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У по след њих не ко ли ко го ди на, по јам енер гет ске без бед но-
сти све ви ше за о ку пља те о ре ти ча ре и ис тра жи ва че ме ђу на род не 
без бед но сти и ме ђу на род них од но са у це ли ни. Енер гет ску без-
бед ност, украт ко, мо же мо де фи ни са ти као до ступ ност енер ги је по 

*  Ис тра жи вач при прав ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град. Кон такт: de-
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** Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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при сту пач ним це на ма.1) До ступ ност, у кон тек сту ове де фи ни ци је, 
за не ког су бјек та ме ђу на род них од но са не мо ра да зна чи фи зич ко 
по се до ва ње из во ра енер ги је на сво јој те ри то ри ји, већ че шће пред-
ста вља ста бил но, не пре ки ну то снаб де ва ње енер ген ти ма.2)

Раз лог за те о риј ско и прак тич но ин те ре со ва ње је ви ше не-
го ја сан – енер ген ти, про сто ре че но, по кре ћу мо дер не еко но ми је 
и дру штва да на шњи це, а без њих се са вре ме ни свет не мо же за-
ми сли ти. Наф та и при род ни гас има ју по себ ну ге о по ли тич ку ди-
мен зи ју, док елек трич на енер ги ја, са мом чи ње ни цом да је нај ра-
спро стра ње ни ји и нај до ступ ни ји вид енер ген та, гу би свој зна чај за 
на у ку ме ђу на род них од но са и без бед но сти (елек трич на енер ги ја 
ни је оску дан ре сурс, бу ду ћи да се про из во ди у ве ли ком бро ју др-
жа ва, би ло кроз ну кле ар не цен тра ле, хи дро и тер мо елек тра не или 
„но ве“ из во ре по пут со лар них па не ла, ве тро-ге не ра то ра итд.). Из-
во ри фо сил них го ри ва су, са дру ге стра не, кон цен три са ни у огра-
ни че ном бро ју ре ги о на, што им да је зна чај ну ге о по ли тич ку но ту.3) 
Та ко ђе, у ве ли ком бро ју слу ча је ва и про из вод ња и тран зит фо сил-
них го ри ва се фи зич ки од ви ја ју у ре ги о ни ма са ком пли ко ва ним по-
ли тич ким, без бед но сним и еко ном ским од но си ма. 

За раз ли ку од наф те, ко јом се углав ном тр гу је на спот тр жи-
шту, а тран зит се од ви ја на мно го стру ке на чи не, гас се у нај ве ћем 
бро ју слу ча је ва до фи нал них ко ри сни ка до пре ма ди рект но, од но-
сно це во во ди ма.4) Га со во ди се, као сло же ни си сте ми, про те жу пре-
ко ви ше др жа ва, спа ја ју ћи про из во ђа че са по тро ша чи ма, а бу ду ћи 
да се ра ди о ду го роч но уста но вље ном лан цу тр го ви не, од но сно до-
ста ве, ства ра се мно го ди рект ни ја и трај ни ја ве за из ме ђу про дав ца 
и куп ца. Ни ку пац, а че сто ни про да вац, због по ве ћа ног тро шка 
по тен ци јал не про ме не, не ма ју тр жи шну мо гућ ност из бо ра дру гог 
парт не ра у овој раз ме ни, што ства ра по себ ну вр сту ме ђу за ви сно-
сти из ме ђу ве ли ких про из во ђа ча и по тро ша ча при род ног га са.

Ко нач но, ге о по ли тич ком мо мен ту и спе ци фич ној се ку ри ти-
за ци ји тран зи та фо сил них го ри ва до при но се и ак те ри ове ме ђу за-

1) Де фи ни ци ја на осно ву: Gaw dat Bah gat, „North Afri ca and Euro pe: Energy Part ner ship”, 
OPECEnergyReview, Vol. 33, No. 3-3, 2009, p. 155.

2) Oystein No reng, “Energy Se cu rity for Euro pe: A cho i ce of Sup pli ers and Part ners”, in: Gun-
nar Fer mann (ed.), PoliticalEconomyofEnergyinEurope, Ber li ner Wis sen schafts-Ver lag, 
Ber lin, 2009, p. 221.

3) Rap hael Me ta is, EnsuringEnergySecurityinEurope:TheEUbetweenaMarketbasedand
aGeopoliticalApproach, EU Di plo macy Pa per 03/2013, Col le ge of Euro pe, Bru ges, 2013, p. 
10.

4) Ви де ти: Ми лан Си мур дић, „Ру ска енер гет ска по ли ти ка и Бал кан“, у: ЕнергијауЈугои
сточнојЕвропи,Шестиизвештајуоквирупројекта„Праћењерускосрпскиходноса“, 
ISAC Fund, Бе о град, 2009.
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ви сно сти. У том сми слу, пр ви ак тер су др жа ве про из во ђа чи, ко је 
те же да пла си ра ју свој про из вод, од но сно да одр же до ми нант ну 
по зи ци ју на тр жи шту. За те му овог ра да ре ле вант ни про из во ђа чи 
су пре све га Ру си ја, за тим др жа ве Ка спиј ског ба се на, али и др жа ве 
Бли ског ис то ка. Дру ги ак тер су ко ри сни ци, у овом слу ча ју др жа ве 
за пад не и цен трал не Евро пе, од но сно Европ ске уни је. Оне те же 
ди вер зи фи ка ци ји из во ра енер ги је, тј. уво зних ру та, ка ко би сма њи-
ли за ви сност од по је ди нач них зе ма ља из во зни ца. Тре ћи ак тер су 
ме ђу на род не кор по ра ци је, чи ји ин те рес у вред ним по сло ви ма са 
енер ген ти ма не сме би ти за не ма рен.5)

Ко нач но, че твр ти, ујед но и нај сла би ји ак тер, је су тран зит не 
др жа ве. Стра те шка по зи ци ја Бал ка на као јед не од кључ них ру та 
из ме ђу ве ли ких про из во ђа ча енер ги је на ис то ку и раз ви је них тр-
жи шта на за па ду ста вља по лу о стр во у фо кус гло бал не енер гет ске 
тр ке, ко ја се од ви ја из ме ђу Ру си је и Европ ске уни је.

СТРАТЕГИЈАИИНТЕРЕСРУСИЈЕ

Ру ска Фе де ра ци ја је да нас нај ве ћи по је ди нач ни про из во ђач 
фо сил них го ри ва. Два де сет про це на та гло бал не про из вод ње при-
род ног га са (уз 26% до ка за них ре зер ви овог енер ген та) на ла зи се 
на те ри то ри ји Ру си је. Ру ски удео у гло бал ној про из вод њи наф те 
из но си 13% (уз не што ви ше од 5% гло бал них ре зер ви – а на то 
тре ба до да ти још не ис тра же на под руч ја по лар ног кру га, за ко ја се 
прет по ста вља да са др же ве ли ке ре зер ве).6)

Што се ти че при род ног га са, ве ћи на тр го ви не са европ ским 
тр жи штем – а две тре ћи не ру ског из во за овог енер ген та иде у 
Европ ску уни ју7) – од ви ја се пре ко ком па ни је Га зпром, ко ја се на-
ла зи у ве ћин ском др жав ном вла сни штву Ру ске Фе де ра ци је. Је дан 
од при мар них ци ље ва Ру си је је да оси гу ра кон стан ту по тра жњу за 
сво је енер ген те, тј. да уста но ви стал но тр жи ште кроз мре жу га со-
во да. Ова стра те ги ја је у су прот но сти са европ ском иде јом о ди вер-

5) Ви де ти: Mi ro slav An tev ski, Do bri ca Ve sić, Lji lja na Kon tić, „Re gi o nal and In ter na ti o nal As-
pects of Energy Se cu rity”, InternationalProblems, Vol. LXI II, No. 2/2011, In sti tu te of In ter-
na ti o nal Po li tics and Eco no mics, Bel gra de, 2011.

6) По да ци на осно ву: Countryanalysisbriefs:Russia, U.S. Energy In for ma tion Ad mi ni stra tion, 
2013. До ступ но на: http://www.eia.gov/co un tri es/co un try-da ta.cfm?fips=rs, по след њи пут 
при сту пље но 23. 03. 2014.

7) Ка тин ка Ба риш (ур.), Цевоводи,политикаимоћ, Европ ски по крет у Ср би ји, Бе о град, 
2009, стр. 1.
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зи фи ка ци ји из во ра и раз би ја њу вер ти кал них мо но по ла про из вод-
ње и снаб де ва ња.8) 

Мо же мо иден ти фи ко ва ти три кључ на трен да ко ји се ти чу ру-
ске стра те ги је из во за га са на европ ско тр жи ште. Пр во, Ру си ја та ко-
ђе те жи сво је вр сној ди вер зи фи ка ци ји – али у овом слу ча ју се ра ди 
о ди вер зи фи ка ци ји ру та ко ји ма ру ски гас сти же на за пад. Тр го ви на 
се, све до пре не ко ли ко го ди на, од ви ја ла кроз два на ест га со во да: 
три су за вр ша ва ла у бал тич ким др жа ва ма, че ти ри су во ди ла кроз 
Бе ло ру си ју, док је пре о ста лих пет ишло кроз Укра ји ну. Да би из бе-
гла мо гу ће пре ки де у снаб де ва њу, по пут кон флик та око це не га са 
(са Бе ло ру си јом 2007. или Укра ји ном 2006. и 2009. го ди не), Ру си ја 
се окре ну ла про јек ти ма као што су Се вер ни ток, Пла ви ток и Ју-
жни ток. Се вер ни ток је га со вод ко ји иде по дну Бал тич ког мо ра, 
од Ви бор га у Ру си ји до Грај фсвал да у Не мач кој, и да ље ка по тро-
ша чи ма у Не мач кој и Хо лан ди ји. Очи гле дан циљ овог га со во да је 
да за о би ђе по сред ни ке и мо гу ће про бле ме у Пољ ској, Бе ло ру си ји 
и при бал тич ким др жа ва ма. Ком па ни ја Се вер ни ток је у ве ћин ском 
вла сни штву Га зпро ма, са ма њин ским уде лом парт не ра из Не мач ке, 
Хо лан ди је и Фран цу ске. Сли чан ма не вар ви ди мо и у ло ги ци град-
ње га со во да Пла ви ток, ко ји по ве зу је Ру си ју и Тур ску кроз Цр но 
мо ре, те та ко сво јом пу та њом за о би ла зи не ста бил ни ре ги он Кав-
ка за.

Дру ги тренд од но си се на пре фе рен ци ју Ру си је да по слу је 
кроз ду го роч не би ла те рал не уго во ре са по је ди нач ним др жа ва ма 
или ком па ни ја ма, а не са Европ ском уни јом у це ли ни. Уз већ по-
ме ну ти при мер Се вер ног то ка, на сли чан на чин је за по чет и про-
је кат Ју жни ток, кроз до го вор Га спро ма и ита ли јан ске енер гет ске 
кор по ра ци је ЕНИ. У да љој ре а ли за ци ји про јек та, ру ска стра на је 
пре го ва ра ла ди рект но са Бу гар ском, Ср би јом и дру гим тран зит ним 
европ ским др жа ва ма. Ово ука зу је на чи ње ни цу да Мо сква ите ка ко 
ко ри сти не спо соб ност европ ских др жа ва да, у кон тек сту круп них 
спољ но по ли тич ких пи та ња, го во ре „јед ним гла сом“, те чи ње ни цу 
да ове зе мље че сто те же да соп стве ни се бич ни ин те рес, у скла ду 
са ре ал по ли тич ким прин ци пи ма, ста вља ју ис пред ин те ре са Уни је. 
Та ко ђе, град ња овог га со во да је у са гла сно сти са трен дом ди вер зи-
фи ка ци је снаб де ва ња, јер Ју жни ток ге о граф ски за о би ла зи про бле-
ма тич ну Укра ји ну.

Ко нач но, је дан од раз ло га због ко јих Ру си ја за не ма ру је 
Европ ску уни ју (и по ред по сто ја ња не ких за јед нич ких ме ха ни за ма 
са рад ње, по пут Енер гет ског ди ја ло га ЕУ – Ру си ја) је сте и ин си-

8)  Ви де ти: GreenPaper:AEuropeanStrategyforSustainable,CompetitiveandSecureEnergy, 
Com mis sion of the Euro pean Com mu ni ti es, Brus sels, 2006.
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сти ра ње ЕУ на пра ви ли ма енер гет ске за јед ни це и на ре гу ла ти ви 
ко ја тра жи раз би ја ње мо но по ла над лан цем снаб де ва ња.9) Ру си ја 
на сто ји да одр жи кон тро лу над чи та вим си сте мом про из вод ње и 
про да је, без по сред ни ка у тран зи ту. Ге не рал но, мо но пол ви ше од-
го ва ра из во зни ци ма, док европ ска ре гу ла ти ва угро жа ва вер ти кал но 
ор га ни зо ва не др жав не енер гет ске ком па ни је зе ма ља из во зни ца.

У окви ру по ме ну тих фак то ра тре ба ана ли зи ра ти и га со вод 
Ју жни ток. Иде ја да се ру ски гас тран спор ту је дном Цр ног мо ра, 
за тим кроз Бу гар ску, где ће се ра чва ти у два прав ца – ка Грч кој и ју-
жној Ита ли ји, од но сно на се вер ка Ср би ји, Ма ђар ској и Аустри ји, 
об ја вље на је 2007. го ди не. Пла ни ра но је да ра до ви бу ду за вр ше ни 
до кра ја 2015. го ди не, ка да ће би ти го то ва и тра са кроз Ср би ју у 
ду жи ни од 450 ки ло ме та ра. Ре а ли за ци ја овог про јек та по но во ус-
по ста вља Ру си ју као стра те шког игра ча на Бал ка ну, и то не при ме-
ном ин стру ме на та тзв. твр де мо ћи, већ ис кљу чи во ге о е ко ном ским 
ути ца јем.10) 

Бал кан ско тран зит но под руч је је, ме ђу тим, за ни мљи во и дру-
гим ди стри бу те ри ма и на ро чи то др жа ва ма ко је су ве ли ки уво зни ци 
фо сил них го ри ва. На ње му се ру ска кон цеп ци ја га сне по ли ти ке су-
да ра са европ ском ре гу ла ти вом, али и ин те ре си ма за пад но е вроп-
ских др жа ва и ЕУ у це ли ни. Си ту а ци ју до дат но „ком пли ку је“ и чи-
ње ни ца да се го то во све бал кан ске др жа ве на ла зе на не ком ни воу 
европ ских ин те гра ци ја, би ло кроз члан ство, би ло кроз про цес при-
сту па ња. То прак тич но зна чи да ре ги он, по ред уло ге тран зит ног 
под руч ја, по ста је и по тро шач, и то као део за јед нич ког тр жи шта 
ре гу ли са ног прав ним те ко ви на ма Европ ске уни је. Ин те гра ци ја 
ових др жа ва у уну тра шње тр жи ште, али и у Спољ ну и без бед но сну 
по ли ти ку Европ ске уни је, но си но ви иза зов енер гет ским од но си ма 
Ру си је, Евро пе уни је и Бал ка на.

СТРАТЕГИЈАИИНТЕРЕСЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Га сне ве зе за пад них зе ма ља и Ру си је да ти ра ју из 1968. го-
ди не, ка да је СССР пр ви пут ис по ру чио гас у Аустри ју. Зна чај тр-
го ви не енер ген ти ма за обе стра не ви дљив је и у чи ње ни ци да до 

9) Ste fan Ral chev, EnergyintheWesternBalkans:AStrategicOverview, In sti tu te for Re gi o nal 
and In ter na ti o nal Stu di es, So fia, 2009, p. 9.

10) За ни мљив ин ди ка тор но вог ру ског ути ца ја је и став Хр ват ске, ко ја је, ка ко је не би „за-
о би шли“ у про јек ту Ју жни ток, об но ви ла за не ма ре не ме ха ни зме са рад ње са Ру си јом. 
Ви де ти: Ду шан Ре љић, „За пад ни Бал кан у тро у глу САД – ЕУ – Ру си ја“, Међународна
политика, год. LX, бр. 1134, Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 
2009, стр. 24.
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пре ки да ис по ру ка ни је до шло ни за вре ме Хлад ног ра та, ни у тур-
бу лент ном пе ри о ду рас па да Со вјет ског Са ве за.11)

Да нас по сто ји ве ли ка за ви сност од ру ског га са у Евро пи. 
Око че тр де сет про це на та европ ског уво за овог енер ген та до ла зи из 
Ру си је, са тен ден ци јом по ве ћа ња по тро шње у на ред ним де це ни ја-
ма.12) За ви сност од овог енер ген та из Ру си је је нај ве ћа у зе мља ма 
бив шег ис точ ног бло ка (нпр. у бал тич ким зе мља ма, Сло вач кој и 
Бу гар ској удео ру ског га са пре ла зи 90% по тро шње, у Че шкој 77%, 
у Ма ђар ској 60%, у Пољ ској го то во 50%), али и у Фин ској (100%), 
Грч кој (76%), Аустри ји (49%), Не мач кој (36%), Ита ли ји (27%), 
Фран цу ској (14%) итд.13)

До отва ра ња га со во да Се вер ни ток, осам де сет про це на та ру-
ског га са до ла зи ло је пре ко Укра ји не. По ве ћа на не ста бил ност у од-
но си ма Ру си је и Укра ји не ма ни фе сто ва ла се у обла сти снаб де ва ња 
га сом у два на вра та – у тзв. га сним кри за ма у зим ским ме се ци-
ма 2006. и 2009. го ди не, ка да је до шло до ви ше днев них пре ки да у 
снаб де ва њу, са озбиљ ним по сле ди ца ма по европ ске еко но ми је. По-
сле дич но, Европ ска уни ја по ста је све ви ше за бри ну та за ста бил-
ност ис по ру ка из Ру си је. Дру ги про блем са ста но ви шта Европ ске 
уни је је су мо гу ћи по ли тич ки ци ље ви Мо скве, ко ји ло гич но иду уз 
ге о е ко ном ски ути цај. Због то га, ЕУ про мо ви ше ди вер зи фи ка ци ју 
снаб де ва ња ка ко би по ве ћа ла соп стве ну енер гет ску без бед ност. У 
том сми слу, Уни ја тра жи ал тер на тив не из во ре снаб де ва ња, ка ко ге-
о граф ски,14) та ко и из об но вљи вих из во ра.15)

Још 2003. го ди не, Европ ска без бед но сна стра те ги ја је иден-
ти фи ко ва ла ра сту ћу енер гет ску за ви сност као по тен ци јал ни без-
бед но сни про блем,16) ме ђу тим без кон крет них пред ло га или 

11) Дми три Тре нин, „Ге о по ли ти ка енер ги је у од но си ма Ру си је и ЕУ“, у: Ка тин ка Ба риш 
(ур.), Цевоводи,политикаимоћ, Европ ски по крет у Ср би ји, Бе о град, 2009, стр. 22.

12) Ка тин ка Ба риш (ур.), Цевоводи,политикаимоћ, Европ ски по крет у Ср би ји, Бе о град, 
2009, стр. 1.

13) По да ци на осно ву: Countryanalysisbriefs:Russia, U.S. Energy In for ma tion Ad mi ni stra-
tion, 2013. До ступ но на: http://www.eia.gov/co un tri es/co un try-da ta.cfm?fips=rs , по след њи 
пут при сту пље но 23. 03. 2014. и: Commission staffworking document –Accompanying
documenttotheProposalforaRegulationoftheEuropeanParliamentandoftheCouncil
concerningmeasurestosafeguardsecurityofgassupplyandrepealingDirective2004/67/EC
onsecurityofgassupply, Com mis sion of the Euro pean Com mu ni ti es, Brus sels, 2009.

14) Кри сти јан Кло тин, Џе фри Пај пер: „Енер гет ски ди ја лог ЕУ – Ру си ја“, у: Ка тин ка Ба риш 
(ур.), Цевоводи,политикаимоћ, Европ ски по крет у Ср би ји, Бе о град, 2009, стр. 27.

15) Ви де ти: Europe 2020:A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 
Euro pean Com mis sion, Brus sels, 2010.

16) ASecureEuropeinaBetterWorld:EuropeanSecurityStrategy, Euro pean Co un cil, Brus sels, 
2003, p. 3.



ДејанБурсаћ ЈУЖНИТОКИАЛТЕРНАТИВНИПУТЕВИ...

129

ре ше ња. Та ко ђе, си гур ност снаб де ва ња енер ги јом је уве де на у Ли-
са бон ски уго вор, кре и ра ју ћи та ко прав ну ба зу за бу ду ћи раз вој ове 
обла сти по ли ти ке на европ ском ни воу.17) Га сне кри зе су по гу ра ле 
ЕУ ка но вим по ли ти ка ма у енер гет ском сек то ру. Та ко је 2006. го ди-
не Европ ска ко ми си ја иден ти фи ко ва ла не спо соб ност др жа ва ЕУ да 
„го во ре јед ним гла сом“ у спољ но по ли тич ким пи та њи ма као је дан 
од кључ них про бле ма у сфе ри енер гет ске без бед но сти.18)

Сти че се ути сак да се у европ ским кру го ви ма енер гет ска без-
бед ност све ви ше пер ци пи ра као без бед ност од по ве ћа ног ути ца ја 
Ру си је.19) У осно ви овог про бле ма је пи та ње ме ђу соб не пер цеп ци је 
Ру си је и за па да – да ли се ра ди о парт нер ској ме ђу за ви сно сти, или 
се њи хов од нос и да ље кре ће у окви ри ма хлад но ра тов ске ло ги ке 
мо ћи?20) Иако је же ља за ди вер зи фи ка ци јом ра зу мљи ва, стра те ги-
ја за о би ла же ња Ру си је и да ва ња по др шке га сним про јек ти ма ко ји 
сма њу ју ру ски ути цај, на го ве шта ва ју по сто ја ње ком пе ти тив ног од-
но са, чи ја еко ном ска ком по нен та ни је осло бо ђе на ге о по ли тич ких 
сте га.

У том кон тек сту, 2006. го ди не су се ја ви ли пред ло зи за осни-
ва ње „енер гет ског НА ТО-а“, по себ но на кон тзв. „обо је них ре во-
лу ци ја“ у Укра ји ни и Гру зи ји, ко ји ма су тра ди ци о нал но про-ру-
ске вла де у овим тран зит ним зе мља ма зба че не.21) САД фор му ли шу 
стра те ги ју „ко ри до ра Ис ток-За пад“, ко јим се пре ко Цр ног мо ра, 
Кав ка за и Ка спиј ског ба се на отва ра но ви про стор за екс пло а та-
ци ју и тран зит енер ге на та, ујед но сма њу ју ћи ру ски ге о по ли тич ки 
при ти сак.22) ЕУ се по на ша у скла ду са овим кон цеп том, фор му ли-

17) На осно ву: Rap hael Me ta is, EnsuringEnergySecurityinEurope:TheEUbetweenaMar
ketbasedandaGeopoliticalApproach, EU Di plo macy Pa per 03/2013, Col le ge of Euro pe, 
Bru ges, 2013, p.4.

18) Исто.

19) Дми три Тре нин, „Ге о по ли ти ка енер ги је у од но си ма Ру си је и ЕУ“, у: Ка тин ка Ба риш 
(ур.), Цевоводи,политикаимоћ, Европ ски по крет у Ср би ји, Бе о град, 2009, стр. 15.

20) У јед ном ин тер вјуу, не мач ки кан це лар Гер хард Шре дер ре као је да би Евро пља ни тре-
ба ло да се за пи та ју ка ко же ле да ви де Ру си ју – као др жа ву уско по ве за ну са Евро пом 
кроз по ли тич ке, еко ном ске и кул тур не ве зе; или же ле да Ру си ја, ко јој Евро па за гор ча ва 
жи вот, по ста не но ва евро а зиј ска си ла? На ве де но на осно ву: Кон стан тин Ко са чев, „Да 
ли има мо за јед нич ку бу дућ ност у енер ги ји?“, у: Ка тин ка Ба риш (ур.), Цевоводи,поли
тикаимоћ, Европ ски по крет у Ср би ји, Бе о град, 2009, стр. 51. Тре ба при ме ти ти да је 
ово пи та ње у скла ду са пред ви ђа њи ма о бу ду ћим од но си ма за па да и Ру си је из не тим у: 
Збиг њев Бже жин ски, Великашаховскатабла, ЦИД Под го ри ца, 2001.

21) Ви де ти: Дми три Тре нин, „Ге о по ли ти ка енер ги је у од но си ма Ру си је и ЕУ“, у: Ка тин ка 
Ба риш (ур.), Цевоводи,политикаимоћ, Европ ски по крет у Ср би ји, Бе о град, 2009, стр. 
16.

22) На ве де но на осно ву: Ми лан Си мур дић, „Ру ска енер гет ска по ли ти ка и Бал кан“, у: Енер
гијауЈугоисточнојЕвропи,Шестиизвештајуоквирупројекта„Праћењерускосрп
скиходноса“, ISAC Fund, Бе о град, 2009.



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј1/2014 стр.123139.

130

шу ћи соп стве ну стра те ги ју „Но вог пу та сви ле“, те про мо ви шу ћи, 
на Са ми ту у Пра гу 2009. го ди не, Ју жни ко ри дор за пре нос га са из 
Ка спиј ског ба се на и Бли ског ис то ка ди рект но у Евро пу, кроз низ 
про је ка та кон ку рент них Ју жном то ку и дру гим ру ским ли ни ја ма 
снаб де ва ња.23)

У ра ни јем тек сту смо украт ко ана ли зи ра ли кључ ни ру ски 
про је кат у ре ги о ну, га со вод Ју жни ток. Са да ће мо раз мо три ти и 
дру ге, кон ку рент не га со вод не и наф то вод не про јек те, ко ји ко ри сте 
бал кан ско по лу о стр во као тран зит ну ру ту ка за пад ним тр жи шти-
ма.

КОНКУРЕНТНИГАСОВОДИ

„Ве ли ка игра“ око екс пло а та ци је Ка спиј ског ба се на кул ми ни-
ра ла је пред ло гом из град ње га со во да На бу ко, као но се ћег про јек та 
Ју жног га сног ко ри до ра. Овим пла ном, гас би се из Азер беј џа на, 
Турк ме ни ста на и евен ту ал но Ира на тран спор то вао ка цен трал ној 
и за пад ној Евро пи пре ко Тур ске, Бу гар ске и Ру му ни је. Из град њом 
овог га со во да, ЕУ би у зна чај ној ме ри сма њи ла енер гет ску за ви-
сност од Ру си је и пре о ри јен ти са ла се на дру га тр жи шта, што би та-
ко ђе зна чи ло и сма ње ње ру ских при хо да у тр го вин ским од но си ма 
са Евро пом, али и зна чај но ума ње ње ути ца ја ко ји Ру си ја оства ру је, 
на ро чи то у тран зит ним зе мља ма. На ве де ни фак то ри чи не На бу ко 
при влач ним за европ ске др жа ве, на ро чи то оне из цен трал ног и ис-
точ ног де ла ЕУ, ко је у огром ној ме ри за ви се од га са из Ру си је.

Иако пред ста вља је дан од нај ам би ци о зни јих ин фра струк тур-
них про је ка та на Бал ка ну, На бу ко је за на шу зе мљу по себ но про-
бле ма ти чан јер у пот пу но сти за о би ла зи Ср би ју, али и за пад ни Бал-
кан као це ли ну. До не та је си гур ни ја стра те шка од лу ка да се На бу ко 
гра ди кроз зе мље ко је су већ чла ни це ЕУ и НА ТО, али и ко је има-
ју ве ће уну тра шње тр жи ште од зе ма ља за пад ног Бал ка на. Ње го-
вом из град њом, Ср би ја би, уме сто по тен ци јал не тран зит не зе мље, 
оста ла на мар ги ни европ ске енер гет ске мре же, до пре ма ју ћи и да ље 
гас це во во дом ма лог ка па ци те та из прав ца Ма ђар ске.24)

23) Ви де ти:PragueSummitSouthernCorridorDeclaration, до ступ но на: http://www.eu2009.
cz/en/news-and-do cu ments/press-re le a ses/dec la ra tion---pra gue-sum mit--so ut hern-cor ri dor--
may-8--2009-21533/, по след њи пут при сту пље но 23. 03. 2014. го ди не.

24) Сте ван Ра па ић, „Тр жи ште енер ге на та у Европ ској уни ји и ин те ре си Ср би је“, Међуна
роднипроблеми, вол. LXI, бр. 4, Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о-
град, 2009, стр. 533.
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На бу ко, иако има по др шку Европ ске уни је и САД, фи нан-
си ра ју и гра де по је ди нач не ком па ни је, од ко јих се до ду ше ве ћи-
на на ла зи у вла сни штву ма тич них др жа ва. Про је кат из град ње га-
со во да ду гач ког 3 300 ки ло ме та ра, вре дан го то во осам ми ли јар ди 
евра, у ру ка ма је кон зор ци ју ма ко ји чи не аустриј ски ОМВ, ма ђар-
ски МОЛ, тур ски Бо таш, бу гар ски Бул гар газ, ру мун ски Тран сгаз 
и не мач ки РВЕ (нем. RWE).25) Упра во су ове ком па ни је ис ка за ле и 
пр ве сум ње у по гле ду ко мер ци јал не одр жи во сти га со во да ду гач ког 
пре ко три хи ља де ки ло ме та ра.26) Оне ни су уве ре не да ће до ступ ни 
из во ри обез бе ди ти до вољ но га са да би се по пу нио ка па ци тет га со-
во да од 31 ми ли јар де ме та ра куб них го ди шње.

То уве ре ње је на ро чи то под стак ну то ру ским ак ци ја ма у Ка-
спиј ском ба се ну. На и ме, ре ше на да не до зво ли да је за о би ђе тран-
спорт га са из овог ре ги о на, као што се то де си ло са наф том,27) Ру си-
ја 2007. го ди не ини ци ра са мит са Ка зах ста ном и Турк ме ни ста ном, 
на ко ме је пот пи сан спо ра зум о из град њи га со во да При ка спиј ски, 
ко јим ће се при род ни гас до пре ма ти кроз Ру си ју. Скре нув ши тран-
зит на сво ју те ри то ри ју, Мо сква је „по ква ри ла“ план за пад них зе-
ма ља да На бу ко тран спор ту је ка спиј ски гас. Бу ду ћи да се, због 
за тег ну тих ге о по ли тич ких од но са и не ста бил не уну тра шње си ту-
а ци је, ни је са си гур но шћу мо гло ра чу на ти на из во ре га са у Ира ну, 
је ди на шан са за На бу ко је остао Азер беј џан, од но сно кон зор ци јум 
Шах Де низ, ко ји раз ви ја но ва га сна по ља у овој зе мљи. Иако је кон-
зор ци јум На бу ко пот пи сао спо ра зу ме о раз у ме ва њу са азер беј џан-
ском ком па ни јом и га со во дом ТА НАП (Транс-ана то лиј ски га со вод, 
ко ји би спро вео гас од из во ри шта у Азер беј џа ну до тур ско-бу гар-
ске гра ни це), кон зор ци јум Шах Де низ је сре ди ном 2013. го ди не 
об ја вио да је иза брао Транс-ја дран ски га со вод (ТАП) за из воз у 
Евро пу.28) Бу ду ћи да је овим по те зом На бу ко прак тич но остао без 
из во ри шта од но сно снаб де ва ња, чел ни љу ди су про је кат уско ро 
про гла си ли окон ча ним, што је ујед но и зна чи ло „по бе ду“ Ју жног 
то ка у овом де лу бал кан ске га сне тр ке.

25) На осно ву: Fra ser Ca me ron, „The Po li tics of EU – Rus sia Energy Re la ti ons“, у: Kim Ta lus, 
Pi e ro Lu i gi Fra ti ni (eds.), EU–RussianEnergyRelations, Euro con fi den tiel, Brus sels, 2010.

26) Ро налд Гец, „Тр ка у це во во ди ма из ме ђу ЕУ и Ру си је“, у: Ка тин ка Ба риш (ур.), Цевоводи,
политикаимоћ, Европ ски по крет у Ср би ји, Бе о град, 2009, стр. 100. 

27) Из град њом це во во да Ба ку – Тби ли си – Чеј хан, тран зит ка спиј ске наф те је де ли мич но 
за о би шао Ру си ју.

28) Ви де ти: NABUCCO: ShahDeniz IIDecision a Setback for Planned EuropeanGasHig
hway, до ступ но на: http://www.pu blics.bg/en/news/10185/NA BUC CO_Shah_De niz_II_De-
ci sion_a_Set back_for_Plan ned_Euro pean_Gas_Hig hway.html, по след њи пут при сту пље но 
23. 03. 2014.
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Транс-ја дран ски га со вод (ТАП), про јек то ва но дуг 872 ки ло-
ме тра, тре ба ло би да се про те же од тур ске гра ни це, пре ко се вер-
не Грч ке, кроз Ал ба ни ју, за тим 104 ки ло ме тра по дну Ја дран ског 
мо ра, да би се ко нач но при кљу чио на европ ску мре жу снаб де ва-
ња у ју жној Ита ли ји. Мул ти на ци о нал ни кон зор ци јум бри тан ских, 
нор ве шких, не мач ких, швај цар ских и азер беј џан ских ком па ни ја би 
тре ба ло да за вр ши град њу до 2018. го ди не. ТАП би се при кљу чио 
на га со вод ТА НАП, та ко ђе у из град њи, а био би снаб де вен из по-
ме ну тих Шах Де низ по ља у Азер беј џа ну. Га со вод је већ до био по-
др шку вла да тран зит них зе ма ља, а др жа ве ре ги о на се та ко ђе спре-
ма ју за енер гет ско по ве зи ва ње – на и ме, Цр на Го ра, БиХ, Ал ба ни ја 
и Хр ват ска пла ни ра ју крак бу ду ћег „Јон ско-ја дран ског“ га со во да.29) 
У ме ђу вре ме ну, 2012. го ди не, от ка за на је град ња ју жног кра ка га-
со во да Ју жни ток, ко је је тре ба ло да иде од Бу гар ске, пре ко се вер не 
Грч ке и Ја дран ског мо ра ка Ита ли ји. Зва нич но об ја шње ње су би ли 
пре ве ли ки тро шко ви град ње, бу ду ћи да ће се га со вод сво јим се-
вер ним де лом сва ка ко спо ји ти на мре жу у Ита ли ји. Ипак, мо ра мо 
до ве сти у пи та ње ко ли ко је овој ло ги ци до при нео и кон ку рент ски 
ТАП, ко ји је, обез бе ђи ва њем азер беј џан ског га са, Ју жни ток у овом 
де лу Бал кан ског по лу о стр ва учи нио су ви шним. 

Ин тер ко нек тор Грч ка – Тур ска – Ита ли ја (ИГ ТИ) је пред ло-
жен у окви ру Ју жног га сног ко ри до ра, у ко ор ди на ци ји из ме ђу ита-
ли јан ских, грч ких и тур ских ком па ни ја. Пр ви део ра до ва из ме ђу 
Грч ке и Тур ске је окон чан 2007. го ди не, ме ђу тим оста так це во во да, 
тј. ду жи коп не ни део кроз Грч ку (590 ки ло ме та ра) и тех нич ки ком-
пли ко ва ни ји под мор ски део до Ита ли је (217 ки ло ме та ра), оста је 
под упит ни ком због кон ку рен ци је од стра не га со во да ТАП.30) Из-
град ња ИГ ТИ це во во да по ка зу је још јед ну од ли ку ко ја у ком пе ти-
ци ји са Ру си јом мо же би ти по сма тра на као сла бост – а то је че ста 
одво је ност јав ног и при ват ног ин те ре са у Европ ској уни ји, од но сно 
ко мер ци јал ни ин те рес ком па ни ја ко је се че сто ме ђу соб но так ми че 
не за ви сно од ге о стра те шких ин те ре са њи хо вих ма тич них зе ма ља.

Бе ли ток31) је пред ло же ни га со вод ко ји би тре бао да пре но си 
Азер беј џан ски гас пре ко Гру зи је, Укра ји не и Ру му ни је до ко ри сни-
ка у цен трал ној и ју го и сточ ној Евро пи. Иако је 2008. го ди не иден-
ти фи ко ван као про је кат од при о ри те та од стра не Европ ске ко ми си-

29) На осно ву: Днев ни лист Политика, „Грч ка – но ви енер гет ски осло нац Евро пе“, об ја-
вље но: 27. 06. 2013. го ди не, до ступ но на: http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Svet/Grc ka-no vi-
ener get ski-oslo nac-Evro pe.lt.html, по след њи пут при сту пље но 23. 03. 2014. го ди не.

30) На осно ву: Fra ser Ca me ron, „The Po li tics of EU – Rus sia Energy Re la ti ons“, у: Kim Ta lus, 
Pi e ro Lu i gi Fra ti ni (eds.), EU–RussianEnergyRelations, Euro con fi den tiel, Brus sels, 2010.

31) Исто.
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је, те је из ра да сту ди ја о из во дљи во сти до би ла по др шку Европ ске 
уни је и вла да укљу че них зе ма ља, још увек ни је ја сна да ља тра са 
овог це во во да ка Бал ка ну. Иако и овај про је кат мо же мо по сма тра-
ти де лом енер гет ске тр ке из ме ђу Ру си је и за па да, због још увек 
не до вољ но ин фор ма ци ја, али и ге о граф ске уда ље но сти од на шег 
ре ги о на, не из ве сан је ње гов ути цај на енер гет ску без бед ност Бал-
ка на и угро жа ва ње при о ри тет них про је ка та по пут Ју жног то ка или 
ТАП-а.

Ко нач но, је дан од из вор них бал кан ских про је ка та је сте За-
пад но бал кан ски га сни пр стен,32) ко ји је под ра зу ме вао град њу не-
ко ли ко га сних ин тер ко нек то ра од Грч ке до Сло ве ни је, ка ко би за-
пад ни Бал кан укљу чи ли у европ ску га со вод ну мре жу. Про је кат је 
пр во бит но пред ло жен 2003. го ди не од стра не грч ких и тур ских 
др жав них енер гет ских ком па ни ја (Де па и Бо таш). Ме мо ран дум о 
раз у ме ва њу су уско ро пот пи са ле ком па ни је и вла де Ма ке до ни је, 
Ал ба ни је, та да шње Ср би је и Цр не Го ре, БиХ, Хр ват ске и Сло ве ни-
је. Осим то га, ма ло кон крет ног је ура ђе но на ре а ли за ци ји. Раз ло зи 
су мно го стру ки: пре све га, не ја сно је из ког из во ра би се на па јао 
овај га со вод, бу ду ћи да су ка спиј ске за ли хе не до ступ не, а Ру си ја, 
као што смо ре кли, пла си ра свој гас пре ко ру та ко је она кон тро ли-
ше. Дру го, тр жи ште на Бал ка ну је не раз ви је но, по тра жња за га сом 
је ре ла тив но ма ла, те је ко мер ци јал на ис пла ти вост овог га со во да 
не из ве сна. Сто га је и ја сно од су ство по др шке ве ли ких енер гет ских 
ком па ни ја и ге о стра те шких игра ча за је дан „ло кал ни“ про је кат ко ји 
не ко ри сти на ро чи то ни јед ној стра ни у га сној тр ци.

КОНКУРЕНТНИНАФТОВОДИ

Иако је ге о стра те шка ва жност наф то во да ма ња, бу ду ћи да 
тр го ви на наф том ни је „фик си ра на“ као у слу ча ју га са, а и тран зит 
наф те се углав ном вр ши тан ке ри ма, тре ба раз мо три ти и њи хов по-
ло жај и уло гу на Бал кан ском по лу о стр ву.

Уз по сто је ће ло кал не наф то во де, по пут ли ни је Со лун – Ско-
пље (про је кат ко ји за циљ има по ве зи ва ње скоп ске ра фи не ри је ОК-
ТА – у грч ком вла сни штву – са лу ком у Со лу ну) и Адри ја наф то-
во да (из гра ђен се дам де се тих го ди на про шлог ве ка ка ко би спо јио 
уво зну лу ку у Оми шљу код Ри је ке са ра фи не ри јом у Си ску, и ода-
тле, са јед ним кра ком ка Ма ђар ској, а дру гим ка ра фи не ри ја ма у 
Бо сан ском Бро ду, Но вом Са ду и Пан че ву), по сто ји не ко ли ко про је-
ка та у раз ли чи тој фа зи ре а ли за ци је.

32) Исто.



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј1/2014 стр.123139.

134

Пр ви од њих је наф то вод Бур гас – Алек сан дро пу ли, ко ји 
спа ја бу гар ску цр но мор ску и грч ку егеј ску лу ку, ка ко би из бе гао 
про ла зак и за кр че ње тан ке ра кроз мо ре у зе Бос фор и Дар да не ли. 
Ово би та ко ђе био пр ви наф то вод у Европ ској уни ји под ве ћин-
ском ру ском ко мер ци јал ном кон тро лом, пре ко ком па ни ја Ро сњефт, 
Га зпром и Тран сњефт.33) Оста так уде ла у ком па ни ји при па дао би 
грч ким и бу гар ским ком па ни ја ма. Иако је пла ни ра но да бу де опе-
ра ти ван 2016. го ди не, бу гар ска стра на је у ме ђу вре ме ну из ра зи ла 
сум ње и пред ло жи ла от ка зи ва ње про јек та, та ко да је овај наф то вод 
за са да „на че ка њу“.34)

Је дан од мо гу ћих раз ло га за от ка зи ва ње наф то во да Бур гас 
– Алек сан дро пу ли је сте и про је кат за из град њу тран сбал кан ског 
наф то во да АМ БО (Ал ба ни ја – Ма ке до ни ја –Бу гар ска). По чет на 
тач ка за овај наф то вод је та ко ђе бу гар ска лу ка Бур гас, док би из лаз 
био у ал бан ској лу ци Ва ло на на Ја дран ском мо ру, ко ја је по год ни ја 
за уплив ве ли ких тан ке ра. Наф то вод АМ БО, ко ји гра ди кор по ра ци-
ја са се ди штем у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, још увек се 
на ла зи у фа за ма пла ни ра ња.

Од „ло кал них“ про је ка та, мо же мо из дво ји ти ПЕ ОП (енг. 
PanEuropeanOilPipeline), ко ји би тре ба ло да спо ји ру мун ску цр-
но мор ску лу ку Кон стан ца са тер ми на ли ма у Оми шљу и Тр сту, те 
да по тен ци јал но про ду жи да ље ка сред њој Евро пи. Ду жи не 1 400 
ки ло ме та ра, пла ни ра но је да про ла зи кроз Ру му ни ју, Ср би ју, Хр-
ват ску, Сло ве ни ју и Ита ли ју, са це ном град ње из ме ђу 2 и 3,5 ми ли-
јар ди до ла ра. Иако је пред лог под ра зу ме вао по че так ра до ва 2011. 
го ди не, ни ка ких кон крет них ак ци ја на том пла ну ни је би ло. У ме-
ђу вре ме ну, хр ват ска ком па ни ја ЈА НАФ је об ја ви ла да се по вла чи 
из про јек та, док су срп ске и ру мун ске ком па ни је из ра зи ле же љу да 
на ста ве про је кат, са ци љем да спо је цр но мор ску лу ку и ра фи не ри ју 
Пан че во – иако зва нич на ре а ли за ци ја још увек ни је по че ла.35)

Уз по ме ну те, по сто ји и пред лог да се Дру жба, нај ве ћи европ-
ски наф то вод ко ји спа ја ру ске из во ре са по тро ша чи ма у Пољ ској, 
Не мач кој, Сло вач кој, Че шкој и Ма ђар ској, про ду жи ли ни јом до ја-

33) Ви де ти: TheEconomist, “A Be ar at the Thro at”, April 12, 2007, до ступ но на: www.eco no-
mist.com/world/euro pe/dis playstory.cfm?story_id=9009041, по след њи пут при сту пље но 
23. 03. 2014. го ди не.

34) Reuters, „Bul ga ria li kely to aban don trans-Bal kan oil pi pe li ne“, вест до ступ на на: http://
uk.re u ters.com/ar tic le/2010/06/11/bul ga ria-rus sia-pi pe li ne-idUKLDE65A13F20100611, по-
след њи пут при сту пље но 23. 03. 2014. го ди не.

35) Poslovni dnevnik, „PE OP se ne će gra di ti bez Ja na fa“, до ступ но на: http://www.po slov ni.
hr/stra ne-kom pa ni je/pe op-se-ne ce-gra di ti-bez-ja na fa-140021#, по след њи пут при сту пље но 
23. 03. 2014.
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дран ске лу ке Оми шаљ, али се и овај про је кат на ла зи тек у фа за ма 
пла ни ра ња.

ЕНЕРГЕТСКАЗАЈЕДНИЦА

Ко нач но, по ме ни мо и Европ ску енер гет ску за јед ни цу, као је-
дан од ме ха ни за ма на осно ву ко јих Европ ска уни ја оства ру је свој 
ути цај у пи та њи ма енер ге ти ке на Бал ка ну.

Основ на иде ја Енер гет ске за јед ни це је ства ра ње за јед нич ког 
тр жи шта енер ги је ре ги о на ју го и сточ не Евро пе, ко је би се вре ме-
ном ин те гри са ло са европ ским тр жи штем. Кључ на иде ја је да кле 
по ве зи ва ње тр жи шта и из град ња од го ва ра ју ће ин фра струк ту ре у 
ре ги о ну, те при ме на европ ског ре гу ла тор ног окви ра у овој обла сти, 
као јед на вр ста при пре ме за ви ше ни вое европ ских ин те гра ци ја. Је-
дан од за да та ка Енер гет ске за јед ни це је и оси гу ра ва ње енер гет ске 
без бед но сти ре ги о на, пре све га кроз ди вер зи фи ка ци ју и раз би ја ње 
то тал не за ви сно сти од енер ге на та из Ру си је.36) То је на ро чи то би-
ло ви дљи во при ли ком га сне кри зе 2009. го ди не, ка да су по је ди не 
бал кан ске зе мље, из ме ђу оста лих и Ср би ја, да ни ма оста ле без из-
во ра снаб де ва ња, што је по ка за ло крх кост енер гет ске без бед но сти 
у овом де лу Евро пе.37)

Про цес осни ва ња За јед ни це за по чео је 2002. и 2003. го ди не, 
Атин ским ме мо ран ду ми ма о раз у ме ва њу, да би Уго вор о осни ва њу 
био пот пи сан та ко ђе у Ати ни, ок то бра 2005. го ди не. Пот пи сни ци 
су Европ ска уни ја и де вет парт не ра из ју го и сточ не Евро пе: Хр ват-
ска, БиХ, Ср би ја, Цр на Го ра, Ма ке до ни ја, Ал ба ни ја, Ру му ни ја, Бу-
гар ска и УН МИК. За јед ни ци су се на кнад но при кљу чи ле Укра ји на 
и Мол да ви ја, те Тур ска, Нор ве шка, Гру зи ја и Јер ме ни ја као по сма-
тра чи.

Упр кос по сто ја њу За јед ни це, тре ба при ме ти ти да ре ги он 
не ма ве ли ки енер гет ски зна чај, бу ду ћи да ни је ни про из во ђач, ни 
ве ли ки по тро шач, од но сно да је тр жи ште ре ла тив но не раз ви је но. 
Са дру ге стра не, као што смо ви де ли, зна чај Бал ка на се на ла зи у 
чи ње ни ци да је по лу о стр во тран зит но под руч је за си гу ран до ток 
га са у цен трал ну и за пад ну Евро пу, те у овом аспек ту тре ба тра-

36) При ме ра ра ди, Ма ке до ни ја го то во сто про цент но за ви си од га са из Ру си је, Бу гар ска пре-
ко 90%, Ср би ја и Цр на Го ра ско ро 90%, Грч ка 76%, Хр ват ска 37%, Ру му ни ја 27% итд. 
По да ци на осно ву: Countryanalysisbriefs:Russia, U.S. Energy In for ma tion Ad mi ni stra tion, 
2013. До ступ но на: http://www.eia.gov/co un tri es/co un try-da ta.cfm?fips=rs, по след њи пут 
при сту пље но 23. 03. 2014.

37) На осно ву: Ду шан Ре љић, РусијаиЗападниБалкан, ISAC fund, Бе о град, 2009, стр. 23.
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жи ти је дан од раз ло га за осни ва ње Енер гет ске за јед ни це. Уко ли ко 
би се ме ха ни зми Енер гет ске за јед ни це при ме ни ли, то би спре чи ло 
мо но по ли за ци ју тран зи та и про из вод ње енер ги је, те по сле дич но 
ути ца ло на сма ње ње ру ског ути ца ја у ге о е ко ном ској сфе ри; а та ко-
ђе би, кроз про ду бље ну ин те гра ци ју по ме ну тих др жа ва са Европ-
ском уни јом, ума њи ло и све у ку пан ру ски ге о по ли тич ки ути цај на 
Бал ка ну.

ЗАКЉУЧАК

Ре ла тив но ма ла по тра жња за енер ген ти ма на за пад ном Бал-
ка ну оте жа ва ре а ли за ци ју про је ка та ко ји су на ме ње ни ис кљу чи во 
за снаб де ва ње овог ре ги о на. Ме ђу тим, Бал кан је стра те шки ло ци-
ран из ме ђу ре сур си ма бо га тог ис то ка и кључ них кон зу ме на та енер-
ги је на за па ду, што му да је ва жност у енер гет ским и ге о стра те-
шким од но си ма да на шњи це.

Ср би ја је, у том кон тек сту, тран зит на зе мља ко ја има ма ло 
ути ца ја на гло бал на кре та ња. У су шти ни, у ин те ре су Ср би је су сви 
тран зит ни це во во ди ко ји иду кроз на шу зе мљу, бу ду ћи да се на тај 
на чин оси гу ра ва не пре ки ну то снаб де ва ње енер ген ти ма и оства ру-
је еко ном ска ко рист. Мо же мо ре ћи да су сви ре ги о нал ни про јек ти 
га со во да у су шти ни ком пле мен тар ни, јер ја ча ју кон ку рент ност, по-
у зда ност снаб де ва ња и све у куп ну енер гет ску без бед ност.38) Ипак, 
зна чај но је то што је у „утак ми ци“ га со во да по бе ду од нео про је кат 
Ју жни ток, из раз ло га што он ди рект но про ла зи кроз Ср би ју и та ко 
до но си кон крет ну еко ном ску ко рист. Бу ду ћи да и у овом про јек ту 
уче ству ју европ ске ком па ни је и вла де зе ма ља чла ни ца ЕУ, он не 
би тре ба ло да бу де упи тан ни са ста но ви шта Европ ске енер гет ске 
за јед ни це, у ко јој Ср би ја уче ству је од осни ва ња. Из ре ал по ли тич ке 
пер спек ти ве мо же да зву чи па ра док сал но, али Енер гет ска за јед ни-
ца као аспект европ ских ин те гра ци ја мо же до при не ти оп штој ста-
би ли за ци ји ре ги о на, што би по ве ћа ло при влач ност и за про јек те 
це во во да – као што ви ди мо, и про из во ђа чи и по тро ша чи те же да 
из бег ну тран зит кроз не ста бил не ре ги о не по пут Кав ка за или Укра-
ји не.

Што се гло бал ног ни воа ти че, би ће за ни мљи во ви де ти ка кве 
им пли ка ци је ће на ове од но се има ти те ку ћи су коб у Укра ји ни. Из-
ве сно је да ће, због еска ла ци је не при ја тељ ста ва, Ру си ја по тра жи ти 
но ве тран зит не ли ни је, где се Бал кан на ме ће као јед но од ло гич-

38) На осно ву: Ми лан Си мур дић, ЕнергетскаполитикаЕУ,ЗападниБалкан,Србија, Бе о-
град ска отво ре на шко ла, Бе о град, 2009.
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них ре ше ња. Ова кав раз вој до га ђа ја мо гао би да по ве ћа ва жност 
Ју жног то ка и за из во зну, и за уво зну стра ну; али и да ожи ви не ке 
дру ге, от ка за не или при вре ме но за у ста вље не про јек те. Ме ђу соб-
не осу де и прет ње санк ци ја ма из ме ђу ЕУ и Ру си је мо гу тре нут но 
по ре ме ти ти од но се – али ка да се ства ри све ду на прост еко ном ски 
ин те рес, основ на ло ги ка тр го ви не наф том и га сом оста је: Евро пи 
су по треб ни енер ген ти, Ру си ји је по тре бан де ви зни при лив; а по-
треб но је са мо про на ћи но ву и си гур ну тран зит ну ру ту – што је 
при ли ка ко ју бал кан ске др жа ве не би сме ле да про пу сте.
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SOUTHSTREAMANDTHEALTERNATIVE
ENERGYSUPPLYROUTESINTHEBALKANS

Resume
Thispaperaimstopresentandanalyzethecompetingpipeline

projectsintheBalkans,placingtheminthecontextofidentifiedenergy
strategiesofbothEuropeanUnionandRussia.Suchfactorsas:incre
asingsignificanceofenergysecurity,needfordiversificationofsupply
routes,emergenceofnewroutes,increaseinconsumptionofoilandna
turalgasinEuropeandrediscoveredroleofRussiaas“energygiant”,
alongwiththestrategiclocationoftheBalkansbetweentheresource
richregionsoftheEastandkeyenergyconsumersoftheWest,area
strongindicatorofanenergyraceemergingbetweenthekeygeopoliti
calactorsintheregion.Thepapercontainsanoverviewofimplemen
tedandplannednaturalgasandoilpipelinesinthispartofEurope,
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drawingconclusionsontheimportanceofenergyraceforsuchtransit
areasasSerbiaandtheBalkansasawhole.
Keywords: energysecurity,Southstream,EuropeanUnion,Russia,pipelines,

Balkans,EuropeanEnergyCommunity
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