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КАКО КИНЕСКАТА ПОМОШ ЈА ЗАГРОЗУВА НАЦИОНАЛНАТА 
БЕЗБЕДНОСТ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

РЕЗИМЕ

→ Анализата се фокусира на активностите и помошта од Кина за Север- 
на Македонија во текот на пандемијата, поконкретно во периодот 2020-
2021 година и како помошта може да се злоупотреби за понатамошно 
наметнување на кинеската агенда и ширење на нејзиното влијание во 
помалку моќни земји.

→ Анализата одговара на прашањата: Дали кинеската помош може 
да влијае врз безбедносните цели на Северна Македонија? Како може 
Северна Македонија да ја спречи својата зависност од кинеската помош?

→ Студијата се повикува на анализата на кинеската помош во други 
земји, како Италија, Парагвај и Хондурас и има за цел да понуди практи- 
чни решенија за случајот на Северна Македонија.

→ Податоците кои се употребени во анализата произлегуваат од офи- 
цијални изјави, истражувачки проекти и медиумски написи.

→ Студијата доаѓа до заклучок дека Кина ја злоупотребува помошта што 
им ја дава на земјите низ светот, а тоа го покажува примерот на Параг- 
вај и Хондурас кои беа условени да ги прекинат дипломатските одно- 
си со Тајван за да добијат вакцини. Ситуацијата е иста и со Италија која ја 
поддржа иницијативата „Појас и пат“, а за возврат доби помош од Кина.

→ Историски гледано, Кина ја спречи Мисијата на ОН за превентивно 
распоредување - УНПРЕДЕП да продолжи да работи во Северна Маке- 
донија бидејќи земјата воспостави дипломатски односи со Тајван со што 
беше загрозена националната безбедност на Северна Македонија.

→ Ништо не ја спречува Кина да ја (зло)употреби помошта што ја пружа 
како адут да продолжи да го наметнува своето влијание во Северна 
Македонија, но тоа може да се спречи преку процесот на демократиза- 
ција, минимизирање на корупцијата и соработка помеѓу државните и 
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недржавните чинители.

ПРЕПОРАКИ

→ Потребно е да се направи детална анализа за запознавање со зака- 
ната и сите нејзини карактеристики, односно потенцијалната злоупотреба 
на помошта што ја нуди Кина. Понатаму, таквата анализа може да се иско- 
ристи за да се подготви одбранбена стратегија против тој вид на злоупо- 
треба.

→ За да се зајакне националната безбедност, надлежните институции во 
земјата треба да ја зајакнат економијата, здравството и сите други секто- 
ри кои зависат од кинеската помош. На тој начин, ќе се намали степенот на 
зависност од кинеската помош.

→ Друг начин за зајакнување на националната безбедност на Северна 
Македонија е да се подобри функционирањето на централната власт. Тоа 
подразбира и подобрување на работата на сите министерства за да се на- 
мали степенот на зависност од кинеската помош.

→ Кога им се дава збор на државните и недржавните чинители се отвора 
можност за невладините организации да го искажат својот став и да под- 
готват посебни стратегии и детални анализи. Тоа истовремено ќе им 
помогне и на државните чинители, имајќи предвид дека тие се справува- 
ат со различни закани секој ден, а најчесто и со повеќе закани одеднаш.

ВОВЕД

Пандемијата на Ковид-19 е еден од најголемите предизвици со кои се 
соочи Северна Македонија уште од својата независност. Поаѓајќи од гло- 
балната ситуација и настаните кои се случија во текот на изминатите 
неколку години, веднаш станува јасно зошто е тоа така. 

 Северна Македонија помина и сè уште е во процес на справување со 
економски пад, колапс на здравствениот систем и политичка криза. Во 
пикот на пандемијата, здравствениот систем се соочи со недостаток на 
доволно респиратори и медицински персонал и земјата беше рангира- 
на со највисока стапка на смртност во Европа.¹ Економијата, исто така, 
беше силно дестабилизирана и во 2020 година имаше пад за 4,9% 
во споредба со претходната година.² Последно, Северна Македонија 
доживеа политичка криза која главно произлезе од бавната реакција на 
Владата за време на кризата со Ковид-19, која пак, создаде недостаток на 
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доверба во политичките лидери.

Повеќе од две години подоцна, сè уште има голем број на неодговоре- 
ни прашања поврзани со Ковид-19, како на пример од каде потекнува 
вирусот, кои вакцини се најбезбедни, кои се нивните можни несакани 
ефекти итн. Отворањето на Пандорината кутија со овие прашања 
поттикнува дебата дали таквите кинески активности имале некакви 
импликации врз националната безбедност во Северна Македонија и ако е 
така, како државата може да се заштити.

Во ваквата тешка ситуација, Кина се обиде да се претстави како земја 
која се справува со пандемијата беспрекорно или во најмала рака, многу 
подобро од која било друга земја. Сепак, останува нејасно дали Кина 
навистина се справи толку добро со целата ситуација или пак позитивни- 
от биланс беше увеличен со пропаганда и дезинформации. Кина им 
даде медицинска помош на многу земји и организации како Светската 
здравствена организација во вид на медицинска опрема и набавки. За 
потребите на оваа анализа, главниот фокус е ставен на помошта што Кина 
ѝ ја пружи на Северна Македонија во текот на пандемијата и пропратни- 
те услови.

Глобални активности - чистење на теренот за пробивање на кинескиот 
наратив

 Еден од најсложените безбедносни аспекти е тоа што сите нивоа 
на безбедност - човечка, национална, регионална и меѓународна се меѓу- 
поврзани и меѓузависни. Тоа што се случува на другата страна во светот 
може да има позитивни или негативни последици врз безбедноста на 
Северна Македонија. Според тоа, кинеските активности ширум светот 
може да имаат последици во Северна Македонија, а со анализата на 
импликациите од кинеските постапки во други земји, институциите мо- 
же посоодветно да реагираат кога се употребуваат истите кинески такти- 
ки на територијата на Северна Македонија.

ВАКЦИНАЛНА ПОЛИТИКА

За да се прикаже како кинеската помош може да им наштети на 
нејзините корисници, во овој случај на Северна Македонија, ќе се корис- 
тат примери од Латинска Америка. Парагвај и Хондурас се класичен 
пример за манипулација и условување, особено за време на пандемија, 
со цел промовирање и спроведување на кинеската агенда. Конкретно, 
Парагвај и Хондурас се две од 13-те земји кои го признаа Тајван како 
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суверена држава³ и кои одржуваат дипломатски односи со Тајван. Кина, знаејќи 
дека западните фармацевтски компании им дадоа приоритет на испораките на 
богатите нации кои порано направиле нарачки, оставајќи ја Латинска Америка да 
се потпира претежно на кинески вакцини,⁴ го злоупотреби тоа и бараше овие две 
земји да ги прекинат врските со Тајван во замена за вакцини. Парагвај и Хондурас 
во тој момент беа ставени во тесно. Од една страна, Западот имаше други приори- 
тети, а од друга страна, помошта од Кина доаѓаше по цена која тие не можеа да 
ја платат. На крајот Парагвај доби, со помош од Тајван, 200.000 дози од индиска- 
та вакцина – Коваксин,⁵  а Хондурас остана со 424.800 вакцини од механизмот 
Ковакс што требаше да се добијат помеѓу март и мај 2021 година,⁶ како и 
американска донација од 1.5 милиони вакцини преку механизмот на Ковакс за 
поделба на дозите во јуни 2021 година. ⁷ 

На двете земји им беше кажано да се откажат од какви било дипломатски односи 
со Тајван доколку сакаат да добијат кинески вакцини.⁸ Ова не е нова тактика на 
кинеската држава. Напротив, се работи за алатка која Кина ја има употребено 
против Северна Македонија во минатото.

На 21 февруари 1992 година, Советот за безбедност на ОН, во Резолуцијата 
743,⁹ ја формираше Мисија за заштита на ОН (УНПРОФОР) за период од 12 
месеци. Главната цел беше да се задржи присуството на Обединетите нации на 
границите на Македонија со Албанија и Сојузна Република Југославија. Во тој 
период, на крајот од 1992 година, Македонија се наоѓаше во многу чувствителна 
политичка, економска, социјална и безбедносна ситуација. Речиси и да немаше 
војска или други институции за обезбедување на стабилен и ефикасен одбран- 
бен систем, имаше внатрешни меѓуетнички конфликти, економска криза, пробле- 
ми со непризнавањето на државата, јазикот и идентитетот, несигурност поради 
војната во Босна и конфликтот помеѓу Србија и Косово.10 Подоцна, на 31- ви март 
1995 година, Советот за безбедност ја замени мисијата на УНПРОФОР со три 
поврзани мисии, вклучително и УНПРЕДЕП во Македонија.

Мисијата на УНПРЕДЕП траеше од 31 март 1995 година до февруари 1999 
година. Таа требаше да заврши во август 1998 година, но беше продолжена за 
уште шест месеци поради конфликтот во Косово. Мисијата требаше повторно да 
биде продолжена, меѓутоа, за време на гласањето за продолжување на мисијата, 
Кина го искористи своето право на вето, ставајќи крај на мисијата.¹¹ Иако кинеските 
претставници тоа не го кажаа јавно, причината за тоа беа нововоспоставените 
дипломатски односи помеѓу Северна Македонија и Тајван.¹²

Оттука, агендата на Кина, покрај ширење на нејзиното влијание, е да ги спречи 
другите земји да го признаат и да имаат односи со Тајван, и прави сè што е во нејзина 
моќ за да го постигне тоа. Кога Македонија воспостави односи со Тајван, Кина го 
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искористи своето право на вето за најважната меѓународна мисија за Македони- 
ја. Тоа ја стави државата во опасност и поради дестабилизацијата и меѓуетничките 
проблеми, во 2001 година во Македонија имаше меѓуетнички вооружен конфликт 
кој заврши со Охридскиот договор. Земајќи ги предвид овие два настана – уцената 
на Кина кон Парагвај и Хондурас и нејзиното вето на мисијата на УНПРЕДЕП, 
може да се заклучи дека Кина е повеќе од подготвена да даде помош во форма на 
вакцини со цел да ја наметне својата агенда.

КИНА - СПАСИТЕЛ ВО ТЕШКИ ВРЕМИЊА

На почетокот на пандемијата, европските земји не ја сфатија сериозно ситуаци- 
јата и нејзиното потенцијално влошување, што направи од вирусот поголема 
закана отколку што се очекуваше. Поради ова, Европската Унија беше критикувана 
затоа тоа што не успеа да се справи со вирусот како Кина.¹³ На самиот почеток на 
пандемијата, европските земји реагираа засебно, немаше кохезија и соработка 
во донесувањето на одлуките, а сепак беа премногу зависни едни од други за 
ефикасно да дејствуваат сами¹⁴. Тоа беше една од клучните слабости во Европа 
за време на пандемијата што Кина ја искористи за да го зајакне своето влијание¹⁵ 
преку донации и стручна помош, како што беше случајот во Италија. Кога Рим го 
активираше механизмот за цивилна заштита, ниту една од земјите членки не ѝ 
подаде рака и првично само Кина се реши да ѝ помогне. На 13 март, во Италија 
пристигна медицинска опрема, како и експерти кои советуваа за поефикасно 
справување со ситуацијата.¹⁶ Ова беше убав гест, но со скриени намери.  

Италија беше првата земја од Г7 која се приклучи на иницијативата „Појас и пат“¹⁷ 
и во таа смисла, помошта наликуваше на враќање на услугата и надомест. Иако на 
прв поглед се чинеше како да ѝ прави услуга на пријателска земја, скриената наме- 
ра беше да се поткопаат можностите и единството на ЕУ. На овој начин, односите 
меѓу Кина и Италија беа зајакнати, додека односите во ЕУ беа ослабени.

Истото може да се забележи и во Македонија на локално и државно ниво. Недо- 
вербата на граѓаните беше насочена кон централната власт и нејзиното ненавре- 
мено дефинирање и усвојување на мерки. Таа недоверба беше дополнително 
влошена со ширењето на погрешни информации, како на пример со болницата во 
Вухан, која беше претставена како да е изградена за два дена, иако беше во изград- 
ба долго време, а само се зголеми бројот на работници за да се заврши за два дена.¹⁸ 
Ова е класичен пример за тоа како Кина ги користи медиумите за да ја истакне 
својата способност за справување со вирусот. Кина се заангажира да пласира 
дезинформации и пропаганда за голем број прашања и наративи, вклучително и за 
начинот на кој се справи со вирусот и неговото потекло, со цел да се претстави како 
одговорна сила и земја која одлично ги заштитува своите граѓани.
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КИНЕСКИ АКТИВНОСТИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРЕМЕ НА 
ПАНДЕМИЈАТА

Несомнено, Северна Македонија, како и повеќето земји во светот, лошо се 
справи со пандемијата што претставува сериозна закана со оглед на нејзиното 
влијание врз националната безбедност на земјата. Конкретно, Ковид-19 
предизвика сериозна економска, политичка и здравствена криза, која де факто 
доведе до безбедносна криза. Справувањето со сето тоа во исто време беше 
тешко, но и покрај тоа што поминаа речиси три години од појавата на вирусот 
во Северна Македонија, земјата сè уште се справува со сите овие последици.

Одредени земји ѝ помогнаа на Северна Македонија преку разни донации, ка- 
ко опрема за здравствените работници и здравствените институции, вакцини 
итн. На пример, Србија донираше вакцини во повеќе наврати, Словенија 
донираше заштитна опрема во вредност од 110.000 евра во 2021 година,¹⁹ 
имаше 30.000 вакцини од Турција20 во 2021 година и 250.000 вакцини на 
Фајзер од Италија во 2022 година.²¹ Овде може да се наведат многу земји, но 
најпрепознатлива и најзапаметена на листата е Кина.

Примери за кинеската солидарност со Северна Македонија се донацијата од 
5.000 тестови за Ковид-19 и илјада маски во април 2020 година,²² донација 
на медицинска опрема за Армијата на Северна Македонија во вредност од 
250.000 евра во јули 2020 година,²³ 37.447 евра за медицинска опрема од 
Амбасадата на Народна Република Кина и 94.830 евра за борбата против 
Ковид-19 од кинескиот Црвен крст во јуни 2021 година.²⁴

Од овие донации произлезе друг проблем. Границите помеѓу донации и 
набавки беа навистина нејасни и јавноста беше во „информациски мрак“ за тоа 
која пратка е всушност подарок, а што граѓаните сами си купуваат од кинес- 
ките компании. На пример, мнозинството граѓани на Северна Македонија 
мислеа дека Кина донира 500.000 вакцини,²⁵ а всушност се работеше за 
набавка.

Според горенаведеното, може да се заклучи дека во текот на пандемијата, 
здравствениот систем на Северна Македонија потполно зависеше од донации 
и солидарност од НР Кина и од други земји. Меѓутоа, тоа што на прв поглед 
се чини како помош може да се искористи против Северна Македонија и да 
ја загрози нејзината безбедност. Со нестабилно здравство што се потпира на 
странска помош, целиот здравствен систем ќе колабира во моментот кога ќе ја 
снема таквата помош.

Понатаму, донацијата за Армијата на Северна Македонија го истакнува 
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системскиот проблем во ставот на државата кон војската. Како еден од глав- 
ните инструменти за заштита на државата, нејзиниот интегритет и сувере- 
нитет, Армијата не смее да биде финансирана и поддржана од надворешни 
чинители. Ова покажува дека:

прво, државата не инвестира во сопствената одбрана и подлежи на странски 
влијанија, второ, донациите докажуваат дека не само што ние сме свесни за 
овој проблем, туку свесни се и земјите во светот, и трето, кинеската помош 
е присутна во безбедносната сфера, правејќи ја Северна Македонија небез- 
бедна.

Кинеските донации во пандемијата се малку на број, но имаат голема тежина 
и може да бидат субверзивни. Со цел да се подготви план за зајакнување 
на здравствената, економската и политичката состојба, а на тој начин и 
безбедноста на земјата, треба да се размисли како всушност ваквата помош 
може да се злоупотреби, односно искористи против Северна Македонија. Тоа 
најдобро може да се направи преку разгледување на слични или идентични 
активности на Кина во други земји и дали помошта подоцна се користи про- 
тив нив.

КАКО ДА СЕ ЗАШТИТИМЕ

Според ова истражување може да се заклучи дека Кина е земја која на прв 
поглед се солидаризира, но нејзиното вклучување има цена. Некои земји ска- 
по ја плаќаат оваа цена што може потенцијално да ги загрози особено бидеќи 
честопати се занемарува заканата. Токму затоа, неопходно е да се преземат 
соодветни мерки на европско и на национално ниво кои би помогнале во 
намалувањето на зависноста на Северна Македонија од Кина.

→ Зајакнување на соработката - Доколку европските земји се обединети, 
заедно носат одлуки и преземаат координирани активности, Кина нема да 
има многу простор за дејствување. Речиси сите региони каде што Кина е 
присутна се земји во развој и земји кои не можат да одговорат на сите свои 
потреби и кои во некој поглед се или стануваат многу зависни од Кина и од 
нејзината помош. Поради тоа, солидарноста помеѓу сите европски земји, но 
и недржавните чинители е клучна и несомнено ќе ја подобри безбедноста 
на Северна Македонија. Тоа може да се постигне преку работилници, панел 
дискусии, програми за размена, дипломатија итн.  

→ Подобрување на функционирањето на централната власт - со правилно 
фунционирање на политичкиот систем во земјата, особено беспрекорно 
работење на Министерствата за внатрешни и надворешни работи, Министер- 
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ството за одбрана, Министерството за здравство и Министерството за еконо- 
мија, ќе има помалку прилики за Северна Македонија да зависи од кинески 
донации и заеми.  На тој начин, Кина не би имала со што да ја условува земјата 
и нејзината меѓународна политика, а Северна Македонија не би зависела 
од Кина како меѓународен актер. Таквото подобрување мора да започне со 
минимизирање на нивото на корупција во централната власт, подготвување 
на детални стратегии и подобрување на комуникацијата помеѓу различните 
нивоа на управување.

→ Јакнење на економијата - економијата е поврзана со сите сфери на 
општественото живеење. Со оглед на тоа што помошта од Кина е или 
финансиска или во вид на маски, вакцини итн., со јакнењето на економијата, 
Северна Македонија нема да треба да зависи од ничија помош. Во таков 
случај, државата би била целосно способна и подготвена самата да се справи 
со заканата, елиминирајќи ја зависноста од надворешни чинители, како Кина. 
За време на пандемијата, Северна Македонија западна во длабока економска 
криза и многу луѓе ги загубија своите работни места и бизниси. Во такви 
случаи, Владата треба да им помогне на локалните компании со субвенции за 
тие да можат да продолжат со работа и да немаат притисок да ги отпуштаат 
работниците. Понатаму, државата може да даде финансиска помош за 
да стимулира отворање на нови компании за производство на критична 
медицинска и друга опрема. Тогаш, нема да има зависност од донации од 
други земји и истовремено ќе се создадат нови работни места.

→ Спроведување на детална анализа – со цел државата да се справи со одре- 
дена закана, прво мора добро да ја знае заканата. Тоа подразбира истражување 
и анализирање на конкретниот проблем. Во овој случај, заканата е Кина и по- 
мошта што ја пружа, односно, злоупотребата на помошта што ја нуди во име на 
„солидарност“. Со истражување, властите побрзо ќе ја препознаат заканата, ќе 
го одредат степенот на  нејзината сериозност и како да ѝ се спротивстават без 
да ја загрозат економијата или кој било друг аспект од животот. И државни и 
недржавни чинители можат да прават истражувања и анализи, а на тој начин 
Северна Македонија ќе има поинформиран и сеопфатен пристап.  

→ Давање збор и на државните и на недржавните чинители – земјите се 
соочуваат со различни закани и ситуации секојдневно, а најчесто со повеќе 
одеднаш, па затоа е невозможно да се справат со сè и да имаат стопроцентна 
успешност. Во такви ситуации, државните институции треба да може да се 
потпрат на помошта од недржавните чинители како што се невладините 
организации и истражувачките центри што исклучиво ќе се фокусираат на 
одредена тема на истражување.
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ЗАКЛУЧОК

Пандемијата на Ковид-19 започна во 2019 година и за жал, е тема што 
сè уште е присутна во секојдневниот живот. Често се дебатираше која е 
најсериозната закана што произлезе од пандемијата, започнувајќи од самата 
болест, стапката на смртност, колапсот на здравствениот систем, политичка- 
та криза, економската нестабилност, ненавременото усвојување на мерки за 
справување со сето тоа, итн. Но, веројатно, една од посериозните закани од 
овој период беше злоупотребата од Кина на целата ситуација за туркање на 
својата агенда.

Во период кога солидарноста беше и повеќе од потребна, истата беше 
овозможена, но каква е таа солидарност што се условува или се заснова на 
принципот „око за око“? Кинеската помош несомнено им послужила на многу 
земји, но по која цена?

Факт е дека Кина ја злоупотребува и условува помошта што ја нуди и која 
може да дојде во разни облици: маски, медицинска опрема, респиратори, 
финансиска помош итн. Во ситуација кога истовремено се случуваат повеќе 
кризи, една земја може да смета дека нема друг избор освен да ја прифа- 
ти таквата помош.

Оваа анализа докажува дека без разлика колку е мала или голема, земјата 
може да направи нешто и да преземе одредени мерки за да го намали степе- 
нот на зависност од Кина. Секако, нема апсолутна сигурност во безбедноста, 
односно во овој случај, комплетна независност од странска помош. Сепак, 
процентот на зависност може несомнено да се намали. Тоа најлесно ќе 
се постигне преку зајакнување на централната власт, институционална 
одговорност, беспрекорно институционално работење, намалување на ни- 
вото на корупција и навремено донесување на мерки и решенија за справу- 
вање со кризи. Тоа подразбира зајакнување на сите сектори со поголем ак- 
цент на економскиот, политичкиот и особено на здравствениот сектор кои беа 
први на удар од пандемијата. Во поглед на мерките што може да се донесат на 
европско ниво, идеалното решение би било да се зајакне соработката поме- 
ѓу земјите и да се подигне нивото на солидарност со што ќе се намали 
зависноста од кинеската помош и случајите кога Кина има можност да 
условува.

Во случај кога кинеската помош е единствената опција на маса, потребно 
е да се направи анализа што ќе даде одговор прво, дали нејзината помош е 
апсолутно потребна и второ, како истата може да се злоупотреби. Конечната 
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одлука треба да се заснова на овие одговори.

Со оглед на сегашниот степен на глобализација и поврзаност, не е возмо- 
жно, ниту мудро, една земја целосно да се изолира од другите, но со преци- 
зно пресметување на ризиците и придобивките, може да се заштити од по- 
тенцијална уцена, а да не отфрли нешто што „не смее да се отфрли“ и да не 
стане потенцијална цел.
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