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це за оне уну тар и ван во ђе не 
гру пе.

Све у све му, ко ри сте ћи при
сту па чан је зик и пре ци зно по
ен ти ра не при ме ре, Нај је ус пео 
да ство ри књи гу ко ја пред ста
вља ја сан и ко хе рен тан текст за 
сту ден те и оне ко ји су за ин те
ре со ва ни за основ но раз у ме ва
ње фе но ме на вођ ства. Са дру ге 
стра не, без об зи ра на од ре ђе
не не до стат ке (ка кви су: не а
де кват на и не до вољ на ег зе ге
за нео ха ри змат ске па ра диг ме, 
пот пу ног пре не бре га ва ња па ра
диг ми вођ ства ко је ни су ба зи ра
не на мо ћи или за не ма ри ва ње 
на чи на пре но ше ња ре ле вант
них ве шти на за вођ ство), Џо
зеф Нај успе ва да ре ги стру је и 
ела бо ри ра не ке од нај ва жни јих 
мо ме на та мо дер ног при сту па 
вођ ству (по пут: пре ва зи ла же
ња кла сич них ди хо то ми ја ме ке 
и твр де мо ћи, то јест апри ор ног 
опре де ље ња за тран сфор ма ци
о но или тран сак ци о но вођ ство, 
по тен ци ра ња чи ње ни це да у 
мо дер ном дру штву чо век че сто 
има уло ге и во ђе и след бе ни ка 
или кон ста то ва ња све ма ње ва
жно сти ри гид не хи је рар хиј ске 
струк ту ре, ко ја је да нас ин ко
ро при ра на у мре же кон так та), 
отва ра ју ћи та ко ин спи ра тив
ни про стор за да ље ана ли зе и 
про у ча ва ње про ме ње не при ро
де мо ћи и вођ ства, те ме то да и 
ве шти на по треб них за во ђе ње 
мо дер них де мо крат ских ор га
ни за ци ја.
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Енер ги ја у свим сво јим об
ли ци ма у ко ји ма се ис по ља ва 
основ је функ ци о ни са ња и оп
стан ка сва ког жи вог би ћа. Та
ко ђе, енер ги ја је по треб на и за 
по кре та ње ма ши на, са мим тим 
и ин ду стриј ске про из вод ње 
као и укуп ног при вред ног раз
во ја јед ног дру штва. О ње ном 
зна ча ју го во ри и чи ње ни ца да 
су се го то во све ин ду стриј ске 
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ре во лу ци је упра во раз ли ко ва
ле по от кри ћи ма но вих из во ра 
енер ги је. Ка ко сам аутор у под
на сло ву књи ге на во ди, енер ги ја 
је „бит на раз вој на ком по нен та 
дру штва у 21. сто ле ћу“. У усло
ви ма ка да до ла зи до ис цр пљи
ва ња огра ни че них енер гет ских 
из во ра (фо сил них го ри ва), рас
по ла га ње енер гет ским ре сур
си ма и њи хов, ка ко ге о граф ски 
та ко и ге о по ли тич ки рас по ред, 
пред ста вља ју би тан услов оп
стан ка и про гре са. С об зи ром 
да су из во ри енер ги је ко ји се 
да нас ко ри сте, као што је ре
че но, огра ни че ни, њи хо ва кон
тро ла као и рас по ла га ње њи ма 
пред ста вља и бит но сред ство 
сти ца ња и одр жа ња по ли тич ке 
и еко ном ске мо ћи јед не др жа ве. 
Има ју ћи то на уму, књи га “Ге
ополитикаенергије“, ауто ра Др 
Зо ра на Пе тро ви ћа Пи ро ћан ца, 
на 477 стра на да је нам ја сан 
при каз ак ту ел не ге о по ли тич ке 
рас по де ле основ них енер гет
ских ре сур са као и при каз њи
хо ве сна ге да од ре ђу ју од но се 
ме ђу раз ли чи тим др жа ва ма као 
и дру гим ме ђу на род ним фак то
ри ма у про це су ге о по ли тич ког 
и ге о е ко ном ског так ти зи ра ња. 
Књи га је обо га ће на и до да ци ма 
у ви ду ма па, та бе ла и гра фи ко
на, ко ји вр ло илу стра тив но из
но се нео п ход не по дат ке ве за не 
за ис прав но раз у ме ва ње ге о по
ли ти ке енер ги је, пот кре пљу ју
ћи ар гу мен то ва но све оно што 
је ме ђу ко ри ца ма књи ге из не то. 
Књи га са др жи и ли сту акро ни
ма и скра ће ни ца, као и ве о ма 
ко ри стан “ма ли реч ник енер ги

је” на кра ју. Ово де ло, на овај 
на чин, да је зна ча јан до при нос 
раз у ме ва њу раз ло га као и на чи
на де ло ва ња и по на ша ња др жа
ва, по себ но ве ли ких си ла у то
ко ви ма свет ске по ли ти ке.

По сле кра ћег уво да у ко ме 
аутор из но си ко ли ки је зна чај 
енер ги је у сва ко днев ном жи
во ту као и по тре бе да се огра
ни че ни енер гет ски ре сур си 
са чу ва ју за бу ду ће ге не ра ци је 
пу тем одр жи вог раз во ја, под 
на сло вом „Отимање ресурса
Србији“ аутор из но си став да 
раз ло зи на сто ја ња да се део те
ри то ри је Ср би је, тач ни је Ко со
во и Ме то хи ја, из дво је из ње ног 
по ли тич ког и прав ног окви ра 
упра во ле же у ве ли кој ко ли чи
ни при род них ре сур са, пре све
га угља, ко ји ма рас по ла же ова 
ју жна срп ска по кра ји на. Аутор 
на во ди да се руд не ре зер ве Ср
би је, пре ко 60%, упра во на ла зе 
на Ко сме ту. Де таљ ни ју раз ра ду 
ова квог свог ста ва, на осно ва
ма чи ње нич них по да та ка, аутор 
да је у дру гом де лу књи ге у три
на е стој гла ви ко ја но си на зив 
„Српскаенергија“ (стра на 244).

Са ма књи га се са сто ји из 
три ме ђу соб но по ве за не це ли
не, тач ни је из три де ла. Пр ви 
део књи ге на сло вљен са „Мала
историја енергетских извора“ 
са др жи че ти ри гла ве у ко ји ма 
се на де та љан и ја сан на чин да је 
при каз от кри ћа, упо тре бе и зна
ча ја основ них из во ра енер ги је 
да на шњи це. Реч је о угљу, наф
ти, га су и ну кле ар ној енер ги ји. 
Кроз исто ри ју, аутор на во ди ка
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ко је ко ји од енер гет ских из во ра 
от кри вен, ка ко је упо тре бља ван 
и ка ко је то ути ца ло на раз вој 
од но са ме ђу раз ли чи тим др жа
ва ма у њи хо вој бор би да ове ре
сур се при сво је за се бе ка ко би 
на тај на чин обез бе ди ле на пре
дак свог дру штва. Аутор хро но
ло шки при ка зу је у ком тре нут ку 
је ко ји од енер гет ских ре сур са и 
на ко ји на чин играо до ми нант
ну уло гу у енер гет ској ма три ци, 
као и њи хо ву сме ну у њој. Као 
ве о ма бит но из два ја се те за Др 
Пе тро ви ћа Пи ро ћан ца, ко ју он 
на осно ва ма ста ти стич ких по
да та ка и ми шље ња струч ња ка 
из ове обла сти, као и са ме прак
се, за сту па. На и ме, по мно ги ма, 
про ме на енер гет ске ма три це 
по ред окре та ња об но вљи вим 
из во ри ма енер ги је, огле да се и 
у вра ћа њу угља као ње ног бит
ног из во ра. По ауто ро вом схва
та њу угаљ ће игра ти су штин ску 
уло гу у свет ској при вре ди и ње
ном бу ду ћем раз во ју. Он сма
тра да „по мно гим ин ди ци ја ма 
ис па да да ће су тра шње „цр но 
зла то би ти угаљ, а не ви ше наф
та“ (стра на 26). Из ме ћу оста лих 
ар гу ме на та за то, аутор на во ди, 
да угаљ за раз ли ку од дру гих 
енер гет ских ре сур са ни је сме
штен са мо у не ким ре ги о ни ма 
све та, већ га има у ве ћи ни њих, 
та ко ђе ње го ва це на је ста бил
ни ја јер на њу тре нут но бит но 
не ути чу гру па ци је зе ма ља као 
што је слу чај са наф том, он је 
јеф ти ни ји за ва ђе ње, а и за ли
хе су му ве ли ке. Аутор на во ди 
и кон крет не при ме ре, од но сно 
др жа ве ко је се од лу чу ју за угаљ 

као би тан из вор енер ги је, ов де 
је реч пре све га о Ује ди ње ним 
Арап ским Еми ра ти ма, Изра е лу, 
Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа
ва ма, а као зна ча јан из вор енер
ги је угаљ се из два ја и на европ
ском кон ти нен ту. Ис ти че се на 
при мер, да се тре нут но ви ше од 
по ло ви не елек трич не енер ги је 
у САД до би ја од угља. Основ
ни про блем ко ји се ка да је упо
тре ба угља као из во ра енер ги је 
по ста вља је сте то што је он „пр
љав“, од но сно ве ли ки за га ђи вач 
жи вот не сре ди не. У скла ду са 
тим, аутор на во ди по тре бу, али 
и то да се на по ри у из на ла же
њу тех но ло ги је ко ја ће сма њи ти 
еми си ју ште них ма те ри ја при 
ко ри шће њу угља већ чи не. Реч 
је о от кри ћу и упо тре би „тех но
ло ги је чи стог угља“.

У дру гој гла ви пр вог де ла 
књи ге са зна је мо све о исто ри ји, 
уло зи и зна ча ју наф те као но вог 
из во ра енер ги је ко ји до би ја до
ми нант ну уло гу у ње ној про из
вод њи. Ка ко сам аутор на во ди, 
от кри ћем наф те на ја вље на је 
„но ва ера, ера хи дро го ри ва, ко
ја да нас чи ни ви ше од 60% тро
ше не енер ги је у све ту“ (стра на 
35). От кри ће и упо тре ба наф те 
у мно гим ин ду стриј ским и при
вред ним гра на ма уоп ште, са со
бом до но си и број не про ме не 
на ме ђу на род ној по ли тич кој и 
еко ном ској сце ни. Аутор нај пре 
ис ти че бит ну уло гу наф те, и као 
узро ка, али и као јед ног од зна
чај них  фак то ра ко ји су ути ца ли 
на ис ход оба свет ска ра та. Др 
Пе тро вић Пи ро ћа нац ис ти че да 
је „при ро да бо га ти је об да ри ла 



СПМброј1/2011,годинаXVIII,свеска31. стр.367384.

376

не ке ре ги о не, и тај дис па ри тет 
је зна ча јан из вор су ко ба“ (стра
на 39), у на сто ја њу да се они 
кон тро ли шу. Нај бо љи при мер 
за то су и два За лив ска ра та, на
во ди он. „Наф та по ста је оруж је, 
а Бли ски ис ток бо ји ште“, сма
тра аутор. Два су ве о ма бит на 
про це са у исто ри ји наф те као 
енер гет ског ре сур са. Је дан је сте 
на ста нак и ја ча ње мул ти на ци о
нал них ком па ни ја ко је кон тро
ли шу ње ну про из вод њу, док је 
дру ги про цес, про цес „де ко ло
ни за ци је наф те“, од но сно осни
ва ње на ци о нал них ком па ни ја и 
на ци о на ли за ци ја нафт не ин ду
стри је, чи ме се про фи ли ше бор
ба из ме ђу њих. Уло га ко ју мул
ти на ци о нал не ком па ни је игра ју 
ка да је у пи та њу про из вод ња, 
ди стри бу ци ја као и це на наф
те ве о ма је ве ли ка. На во де ћи 
при мер „Се дам се ста ра“, аутор 
ис ти че да овај кар тел кон тро ли
ше 90% свет ских хи дро го ри ва. 
Као би тан фак тор у истом овом 
прав цу аутор на во ди и Ор га ни
за ци ју зе ма ља  из во зни ца наф те 
 ОПЕК. Он ка же да „кон тро ли
са њем 40% ак ту ел не про из вод
ње, ОПЕК од лу чу је о про дај ној 
це ни и рас по де ли кво та про из
вод ње“ (стра на 42).

Да ље у овом де лу ра да да је 
се об ја шње ње кон цеп та „наф та 
хлеб на су шни“, ко јим се озна
ча ва ју при хо ди из ву че ни из 
хи дро го ри ва, ка да се на при хо
де од наф те гле да као на основ 
про спе ри те та. У осно ви овог 
кон цеп та ле жи став да се при
хо ди ма оства ре ним од про из
вод ње и про да је наф те из вр ши 

ди вер си фи ка ци ја ин ду стри је у 
зе мља ма про из во ђа чи ма и ти ме 
оси гу ра раз вој ка да наф те ви ше 
не бу де би ло. Аутор да ље да је и 
при каз бу дућ но сти наф те и ста
ња ње них ре зер ви, упо зо ра ва ју
ћи на екс пло зи ју ње не це не пре 
све га у пе ри о ду од 20022006. 
го ди не ка да је она утро стру че
на, под се ћа ју ћи нас на пе ри од 
два нафт на шо ка, као и да по
је ди не струч ња ке тре нут на си
ту а ци ја под се ћа на окол но сти 
из пе ри о да 1973. и 1979. год  и 
то све у на ја ви и мо гу ћег тре ћег 
нафт ног шо ка. У скла ду са тим, 
аутор да је и де таљ ну раз ра ду 
кон цеп та „нафт ног вр хун ца“. 
На и ме, на во ди се да „...сва ка 
про из вод ња наф те сле ди сле
де ћу ге не рал ну ше му. Про из
вод ња ра сте по сле пр вих бу ше
ња, по сти же мак си мум – „врх“ 
– ка да је око по ло ви не ре зер ви 
мо гу ћих за екс тра хо ва ње про
из ве де но, по том се про гре сив
но сма њу је до ну ле“ (стра на 
55). Су шти на ова квог при сту
па огле да се у то ме да ће у јед
ном тре нут ку на ста ти дис па ри
тет из ме ђу тра жње ко ја ра сте 
и про из вод ње ко ја се сма њу је, 
што за со бом по вла чи број не 
по сле ди це, пре све га раст це
на, а као крај ње и не ста ши це 
наф те. Аутор на во ди и по да так 
да су мно ге др жа ве већ про шле 
„вр ху нац“ про из вод ње наф те. У 
скла ду са овим, он да је и ве о ма 
ин те ре сан тан при каз бу ду ћег 
пост нафт ног све та по Др Бро
ко рен су, док то ру на у ка Уни вер
зи те та МонсЕно, у усло ви ма 
ка да до ла зи до опа да ња про из
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вод ње наф те, за ко ју се сма тра 
да пред ста вља цен трал ну уло гу 
у на шој ци ви ли за ци ји.

Тре ћа гла ва пр вог де ла књи
ге по све ће на је га су као енер
гет ском ре сур су. Ис ти чу ћи ге
о по ли тич ку ва жност при род ног 
га са, као и ње гов не про це њив 
зна чај за ин ду стри ју Др Пе
тро вић Пи ро ћа нац ис ти че бит
ност тзв. га сне ге о гра фи је, као 
и енер гет ске стра те ги је др жа ва 
про из во ђа ча и из во зни ка га са. 
Као ве о ма бит на ствар ка да је 
реч о га сној ге о по ли ти ци ис ти чу 
се за пра во га сни про јек ти, ко ји 
под ра зу ме ва ју из град њу га со во
да у ци љу оси гу ра ња до то ка га
са до крај њих по тро ша ча ра ди 
сти ца ња про фи та. Упра во ова 
област је би тан сег мент ге о по
ли тич ког так ти зи ра ња мно гих 
др жа ва у на сто ја њу до би ја ња 
и ре а ли за ци је ова квих га сних 
про је ка та, оси гу ра ва ју ћи та ко и 
за се бе енер гет ску без бед ност. 
По ауто ру, Ка спиј ски ре ги он 
има ве о ма ве ли ки зна чај ка да 
је реч о га сној ге о по ли ти ци, где 
кључ ну уло гу игра Ру ска Фе де
ра ци ја, ко ја као и ра ни је СССР 
зна да то ис ко ри сти на нај бо љи 
на чин по сво је еко ном ске и по
ли тич ке ин те ре се. Та ко ђе, као 
ве о ма зна ча јан га сни про је кат 
ко ји се на во ди у књи зи је сте и 
на сто ја ње Ира на да се пре ко 
Па ки ста на до Ин ди је до пре ма 
ње гов гас, док се САД про ти ве 
ово ме и пред ла жу дру ги, ко ји 
под ра зу ме ва из град њу наф то
во да од Турк ме ни ста на ко ји би 
пре ко Ав га ни ста на, Па ки ста на 
до пре мао наф ту Ин ди ји, а ко ји 

би био под њи хо вом кон тро лом, 
на во ди аутор. Аутор на во ди и 
при мер Швај цар ске ко ја је пр ва 
европ ска др жа ва ко ја је пот пи
са ла спо ра зум са Ира ном, на
ја вљу ју ћи та ко ско ри по че так 
функ ци о ни са ња Тран сја дран
ског це во во да. Као дру ги би тан 
га сни про је кат, аутор на во ди и 
про је кат На бу ко чи ја уло га се 
огле да у на сто ја њи ма да се у 
Евро пи сма њи за ви сност од ру
ског га са, за о би ла зе ћи Ру си ју 
пре ко Тур ске ода кле ће се Евро
пи до во ди ти цен трал но а зиј ски 
гас. Би тан еле мент га сне ге о по
ли ти ке у овом ре ги о ну чи ни и 
са рад ња Ру си је и Ира на по пи
та њу га сних про је ка та, сма тра 
Др Пе тро вић Пи ро ћа нац, ис ти
чу ћи мо гућ ност да „у бу дућ но
сти мо же да се де си да Иран ски 
гас про на ђе свој пут у Евро пу 
упра во пре ко ова два га со во да 
На бу ко и Тран сја дар ског це во
во да“ (стра на 77).  

По ред ка спиј ског ре ги о на, 
као ве о ма би тан за САД и Ру
си ју из два ја се и Ал жир, у ко ме, 
по ауто ру, ове две зе мље во де 
„хлад ни рат“ око га са. 

Би тан фак тор у про из вод
њи енер ги је је сте и ну кле ар на 
енер ги ја. Аутор у сво јој књи зи, 
ка да је реч о овој вр сти енер
ги је из ла га ње за по чи ње ис ти
ца њем ри зи ка ко је про из вод ња 
ну кле ар не енер ги је но си са со
бом. По сле ре ла тив ног де ба кла 
упо тре бе ну кле ар не енер ги је 
пре све га због не сре ћа ко је су 
се до го ди ле, као што је на при
мер Чер но биљ, упо тре ба ну
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кле ар не енер ги је, по себ но ка да 
је реч о про из вод њи стру је, све 
ви ше ра сте, сма тра аутор. Др 
Пе тро вић Пи ро ћа нац на во ди 
при мер НР Ки не ко ја је у 2010. 
го ди ни ре а ли зо ва ла из град њу 
20 ну кле ар них елек тра на, да 
би до 2012. го ди не  ре а ли зо ва
ла још 10 њих. Са дру ге стра
не, ни Ин ди ја не за о ста је ка ко 
по пла но ви ма за из град њу та
ко и по њи хо вој ре а ли за ци ји у 
по след њим го ди на ма, ис ти че 
се у књи зи. Та ко ђе, на во ди се 
и при мер Ја па на, ко ји рас по ла
же са 52 ну кле ар ке. Ка да је реч 
о  ну кле ар ној енер ги ји у Ази ји, 
али и ши ре, по ауто ру, не за о би
ла зни ге о по ли тич ки фак тор је
сте Ру си ја, пре све га са сво јим 
ура ни ју мом, као и са тех но ло
ги јом из град ње ну кле ар ки, док 
се као тре ћи свет ски из во зник 
ура ни ју ма ја вља Ни гер, на во
ди се у књи зи. По но во се ја вља 
„тр ка за ура ни ју мом у све ту“, 
сма тра аутор. Та ко ђе, ка да го во
ри мо о ну кле ар ној енер ги ји као 
не за о би ла зан ја вља се и Иран и 
ње го во на сто ја ње да гра ди и ко
ри сти ну кле ар не ре ак то ре, о че
му бит не чи ње ни це са зна је мо у 
овом де лу књи ге. Аутор из два ја 
и Фран цу ску као ве о ма бит ног 
ак те ра ге о по ли ти ке ну кле ар не 
енер ги је.

Дру ги део књи ге на сло вљен 
са „Географијаенергетскихре
сурсаи„главнииграчи“, да је ја
сну сли ку ге о граф ске рас по де ле 
енер гет ских ре сур са, као и опис 
и ана ли зу уло га и стра те ги је ко
је у ге о по ли ти ци енер ги је игра
ју по ње му „глав ни игра чи“. 

Це ла при ча за по чи ње Бли ским 
ис то ком, да би на да ље об у хва
ти ла Иран, Афри ку, Ла тин ску 
Аме ри ку, САД, Ази ју, Евро пу, 
Арк тик и по је ди нач но Иран, 
Ру си ју, али и Ср би ју.

По ла зе ћи од Бли ског ис то
ка, аутор да је опис над ме та ња 
др жа ва, као и њи хо вих мул ти
на ци о нал них ком па ни ја за ус
по ста вља њем до ми на ци је над 
екс пло а та ци јом енер гет ских 
ре сур са, пре све га наф те и га
са у овом ре ги о ну. Аутор нам 
нај пре да је исто риј ски при каз 
од но са ге о по ли тич ких ак те ра у 
ре ги о ну, ис ти чу ћи да је с кра ја 
1920их из вр ше на „свет ска рас
по де ла ле жи шта наф те и ра фи
не ри ја“ (стра на  103). У овом 
де лу књи ге, зна чај ну по зи ци ју 
за у зи ма осврт и ана ли за уло ге 
САДа у ра ту у Ира ку, на во де ћи 
као глав не раз ло ге „оку па ци је“, 
кон тро лу над енер гет ским ре
сур си ма. Др Пе тро вић Пи ро ћа
нац,  да кле,  за кљу чу је да је ово 
био „рат ра ди кон тро ле ту ђих 
енер гет ских ре сур са“ (стра на 
118). 

Као ве о ма бит ну тач ку у 
овом де лу књи ге пред ста вља и 
све ве ћа уло га и зна чај Ки не, 
ко ју она има у овом ре ги о ну. 
Из ме ђу оста лог, као нај бит ни
је, по ауто ру, из два ја се са рад
ња Ки не и Ира на у енер ге ти ци. 
Аутор ис ти че да „Ки на та ко 
из ра ња као је дан од нај ве ћих 
тр го вин ских парт не ра Ира на, 
ве ли ког про из во ђа ча наф те и 
га са“ (стра на 125). Још јед на 
ве о ма бит на од ли ка ге о по ли ти
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ке енер ги је у ре ги о ну Бли ског 
ис то ка, по ауто ру, пред ста вља и 
плод на са рад ња Ира на и Ру си је, 
ко ја је зна чај ни про да вац тех но
ло ги је Ира ну. Аутор у на став ку 
из но си мо гућ ност уче шћа Ира
на у про јек ту „На бу ко“, што по 
ње го вим на во ди ма по др жа ва и 
Тур ска. 

Сед ма гла ва у дру гом де лу 
ра да по све ће на је енер ги ји на 
Африч ком кон ти нен ту. Аутор 
сма тра да и Афри ка по ста је ве
о ма бит на у ге о по ли тич ком и 
ге о е ко ном ском над ме та њу др
жа ва у по тра зи за енер гет ским 
из во ри ма у ци љу оси гу ра ња 
сво је енер гет ске без бед но сти. 
Др Пе тро вић Пи ро ћа нац ис
ти че да је Афри ка по ста ла би
тан стра те гиј ски кон ти нент, са 
сво јим ре зер ва ма наф те, а да 
цен трал ну тач ку у ге о по ли ти
ци енер ги је на овом кон ти нен ту 
чи ни над ме та ње САД и Ки не, 
ко ја по ње му, и ов де по ста је ве
о ма би тан и до ми нан тан ге о по
ли тич ки и ге о е ко ном ски фак
тор.

Ла тин ска Аме ри ка, је по 
ауто ру, та ко ђе, је дан од ве о ма 
бит них ре ги о на у ко ме је ге о
по ли ти ка енер ги је бит на од ли
ка еко ном ских и по ли тич ких 
окол но сти. Аутор у овој гла
ви књи ге освр ће се пре све га 
на уло гу САДа у овом ре ги о
ну, од ре ђу ју ћи је као глав ног 
игра ча на енер гет ској сце ни. 
Он сма тра да ка да је реч о ге
о по ли тич ким од но си ма др жа ва 
у овом ре ги о ну зна чај но ме сто 
за у зи ма и про цес на ци о на ли за

ци је и ан ти им пе ри ја ли зма, ко ји 
за по чи ње 60их го ди на два де
се тог ве ка, где се наф та ја вља 
као глав но ору ђе ан ти а ме рич ке 
по ли ти ке. Као па ра диг ма то га, 
по ауто ру, из два ја се Ве не цу е
ла и њен пред сед ник Уго Ча вез. 
Аутор да ље на во ди и да се по
ку ша ји ин те гра ци је у Ла тин ској 
Аме ри ци вр те упра во око енер
ги је, али да то ме по сто је и зна
чај на огра ни че ња као што су, на 
при мер, ге о граф ске пре пре ке и 
дру го.

Де ве та гла ва дру гог де ла 
књи ге но си на зив „САД,отаџ
бина нафте и енергетско вла
дањесветом“, што ја сно од ре
ђу је са др жај овог де ла књи ге. 
Су шти ну аме рич ке енер гет ске 
по ли ти ке аутор ви ди у ње ном 
на сто ја њу да „обез бе ди оби ље 
енер ги је на крат ки и сред њи 
рок и да са чу ва соп стве не на
ци о нал не ре зер ве за ду ги рок“ 
(стра на 147). По ње му, Аме рич
ку енер гет ску стра те ги ју од ре
ђу је прин цип „тро ше ње ту ђе, 
штед ња сво је“. Аутор да је исто
риј ски пре глед, ка ко је и на ко је 
на чи не, пре све га, ко ри шће њем 
по ли тич ких и вој них сред ста ва, 
Аме ри ка оства ри ла сво је енер
гет ско вла да ње све том. Да ље се 
на ста вља са опи сом уло ге по је
ди них ре ги о на све та у ова квој 
Аме рич кој стра те ги ји, ка да је 
енер ги ја у пи та њу, а пре све га 
наф та. Као по себ ни из два ја ју 
се Ав га ни стан и про стор Евро
а зи је. Од ре ђу ју ћи Аме ри ку као 
„енер гет ског жан дар ма све та“, 
аутор да је при каз на чи на на ко ји 
она вр ши „енер гет ско об у зда ва
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ње“ мно гих др жа ва, а пре све га 
Ки не, на сто је ћи да је при во ли 
да при хва ти за пад на пра ви ла 
игре, од но сно тр жи шне це не на 
до ма ћем тр жи шту.

У на став ку књи ге по себ ну 
па жњу аутор по све ћу је Ази ји, 
по ла зе ћи од ста ва да са све ве
ћим при вред ним раз во јем, по
себ но ка да је реч о Ки ни, Ази
ја по ста је је дан од нај ве ћих 
по тро ша ча енер ги је. По ње му 
„У 2025. го ди ни Ази ја ће пред
ста вља ти 40% свет ске енер гет
ске по тра жње“ (стра на 169). У 
окви ру Азиј ског кон ти нен та 
аутор у сво јој књи зи да је и де
та љан опис енер гет ских ка рак
те ри сти ка од ре ђе них ре ги о на 
по је ди нач но. По себ но ме сто у 
ово ме за у зи ма ре ги он Ка спиј
ског је зе ра и Цен трал не Ази је, 
ко ји оби лу је фо сил ним го ри ви
ма. Ме ђу они ма ко ји су нај бо
га ти јим енер гет ским ре сур си ма 
аутор из два ја Турк ме ни стан и 
Ка зах стан. У ова квим усло ви
ма, ка да цен трал но а зиј ске ре
пу бли ке до би ја ју сво ју не за ви
сност од 1991. го ди не, рас па дом 
СССРа, за енер гет ске ре сур се 
Цен трал не Ази је за по чи ње но
во над ме та ње ве ли ких си ла, а 
пре све га САД, Ру си је и Ки не, 
где сва ка од њих са сво јим енер
гет ским про јек ти ма кон ку ри шу 
јед на дру гој (на при мер На бу ко 
vs. Ју жни ток), отва ра ју ћи та
ко но ве пар ти је “Ве ли ке игре“, 
сма тра Др Пе тро вић Пи ро ћа
нац.

Зна чај но ме сто ка да је реч 
о енер ги ји у Ази ји, за у зи ма НР 

Ки на, сма тра аутор. Од ре ђу ју
ћи Ки ну као „енер гет ског џи
на“ аутор да је при каз ки не ског 
ге о по ли тич ког и ге о е ко ном ског 
по на ша ња и де ло ва ња ка ко у 
Ази ји, та ко и ши ром све та, ко
је је во ђе но пре све га са ци
љем ди вер си фи ко ва ња из во ра 
енер ги је, ка ко би се обез бе дио 
да љи при вред ни раст. Ве ли ки 
при вред ни раз вој Ки не под ра
зу ме ва и по тре бу за све ве ћим 
утро шком енер ги је, а у по тра зи 
за њом Ки на не ми нов но до ла зи 
у кон ку рен ци ју са дру гим др жа
ва ма, пре све га са САД у мно
гим свет ским ре ги о ни ма, ко ји 
су бо га ти енер гет ским ре сур си
ма ис ти че се у књи зи.

Од ре ђу ју ћи Ру си ју као 
„енер гет ску су пер си лу“, де се та 
гла ва дру гог де ла књи ге упра
во је по све ће на Ру си ји и ње ној 
енер гет ској стра те ги ји и де ло
ва њу у ге о по ли тич ком и ге о е ко
ном ском обра сцу ши ром све та, 
а пре све га у ре ги о ну Ка спиј
ског је зе ра и Цен трал не Ази је. 
„Га зпром“ је глав ни ин стру
мент ру ске по ли ти ке и стра те
ги је, а енер ги ја је глав ни пра вац 
раз во ја зе мље, сма тра аутор.

Би тан фак тор ка да је реч о 
енер ги ји, ње ној про из вод њи, 
а пре све га по тро шњи је сте 
и Евро па. Су шти на, по ауто
ру, ка да го во ри мо о енер ги ји у 
Евро пи је сте ње на ра њи вост на 
енер гет ске шо ко ве и за ви сност 
од ру ске енер ги је. Ве ли ку па
жњу, аутор по све ћу је ана ли зи 
од но са Ру си је и Евро пе, и то на 
ко јим осно ва ма ови од но си по
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чи ва ју, али ка ко и у ком прав цу 
ће се они у бу дућ но сти кре та ти. 
Зна ча јан сег мент тих од но са је
сте про је кат из град ње се вер
но е вроп ског га со во да, ко ји ће 
по ве зи ва ти Ру си ју и Не мач ку, 
да би се ка сни је на ње га по ве
за ле и дру ге европ ске др жа ве, а 
аутор сма тра да упра во овај га
со вод пред ста вља ин ди ка ци ју 
но ве ге о по ли ти ке од но са Ру си
је и Евро пе.

Три на е ста гла ва дру гог де
ла књи ге по све ће на је кључ
ним пи та њи ма срп ске енер ги је. 
Аутор сма тра да ге о по ли ти ка 
енер ги је, као и ње ни бит ни игра
чи не за о би ла зе ни Ср би ју и ње
не енер гет ске ре сур се. По сле 
при ка за ге о граф ског рас по ре да 
и ко ли чи не енер гет ских ре сур
са на те ри то ри ји Ср би је, аутор 
ис ти че да су при род ни ре сур си, 
пре све га је реч о угљу, на Ко со
ву и Ме то хи ји, раз лог одва ја ња 
овог де ла срп ске те ри то ри је од 
ње, а све у све тлу „фор ми ра ња 
но ве без бед но сне ар хи тек ту
ре Ју го и сто ка Евро пе, у ко јој је 
Ср би ји на ме ње на муч на по зи
ци ја еко ном ски не ко ри сне зо не 
Евро пе“ (стра на 258). Глав ни 
играч у све му ово ме је сте, по 
ауто ру, САД са сво јом ба зом 
„Бонд стил“ на Ко со ву.

Још је дан од бит них ре ги о на 
ка да су у пи та њу из во ри енер
ги је, по ауто ру, из два ја се и „Ве
ли ки се вер“, пре све га Арк тик, 
ко ји по ње го вом ми шље њу мо
же по ста ти „дру ги енер гет ски 
Бли ски ис ток, са 30% ре зер ви 
га са и 17% ре зер ви теч не наф те 

пла не те“ (стра на 261). Зна чај ну 
уло гу у ово ме има Ба рен цо во 
мо ре, а аутор на да ље де таљ но 
опи су је де ло ва ње кључ них фак
то ра у овом ре ги о ну као што су 
Нор ве шка, Ка на да, Аме ри ка, 
Дан ска и Ру си ја.

Тре ћи део књи ге на зван је 
„Геополитичка оптерећења
енергије“, а за по чи ње упо зо
ре њем да је вре ме енер гет ске 
без бри жно сти про шло, а пи
та ње ис цр пљи ва ња по је ди них 
енер гет ских ре сур са је у сре ди
шту рас пра ва свих ре ле вант них 
фак то ра. У ова квим усло ви ма 
аутор сма тра да у ге о по ли ти ци 
енер ги је и ра сту по тра жње за 
њом сре ди шње ме сто чи ни су
прот ста вља ње „два шам пи о на“ 
ју че ра шњег САД, и су тра шњег 
Ки не, док се као два глав на 
„иза зи ва ча“ из два ја ју Ин ди ја и 
Ру си ја.

Бит на чи ње ни ца је сте и пи
та ње во де и енер ги је. Аутор 
сма тра да су про из вод ња енер
ги је и во да као ре сурс не раз дво
ји ви. Он у овом де лу књи ге да је 
опис њи хо ве ве зе.  

Ве о ма би тан чи ни лац ге о
по ли ти ке енер ги је, по ауто ру, 
из два ја се и на чин функ ци о
ни са ња тр жи шта енер ги је и 
бер зан ско по сло ва ње где он 
од ре ђу је енер ги ју „та о цем бер
зан ског ра та“, да ју ћи нам де
та љан опис функ ци о ни са ња 
бер зан ских спе ку ла ци ја и то га 
ка кав је њи хов ути цај на фор
ми ра ње це на енер гет ских ре
сур са.
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У осам на е стој гла ви књи ге 
има мо при каз фран цу ских шко
ла енер гет ске ан ти ци па ци је, 
по себ но из два ја ју ћи сту ди ју о 
енер гет ском ста њу и пер спек
ти ва ма пла не те „Из ве штај Ра
ди о ни це“, Бен жа ме на Де си ја. 
Аутор нам у на став ку да је при
каз про спек ци ја ста ња и енер
гет ске си ту а ци је у бу дућ но сти 
су бли ми ра ју ћи их ста вом да је 
су шти на свих ових пред ви ђа ња 
„у спо зна ва њу ка ко обез бе ди
ти стал ни на пре дак енер гет ске 
ефи ка сно сти, из ван пу ке тех но
ло шке оп кла де“ (стра на 309).

Упо зо ра ва ју ћи на ве ли ко 
успо ра ва ње ра ста про из вод ње 
енер ги је у све ту, док по тра жња 
за њом ра сте, аутор на во ди при
мер Дан ске као енер гет ски нај
е фи ка сни је др жа ве у Европ ској 
Уни ји. Су шти ну по ње му пред
ста вља „еко ло шко про све тљи
ва ње“ као „но ве ма те ма ти ке и 
по ли ти ке енер ги је у 21. сто ле
ћу“, а „ко ја има по тен ци ја ла да 
за поч не сле де ћу ин ду стриј ску 
ре во лу ци ју“. Ути ца ње енер ги
је на кли му као и ње не штет не 
по сле ди це те ра ју др жа ве да ме
ња ју сво је енер гет ске стра те ги
је, по ка зу је аутор. Др Пе тро вић 
Пи ро ћа нац, на во ди Европ ску 
Уни ју као при мер, за ко ју ка
же да је при о ри тет европ ске 
енер гет ске по ли ти ке раз вој об
но вљи ве енер ги је ко ја је еко ло
шки ис прав на.

У на став ку тре ћег де ла књи
ге аутор да је при каз бу дућ но сти 
енер ги је, као и ана ли зу но вих 
при сту па ње ној про из вод њи и 

по тро шњи. По ла зе ћи од ста ва 
да „ко кон тро ли ше наф ту и во
ду, кон тро ли ше и свет“ он за
кљу чу је да би у бу дућ но сти ра
то ви на мно гим по љи ма упра во 
мо гли да се во де за енер ги ју и 
при род не ре сур се и то све као 
део но ве „Ве ли ке игре“, ве ли
ких си ла. Као не ке од бит ни
јих ре ги о на у овом кон тек сту 
аутор из два ја Цен трал ну Ази
ју, Бли ски ис ток, Прид ње стро
вље, Иран, Ли бан, Афри ку и 
уоп ште но по сма тра но из два ја 
су коб бо га тог Се ве ра и си ро ма
шног Ју га.

Зна ча јан сег мент ка да се го
во ри о ге о по ли ти ци енер ги је и 
енер гет ским стра те ги ја ма др
жа ва, из два ја се и пи та ње енер
гет ске без бед но сти у свим сво
јим зна че њи ма, као и про блем 
ра сту ћих ри зи ка од те ро ри
стич ких на па да на глав не објек
те енер гет ске ин фра струк ту ре 
– це во во де, бро до ве и слич но, 
на во ди аутор. Као сла бе тач
ке и мо гу ће ме те аутор ис ти че 
оке а не и мо ре у зе, од ре ђу ју ћи 
их као „сла бе ка ри ке нафт ног 
си сте ма“, као што је на при мер 
мо ре уз Ма ла ка. Аутор нам да
је и де та љан при каз аме рич ке 
енер гет ске по ли ти ке, ко ја је по 
ње му оси гу ра на ин ста ли ра њем 
вој них ба за у ино стран ству. Та
ко ђе, по ње му, бит ну уло гу у 
оси гу ра њу пу те ва енер ги је игра 
НА ТО. 

Аутор тре ћи део књи ге за вр
ша ва при ка зом по врат ка „енер
гет ског су ве ре ни те та“, у чи јој 
осно ви за пра во сто ји про цес 
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на ци о на ли зо ва ња хи дро го ри ва, 
док се као при ме ри ово га из два
ја ју Ме две девПу тин и Ча вез и 
њи хо во на сто ја ње да ве ћин ски 
вла сник у ком па ни ја ма ко је се 
ба ве про из вод њом и ди стри
бу ци јом фо сил них го ри ва бу де 
др жа ва.

Књи гу, аутор за вр ша ва за
кључ ком да сви мо ра ју по ста ти 
све сни и „пој ми ти вре ме не ста
ја ња ре сур са у ши рем фи ло зоф
ском кон тек сту“ да би се пре ма 
њи ма од но си ли од го вор но и 
ти ме оси гу ра ли свој оп ста нак 
и оп ста нак бу ду ћих ге не ра ци ја 
као и са ме пла не те Зе мље. 
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