотешкоћаснабдевањаенергијом.Непостојање
стратешкихрезервирефлектујеслабуспособностдржаведабрзо
поврати снабдевање енергије у условимапоремећаја снабдевања
енергијом.ЕУјеполазећиодзначајасигурностиснабдевањаиди-
верзификацијеизвораснабдевањаприхватиладирективу2006/67/
ЕКоутврђивањуобавезедржавачланицадаодржавајуминималне
резерве сирове нафте и нафтнихдеривата у трајању од 90 дана.
Изградњаобавезнестратешкерезервенафтепредстављаћепосе-
банизазовзадугорочнусигурностснабдевањаенергијомСрбије
ињеномприступањуЕУ.

СекторелектричнеенергијеуСрбијипосебноизражавазави-
сностоддомаћегугља.Премапараметрима“Енергетскогбиланса
РепубликеСрбијеза2013.годину”угаљуструктурипроизводње
примарне енергије, са резервама од 92% у укупним билансним
резервама, највише учествује са 69 %, док је као улазни енер-
гентусистемутрансформацијенајзаступљенијиса64%.29)Наста-
вакексплоатациједомаћегнеквалитетноглигнитазапроизводњу
електричнеенергијемогаобидапредстављапроблемгледаноиз
перспективеклиматскихпромена.СрбијасепремаподацимаМе-
ђународнеагенцијезаенергетикуиз2009.годиненалазивећмеђу
10угљеникнајинтензивнијихпривредаусвету.30)ОдСрбије,као
државекоја јекандидат зачланствоуЕУ,очекиваћеседауведе
управљањеклиматскимпроменама,нарочитоуенергетскомсекто-
ру,сациљемдасмањивисокнивоемисијаугљеникасвојепривре-
де.Можесерећидаставдржавекандидатапремаклиматскимпро-
менамаиграврлозначајнуулогуусамомпроцесуприступања.31)
Другимречима,оддржавекандидатабисеочекивалодапредузи-
мамереикоракекојеимајувећизахватодонихкојесунепосредно
прописаненасталимобавезамаиважећимпрописима.32)Међутим,
идаљевисокоучешћелигнитаупроизводњиелектричнеенергије
захтевајаснијуопредељеностиспремностенергетскихкомпанија
заубрзанијуприменуефикаснијихтехнологија.Наискуствузема-

29) Ibidem,12.
30) “АспектиклиматскихпроменауразвојуенергетскогсекторауСрбији”,бр.129767/Ц/

СЕР/РС,ЕУРОПЕАИД,Београд,2012,стр.17.
31) Енергетика,оп.цит.,стр.23.
32) Ibidem,23.
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љачланица јасно јеуочљиводаприпремазадирективу2009/31/
ЕК о геолошком складиштењу угљен-диоксида (CSS директива)
требанедвосмисленоипрецизнодасепланира,којејошнијени
започетоуСрбији,акојеизискујеприпремузаправнутранспо-
зицијуиподношењезначајнихфинансијскихтрошковадодавања
технологијеИздвајањеискладиштењеугљеникатермоелектрана-
ма.Каоалтернативаконтинуиранојзависностиодугља,ширапри-
менаИздвајањаискладиштењаугљеникабимогладасмањиеми-
сијезавишеод80%.33)Садругестране,постојивеликипотенцијал
засмањењеемисијагасовасаефектомстакленебаштеупримени
мераенергетскеефикасности.

Повећањеенергетскеефикасностиупроизводњиикоришће-
њуенергије,осимаспектасмањењаутицајаенергетскогсистема
наживотнусредину,значајнојепресвегазбогусклађивањапро-
изводњеенергијесареалнимпотребамасекторапотрошње.34)Ста-
ње енергетске ефикасностиуСрбији је у таквомлошемизгледу
да стопа енергетске ефикасностиизносичак2,5путаниженего
у земљама ЕУ. Неодговарајућем нивоу енергетске ефикасности
уСрбији сведочи и чињеница да губици у преносу и дистрибу-
цији електричне енергије износе 19% и спадају међу највеће у
Европи.35)  Проблему енергетске ефикасности понајвише допри-
носи75%постојећихзградаизграђенихсистемомбрзеградњеу
временусоцијалистичкеобновеземљекадасенијеводилорачуна
оенергетскојефикасности.36)Тоједопринелодапросечнапотро-
шњаенергијеу зградамауСрбијибудепреко150kWh/m² годи-
шње,докуевропскимземљамаизносииспод50kWh/m².37)Укуп-
напотрошњаелектричнеенергијепосекторимаотпадазато56%
надомаћинства,а65%одтогакористисезагрејањепросторау
стамбеномфонду.38)Будућидасустамбениобјектиизграђенипре
итокомседамдесетихиосамдесетихгодинабезилисанеадекват-

33) “АспектиклиматскихпроменауразвојуенергетскогсекторауСрбији”,оп.цит.,стр.
12.

34) ЗоранЖивковић,Предлогмеразафинансирањеенергетскеефикасностиузградар
ствууСрбији,Грађевинскакњига,Београд,2011,стр.83.

35) ДраганУгринов,СнежанаКоматина-ПетровићиАлександерСтојанов,“Могућности
експлоатациједепонијскогибиогасакаообновљивогизвораенергијеуСрбији”,За
штитаматеријала,вол.53,бр.4/2012,стр.380.

36) ДрагославШумарац,“ЕнергетскаефикасностзградауСрбији-стањеиперспективе”,
Термотехника,36/2010.

37) ДрагославШумарац,“ЕнергетскаефикасностзградауСрбији-стањеиперспективе”,
оп.цит.,стр.12.

38) “ПрвиакционипланзаенергетскуефикасностРепубликеСрбијезапериодод2010.до
2012.године”,Београд,јун2010,стр.13.Интернет,http://www.ms.gov.rs/?wpfb_dl=246.
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номтермоизолацијом,ониданаспредстављајунајвећипроблему
погледупотрошњеенергијеиемисијеCО2,ауистовремеивели-
киресурсипотенцијалзауштедуенергије,смањењенегативног
утицајаенергетикенаживотнусрединуистварањедруштвенеко-
ристизапошљавањaстановништвауреновацијииадаптацијиобје-
ката,каоипроизводњиматеријалаиопреме.39)Тренутнодоступ-
немереенергетскеефикасностипремастатистициБАСФ-амогу
укупносмањитикоришћењеенергијеузградамаидо80%.40)

Нанискуенергетскуефикасностиврлонискуефикасностко-
ришћењаенергијеуСрбијипосебноуказујеенергетскиинтензи-
тетилипотрошњаенергијепојединицибрутодомаћегпроизвода
којаједотрипутавећанегоуЕУ.41)Високапотрошњаенергијеу
Србијипоследицајепресвеганерационалногкоришћењаенерги-
јеудомаћинствимазаширокуупотребукаорезултатдепресиране
ценеинеслагањаценаелектричнеенергијеуодносунадругеенер-
гентеуследдугепривреднестагнацијеземље.

Таконизакстепененергетскеефикасности враћаточакеко-
номскогразвојауназад.42)Неефикаснокоришћењеенергијепред-
стављаограничавајућифакторзаконкурентностпривредеисма-
њење сиромаштва.43) Кључне околности које доприносе бржем
приближавањуибржемукључивањуземљеуевропскеинтеграци-
јеуправосусмањењесиромаштва,незапосленостииодговарајући
ниво привредне развијености и конкурентности.44) Остваривање
наведенихциљеванеостваривојеуСрбијибезвишеструкогпове-
ћањаенергетскеефикасностиуциљусмањењарасипањаенерги-

39) ЗоранЖивковић,Предлогмеразафинансирањеенергетскеефикасностиузградар
ствууСрбији,оп.цит.,стр.37.Потенцијалиенергетскеефикасностимогусепосматра-
тикаоресурсземље.

40) JerryYudelson,GreenBuildingA toZ:Understanding theLanguageofGreenBuilding ,
NewSocietyPublishers,GabriolaIsland,2007,стр.191.Узацелу,енергетскаефикасност
јеодсуштинскогзначајазаенергетско-еколошкубезбедностСрбијеакосеузмеукон-
сидерацијуподатакда је вишеод90%производње топлотне енергије у системима
даљинскоггрејањазаснованонакоришћењу(увозних)фосилнихгорива,доксеуЕУ
фосилнагоривакористеза15%производњетоплотнеенергије.Зградемогудапобољ-
шају енергетскуефикасностичакапроксимативнодостигнуnetzero потрошњуфо-
силнихгоривапосредствомефикаснијеизолације,искоришћавањаприроднеенергије
(соларнипанели)ибољеконтролеклиматскихусловау зградипомоћу ефикаснијег
застакљивања,природнеклиматизације,пасивногосветљавањаидругихенергетски
ефикаснихмера.

41) Енергетика,оп.цит.,стр.125.
42) СеленаПјешивац, “Енергетска ефикасност, корпоративна друштвена одговорност и

одрживиразвој”,Термотехника,вол.35/2009,стр.43.
43) Енергетика,оп.цит.,126.
44) Ibidem,126.
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јеуширокојупотребиисуштинскелиберализацијеценеенергије,
јерјесатржишнимформирањемценеенергијемогућеостварити
неопходнепроменеуфиналнојпотрошњииусмеритиенергетску
потрошњунаодрживијиначин.“Достигнутинивоценеелектрич-
не енергије за екстернеиспорукена конзумномподручјуСрбије
омогућавапокрићетекућихоперативнихтрошковаифинансирање
самоделанајнеопходнијихинвестицијазаодржавањедостигнутог
нивоапроизводње,анеобезбеђујепотребнасредствазазапочиња-
њеновихинвестицијазарастућупотрошњуелектричнеенергије
унаредномпериоду.”45)Потребазапокретањемновогинвестици-
оногциклусајављасекаосуштанеопходносткакобисествори-
лепретпоставкезадаљииндустријскирасткојибибиоограничен
уколикосенебиоствариленовеинвестицијауенергетскуинфра-
структуру.46)Неекономскаценаенергијеидиспаритетценаенерги-
јеиенергенатапредстављабаријеру,пресвега,коришћењуенер-
гетски ефикаснијих технологија и недовољном искоришћавању
обновљивихизвораенергије,каоосновезапокретањедекарбони-
зованеилизеленеекономије,којајепрограмомЕвропскекомисије
“Путоказенергетикедо2050”етаблиранакаодугорочанциљЕУ.

ПОТЕНЦИЈАЛИИМЕРЕЗАРАЗВОЈ
ЗЕЛЕНЕЕКОНОМИЈЕУРЕПУБЛИЦИСРБИЈИ

Будућегенерацијеимајуправонанајмањеистинивоеконом-
скихмогућностикаоштојетренутнонарасполагањусадашњим
генерацијама.47)Сходнотоме,економскиразвојморадаобезбеди
percapitaблагостањекојенећеопадатитокомвремена.48)Економ-
скимоделукојемпостојизахтевзаизраженијимеквилибријумом
између економског раста и коришћења ресурса назива се зелена
економија.49)Уописномсмислутојеекономијаукојојекономски
растиеколошкаодговорностфункционишуи јачајусеузајамно,

45) СањаФилиповићиГорданТанић,Изазовинатржиштуелектричнеенергије,Економ-
скиинститут,Београд,2010,стр.186.

46) Ibidem,стр.187.
47) Брундтландовакомисија(1987)дефинисалајеодрживиразвојкао“развојкојизадово-

љавапотребесадашњостибезугрожавањамогућ́ностибудућ́ихгенерацијадазадово-
љесвојесопственепотребе”.

48) EdwardBarbier,“Thepolicychallengesforgreeneconomyandsustainableeconomicdeve-
lopment”,NaturalResourcesForum,vol.35/2011,стр.234.

49) Towardsgreengrowth,OECDPublishing,Paris,2011,стр.9.
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истовременоподржавајућинапредакдруштвеногразвоја.50)УНЕП
дефинише зелену економију као ону која “за резултат има боље
људско благостање и социјалну једнакост, док значајно смањује
ризикееколошкогзагађењаинесташице”.51)Усвомнајједностав-
нијемизразу,зеленаекономијајестеонакојајениско-угљенична,
ефикаснаукоришћењуресурса,социјалноинклузивнаикоја,што
јесуштинско,осигуравапословеинапредак.

СадашњеенергетскостањеРепубликеСрбијесакарактеристи-
камаинтензивнеексплоатацијеугља(70%),малестопеенергетске
ефикасностиивисокеувознезависностиодгасаинафте,имаде-
трименталнеимпликацијенадруштвениразвој.Високстепенко-
релацијеизмеђуиндикаторависокогнивоаупотребефосилнихре-
сурсаинискеценеелектричнеенергијеподразумевадајеупитању
неефикасниенергетскисистемсависокимемисијамаCО2.Србија
каотаква,емитује76%угљеник-диоксидаизенергетскогсектора
идоприносиглобалномпроцесуклиматскихпромена.Фундамен-
талногледано,емисијаштетнихсупстанциизфосилнихгориваје
испољење економског губитка проузрокованог неефикасном или
несвршеномутилизацијомресурса,илипак,неискоришћавањаре-
сурсауциљугенерисањањиховенајвећевредности.52)Врлониска
ефикасносткоришћењапоказуједајепотрошњаенергијеуСрбији
појединицинационалногпроизводаокопетпутавећаодпросека
ОЕЦД-аидајепотрошњаелектричнеенергијезаоко25%већаод
светскогпросекаштонапослеткууказуједабицелокупнапривре-
дамоглаостваритивећинационалнипроизводпојединициенер-
гијеодсветскогпросека.53)Овакослабоуправљањеуенергетици
утиче на развој конкурентности привреде и практично одређује
нивозапослености.54)Радиусклађивањаразвојацелинеенергетике
сапривредно-економскимразвојемСрбијеињенимевроинтегра-
цијама,узимамоуразматрањеичињеницудајеудеојавнепотро-

50) Концептзеленеекономијесепромовишекаосредствокоједржавамаможепомоћина
путу достизања одрживог развоја. Одрживи развој представља кровни, холистички
концептипарадигмукојаповезујеекономију,друштвоиживотнусредину,унутаркоје
сестратегијезеленограстамогусматратиодговарајућимдоприносомзапрактичнепо-
литике.

51) “AdaptingforaGreenEconomy:Companies,CommunitiesandClimateChange”,United
NationsGlobalCompact,NewYork,2011,стр.10.

52) MichaelE.PorterandClaasvanderLinde,“TowardaNewConceptionoftheEnvironment-
CompetitivenessRelationship”,JournalofEconomicPerspectives,vol.9,no.4/1995.

53) МиланСимурдићиАлександарКовачевић,Енергетика,Факултетзаекономију,фи-
нансијеиадминистрацију,Београд,2009,стр.4.

54) Погледатиу:Енергетика,оп.цит.,стр.123-127.
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шњеуБДП-уСрбијеизнадевропскогпросека.Удеојавногсектора
упривредије“природно”растаоумеридасусетрошковиодр-
жавањајавногсекторабрженадувавалиодрастаБДП-а.Тоједо-
велодостањадасадашњапродуктивнострадаизносичак60%од
просечнестопеуЕУидасутрошковикапиталнонеинтензивног
јавногсектораотежалииоптеретилиулагањекапиталаусекторе
привреде(нпр.енергетике).Садругестране,самапотрошњаенер-
гијепојединицинационалногпроизводакојајевећаодевропског
просека,уследњеногкоришћењазаширокуупотребу,указуједа
јепродуктивностраднеснагеуСрбијивећсмањењаидарадној
сназистојинарасполагањумањаколичинаенергије.55)“Природ-
но” опадање продуктивности у привреди сугерише неопходност
тражењаструктуралнихпроменакакобисеизбеглаилиублажила
“замкапродуктивности”.ЦентралниизазовизабудућиразвојСр-
бијеиприступањеЕУћебитиуправоистовременоефикасносуо-
чавањесанаведенимстварностимауциљујачања:дугорочнеси-
гурностиснабдевањаенергијом,конкурентностипривредеиборбе
противклиматскихпромена.

Постављасепитање,међутим,укојојмериполитикаклимат-
скихпромена каоновапарадигма светскеполитикеможедапо-
могнетрансформацијиенергетскогсистема,односносмањењуне-
ефикаснепотрошњересурсаираступродуктивностирада,другим
речима,коликоклиматскаполитикаможедопринетиостваривању
вишеструких користи развоја? Политика климатских промена,
конкретно,можедаобезбедиегзогенипокретачрадикалнихпро-
мена у начину генерисања финансијских вредности, политика и
мера за обликовањеновениско-угљеничне економскепарадигме
којаможедапонудизначајанразвојниимпулсусредњорочноми
дугорочном периоду.56) Према Портеровој хипотези  економија
можедаимабенефитеодизрадеодговарајућеенергетско-климат-
ске регулативе, јер стриктна регулацијаживотне средине креира
алтернативнемогућностизајачањеконкурентностипривредекроз
новаулагањаииновације.57)Укључивањем“природногкапитала”

55) МиланСимурдићиАлександарКовачевић,Енергетика,оп.цит.,стр.4.
56) SophieGalharretandLaurentBeduneauWang,“TowardstheTransitiontoaPost-CarbonSo-

ciety:TheCrisisofExistingBusinessModels”,inеdition:GreenFinanceandSustainability:
EnvironmentallyAwareBusinessModelsandTechnologies(edited:ZongweiLuo),Business
ScienceReference,Hershey,2011,стр.2.

57) MichaelE.PorterandClaasvanderLinde,“TowardaNewConceptionoftheEnvironment-
CompetitivenessRelationship”,оп.цит.,стр.98-104.
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климатскогсистеманатржиштеотварасе“прозормогућности”за
улагања у природни капитал прекомера уштеде енергије и тех-
нологија ниско-угљеничне енергије, чиме привреда увећ́ава мо-
гућ́ности потрошње у будућности и спречава економскиштетне
климатскепромене.58)Заговорницизеленограста,штавише,тврде
дабиповећањепотрошњена“зеленим”инвестицијама,каоштосу
технологијеобновљивихизвораенергијеимереенергетскеефика-
сности,билопоклопљеносапериодомкадатаквикораципромена
вишенеговероватномогудаподстакнуекономскирастувремену
дугепривреднестагнацијеикризепродуктивности.59)

УСрбијидабисеипакгенерисаониско-угљеничниеконом-
скирастстимулацијаморададолазиодлиберализацијеценеенер-
гијекојајеупрошлостинискомценомнеоправданопокушалада
заштити стандард грађана, иако се тиме јединодопринелонера-
ционалној потрошњи енергије, исцрпљивању домаћих ресурса,
повећањуувознезависностииантропогеномутицајуназагађење
животнесредине.Либерализацијаценеенергијеизмештањем“со-
цијалне” компоненте  створила би пословну климу и покренула
тржишнеуслугезаулагањеуенергетскисекториреалокацијуин-
вестиција у смањивање емисије угљеника.60)Транзиција ка зеле-
номекономскомраступосебнокаоconditionsinequanonзахтева
мобилизацијуфинансијскихпотенцијалајавногиприватногсекто-
ра,нарочитојавноуправљањеризицимакапитала..Кључнаулога
јавнихфинансијасеогледауспособности“откључавања”зелених
инвестицијамењањемравнотежетрошковаиповраћајачимебисе
битно утицало на промену инвестиционог понашања.Структуи-
рањеекспанзијемогућејенајвишепроменамаујавнимрасходима
иделовањемфискалногмеханизмауправцуреформииуклањања
онихсубвенцијакојесемогусматратинеповољнимсааспектапро-
дуктивностии заштитеживотнесрединеСрбије.61)Реформанее-
фикаснихсубвенцијаослободилабизначајнасредствакојабисе

58) WilliamNordhaus,AQuestionofBalance:WeighingtheOptionsonGlobalWarmingPoli
cies,YaleUniverityPress,NewHaven&London,2008,стр.7.

59) Погледатиу:TimJacksonandPeterVictor,“Productivityandworkinthe‘greeneconomy’:
Some theoretical reflections and empirical tests”,Environmental Innovation and Societal
Transitions,vol.1/2011.

60) Важнатржишнауслугазаподизањеенергетскеефикасностииуштедуенергијекоја
требадасеразвијауСрбијијеКомпанијазапружањеенергетскихуслуга(EnergySer-
viceCompany:ESCO).

61) Неконтролисано субвенционисање нарочито одликује пољопривреду Србије која у
Европиимаједнуоднајнижихстопапродуктивности.Премијеседајупохектаруко-
јемногизлоупотребљавајунеобрађивањемземљишта.Дискреционаподелабуџетског
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могла,сависокимредистрибутивнимефектомупогледузаштите
животнесредине,реалоциратиуФондзаенергетскуефикасност
којипреманајавамарадтребадазапочне2014.годинеипредвиђа
секаокључнифинансијскиинструментубудућојдекарбонизацији
економијеСрбије.62)

Посебан допринос побољшању социо-економских варијабли
уСрбијиисмањењуутицајанапроцесклиматскихпроменануде
богатипотенцијалиобновљивихизвораенергије63)сапроцењеним
техничкиискористивимпотенцијаломодоко6милионатонаекви-
валентне нафте (Мтое) годишње,што одговара готово половини
годишњепотребе земље за енергијом.64)Суштински гледано, де-
централизацијаидемократизацијапроизводњеенергијесаниским
емисијамапредстављазахтевсадашњегеолошкеере.Уструктури
домаћепроизводњепримарнеенергијеза2013.годинуобновљиви
извориенергијесупланираноучествовалиса1,835Mtoeштоје16
%удомаћојпроизводњипримарнеенергије.65)Најзначајнијиобно-
вљивиизворенергијеуСрбијијебиомасачијисеенергетскипо-
тенцијалпроцењујенаоко3,405Мтоеикојабипремапроценама
могладазадовољичак30%енергетскихпотребаСрбије.66)Набази
сопственихпотенцијалаубиомасиСрбијаможедасупституише

новцаисубвенционисањепојединихпривилегованихфирмиисекторатакође једе-
структивнастранапривреде.

62) Акобивладаефикснореформисалајавнефинансије,средствабимогладареалоцира
уФондкојибикредитимасаповољнимкаматнимстопамаподстакаоулагањеумере
енергетскеефикасностииобновљивеизвореенергијештобиаутоматскиподиглониво
запошљавања.Значајовогтржишногмеханизмапрепознат је јошу:“Првиизвештај
РепубликеСрбијепремаОквирнојконвенцијиУНопромениклиме”,Министарство
животнесрединеипросторногпланирања,2010,стр.101.

63) Целокупни допринос ОИЕ укључује: диверзификацију снабдевања енергијом чиме
економијапостајеенергетскибезбеднија,стварањешансизазапошљавање,рурални
развој,смањивањетоковамиграцијаизруралнихкаурбанимсрединама,заустављање
депопулацијеодређенихделовадржавеипсихолошкипозитиванутицајнамлађеге-
нерације.Погледатиотеоријскомуопштавањуу:PabloDelRioandMercedesBurguillo,
“Assesing the impactof renewable energydeploymenton local sustainability:Towards a
theoretical framework”,RenewableandSustainableEnergyReviews,vol.12,no.5/2008,
стр.1332-34.

64) “ПоједностављенинационалниакционипланзаобновљивеизвореенергијеРепублике
Србије”,Београд,2012,стр.4.Интернет,www.merz.gov.rs/.../Pojednostavljeni%20nacio-
nalni%20akcioni%20plan

65) “ЕнергетскибилансРепубликеСрбијеза2013.годину”,стр.10.Директивом2009/28/
ЕКзаземљеЕУсупостављениобавезујућициљеви дадо2020.годинеобновљива
енергијачиниминимално20%укупнепотрошњеенергије,док јеСрбија преузела
обавезудадо2020.годинеповећаудеоенергијеизобновљивихизворауукупнојпо-
трошњина27%.

66) “НацртстратегијеразвојаенергетикеРепубликеСрбијезапериоддо2025.годинеса
пројекцијамадо2030.године”,оп.цит.,стр.13.
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увозгасаинафтнихдериватазацентралноснабдевањетоплотном
енергијомитопломводом,чимебисе значајноумањиодевизни
одлив,односноспољнотрговинскидефицит,иначиниопозитивни
ефекатнаотварањеновихраднихместа.Развојниправацпоста-
вљеннасмањењунегативногутицајанаживотнусрединукрозбо-
гатепотенцијалебиомасе,енергијеветра,хидроенергијеисоларне
енергијепредстављаобимнумогућностдиректногииндиректног
запошљавања.67)Биомасаиманајтрајнијиекономскиутицајтоком
једногживотногциклусапројекта, јеросимдиректногзапошља-
вања, једанпројекатизискујеиндиректнупотражњу зауслугама
из сектора транспорта, пољопривреде и шумарства. Обновљиви
извори енергије и огроман неискоришћен ресурс примене мера
енергетскеефикасности устамбеномсекторудајупримерекако
селокалниресурсимогуискориститиуциљуангажовањалокалне
популацијеуодрживиендогениразвојкојисеможеконцептуали-
зоватикаопроцескојигенеришеекономскипросперитетнаоснову
“интринсичних”ресурсадруштва.Такавендогениразвојјеуправо
неопходанполитициРепубликеСрбијекакобисесмањилаувозна
енергетсказависностекономије,делимичнопрекинуладугапри-
вредна стагнација, ојачала конкурентност, повећала стопа запо-
сленостииодговорилонаизазовклиматскихпроменаупроцесу
приступањаЕУ.68)

***
Србија је потписивањем “Уговора о Енергетској заједници”

посталасекторскиинтегрисанауЕУидиректнопреузеланасе-
беобавезуприменепрописаизобластиенергетике,конкуренци-
је,животнесрединеиобновљивихизвораенергије.ЗаЕУглавни
циљеви енергетике су поуздано, сигурно, ефикасно и квалитет-
носнабдевањеенергијомиенергентима.Укупанобимфосилних
енергетскихресурсауРепублициСрбијијеограниченогквалитета
иквантитета.РепубликаСрбијајезатопринуђенанависокиувоз

67) ВеликипотенцијалзазеленозапошљавањеуСрбијилежи,такође,уиндустријире-
циклажеиуправљањеотпадом.Такође, требанагласитии конзервационе технике у
управљањуводама,шумамаиземљиштем.енергијачиниминимално20%укупнепо-
трошњеенергије,докјеСрбијапреузелаобавезудадо2020.годинеповећаудеоенер-
гијеизобновљивихизворауукупнојпотрошњина27%.

68) Акосамоузмемоуразматрањетренутнинедостатакагрегатнетражње,другимречима,
макроекономскитржишнинеуспехдржаве,развојиулагањеуниско-угљеничнетехно-
логијеиуслугеобезбедилобиуизвеснојмеринетоотварањановихраднихместаи
створилоусловезарастконкурентностиипродуктивности.
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иинтензивнудомаћуупотребулигнитасависокомемисијомCО2.
Највећидеорасположивеенергијетрошинанеефикасанначинста-
новништвоуследдугепривреднестагнацијеземље.Најзначајнија
меразаефикаснијуконзумацијуенергијејењенаценакојауовом
тренуткусвојомсоцијалномдимензијомнеоправданопокушавада
заштитистандардграђана.ЗатопосебанизазовуприступањуЕУ
чиниценаелектричнеенергијекојауовомтренуткудестимулише
рационалнокоришћењеиулагањекапиталаудеценијамазапуште-
ниенергетскисектор.Безтржишногформирањацененијемогуће
остваритирадикалнијепроменеуфиналнојпотрошњикојајетре-
нутнонеодржива.Неискоришћенипотенцијалиобновљивихизво-
раенергијеисекторзградарствакојипредстаљаогроманресурс
уштедеенергијесуизазовикојеСрбијамораодлучнијеибржеда
решаваупроцесуприступањаЕУ.Оваквареализацијазеленееко-
номије,каодугорочанциљЕУ,посебноћезахтеватиреформејав-
нихфинансија како би се структурисала експанзија ка “зеленим
улагањима” која ће, напослетку, ојачати сигурност снабдевања
енергијомиконкурентностпривреде,створитидруштвенукорист
запошљавањаизначајнијеувестиСрбијууборбупротивклимат-
скихпроменакаозначајнихприоритетаупроцесуприступањаЕУ.
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NikolaLakic
THEREPUBLICOFSERBIAINTHECONTEXTOFTHEEU
ENERGY-CLIMATEPOLICY:DEVELOPMENTOFAGREEN

ECONOMYINTHEREPUBLICOFSERBIA
Resume

The paper analyzes the energy state of the Republic of
Serbia. EU has launched a kind of “new industrial re
volution” by adoption of the energyclimate package in
2008.Serbiahasalreadybecamesectoralintegratedwith
theEUbysigningEnergyCommunityTreatyin2006with
obligationtoimplementacquiscommunautaireonenergy,
environment, competitionand renewables.Furtherchal
lenges in the accession are: the high energy import de
pendence,carbonenergydependence,lowrateofenergy
efficiency and undeveloped competitive energy market.
Serbiaiscurrentlyoneofthe10mostintensecarboneco
nomyintheworld.Serbiawillbeexpectedasacandida
te state to get climate changemitigation. Therefore, the
lastpartof thepaperexamines theresources,obstacles,
andpossiblemeasuresforthedevelopmentofpostcarbon
society in Serbia as imperative of geological period the
Anthropocene.Contemporarydevelopmentofmarketba
sedapproachtotheclimatechangecombatingrepresentс
untapped economicopportunities for intensive and inef
ficient Serbian carbon economy. Instrumentallyrational
logic of ecological modernization is seen as potentially
impactonthesocioeconomicvariablesatthetimeofthe
long economic stagnation of Serbia. In general, econo
micmodel inwhich exists a demand formore pronoun
ced equilibriumbetween economic growth and resource
use, providing per capitawelfare thatwill not decrease
over time is calledgreeneconomy.Currentenergy state
oftheSerbiawiththecharacteristicsoftheintensiveex
ploitationofcoal(70%),lowrateofenergyefficiencyand
highimportdependenceongasandoil,bearsdetrimental
implicationsforboththecompetitivenessoftheeconomy
and opportunities for the development of future genera
tions in Serbia and contributes to the global process of
climatechange.Ontheotherhand,publicspendingasa
shareofGDPisabovetheEuropeanaveragewhichalso
hasadirectandprofoundimpactontheproductivityand
competitivenessoftheeconomy.Theshareofpublicsec
torintheeconomyoftheSerbiahas“naturally”grownto
theextentthatthecostofthepublicsectorinflatedfaster
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thanGDPgrowthleadingtotheconditionthatthecurrent
productivityisalowerfor60%incomparisonwithave
ragerate in theEU.Thisdownward trend in laborpro
ductivityknownasBaumolcostdiseasenaturallyoccurs
whenthecostofpublicsectorincreasetotheextentthat
burden and hamper growth of capital intensive sectors
of theeconomy.“Natural”decline inproductivityof the
economysuggestsneedforstructuralchangesinorderto
avoidproductivitytrap.Thecentralchallengeforthefutu
redevelopmentoftheSerbiaandEUaccessionwillbeeffi
cientlycopingwiththeserealitiesexactlyatthesametime
inordertostrengthen:longtermsecurityofenergysup
ply, competitiveness and the climate change mitigation.
Howcanclimatepolicycontribute toachievingmultiple
benefitsofdevelopment?Inparticular,climatechangecan
provideanexogenousdriver foraradicalchangein the
wayofgeneratingfinancialvalues,policiesandmeasures
forthedesignofnewlowcarboneconomicparadigmin
themediumtolongterm.Theinclusionof“naturalcapi
tal”oftheclimatesystemonthemarketopens“window
ofopportunity”forinvestmentsinnaturalcapitalthrough
measuresofenergyefficiencyandrenewableenergytec
hnologiesтхатprevent theeconomicallydamagingcli
mate change and increased consumption possibilities in
the future.  Ifonlywe take thathighunemploymentrate
existsduetoalackofaggregatedemand,thetransitionto
agreeneconomyinSerbiawouldlikelytoleadtonetjob
creation.Highpotentialsinrenewableenergyandenergy
efficiencyresourcesgivesexamplesofhow local resour
cescanbeexploitedforthepurposeofengagingthelocal
population in sustainable endogenous development as a
process thatraises the levelof incomeof thepopulation
on the basis of intrinsic domestic resources. In order to
generatelowcarboneconomicgrowthstimulushastoco
me from the liberalizationof energypriceswhich in the
pastwiththeenvironmentlowcosthasledtothegrowthof
pollutingactivities.Socialenergypricesunjustifiablytry
ingtoprotectthecitizens’standardoftheSerbia,although
only have contributed to irrational consumption, deple
tionofdomesticresources,increasingimportdependence
andanthropogenicimpactsontheenvironmentpollution.
Thetransitiontoagreeneconomicgrowthespeciallyasa
conditionsinequanonrequiresthemobilizationoffinan
cialresourcesofthepublicandprivatesectorsandpublic
capitalriskmanagement.Thekeyroleofpublicfinances
isreflectedintheabilityto“unlock”greeninvestmentby
alteringthebalanceofcosts thatcansignificantlyaffect
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thechangeininvestmentbehavior.Structuringexpansion
canbeachievedbygeneratingfiscalmechanismtowards
amoreefficientallocationofresourcesthroughreformsof
subsidiesthatmaybeconsideredunfavorableintermsof
economicproductivityandenvironmentalprotectionofthe
RepublicofSerbia
Key words: Serbia, EU, energy, climate change, green
economy,finance.
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