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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ
Овој краток документ за јавни политики ја разгледува имплементацијата
на „Дигиталниот пат на свилата“ (ДПС) предводен од Кина во Западен
Балкан, нагласувајќи го прашањето за 5G мрежите. Тој посебно се
фокусира на напорите на Северна Македонија, земја од Западен Балкан,
да обезбеди сигурно ширење на 5G мрежите, истовремено одржувајќи
ја соработката со кинеските компании. Во краткиот документ за
јавни политики се разгледува дали активностите што ги презеде
македонската Влада, како што е приклучувањето кон Иницијативата
за чисти мрежи, предводена од САД, проследена со законските
амандмани за ограничување на присуството на кинеските компании, се
водени од мотиви за национална безбедност или се политичка мерка
преземена за усогласување на нејзините стратешки приоритети со
западните сојузници. Во документот се заклучува дека иако е верна
на своите амбиции за членство во ЕУ, чекорите преземени од страна
на Владата на Северна Македонија за обезбедување на безбедна 5G
активација се чини дека се мотивирани од политички фактори, а не
од загриженоста за националната безбедност. Се идентификуваат
и критичните „дупки“ во Законот за електронски комуникации и
неговите подзаконски акти со кои се уредува проценката на ризикот
на телекомуникациските добавувачи кои, ако останат непроверени, би
можеле да го попречат делувањето на пазарот за одредени добавувачи
на комуникациска опрема. Во краткиот документ се заклучува дека
принципите воведени во соодветната легислатива се разликуваат од
принципите на транспарентност, правна сигурност, недискриминација
и пропорционалност, кои се темелни принципи на Договорот за ЕУ.
На крајот, во краткиот документ се дадени препораки за Владата на
Северна Македонија, законодавците, ЕУ и Народна Република Кина, во
рамки на можностите за обезбедување на конкурентен комуникациски
сектор, истовремено останувајќи доследен на аспирациите на ЕУ.

Клучни зборови:
5G, Северна Македонија, Иницијатива за чисти мрежи и Дигитален пат
на свилата.
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ТРКАТА ЗА ДИГИТАЛНА ПОВРЗАНОСТ
Кинеската иницијатива „Појас и пат“ (ПиП) беше лансирана во 2013
година и имаше за цел да оствари партнерства со земјите во светот
за инфраструктурни проекти, финансиски потфати и безбедносни
иницијативи. Со текот на времето, ПиП стана примарна алатка на обидите
на кинеската влада да добие глобална лидерска улога. Некои експерти
истакнуваат дека кинеските власти се разочарале од меѓународниот
поредок предводен од САД и сакале да понудат алтернатива која ќе го
„подобри глобалното управување“. Оттука, Иницијативата ПиП.
Во 2015 година, кинеската влада воведе продолжување на нивната
иницијатива „Појас и пат“, прво наречена „Информациски пат на свилата“, а
подоцна ребрендирана во името „Дигитален пат на свилата“ (ДПС)². Целта
на ДПС е да се прошири влијанието на кинеските компании во светот, со
главен фокус на глобалната дигитална поврзаност.
Визијата на Кина за ДПС, вклучува работење во сферата на изградба на
прекугранични оптички кабли, брзи (5G) телекомуникациски услуги и
други области на поврзување што треба да се спроведат помеѓу Кина и
земјите на ПиП ³.
Кинеските напори доведоа до присуство во повеќе од 150 земји кои го
поддржаа ДПС во некаква форма во здравството, заштитата на животната
средина, дигиталните технологии и патната инфраструктура ⁵.
Некои критичари⁶ метаат дека ДПС е средство за Кина да воспостави
глобална (дигитална) доминација и да добие тракција во „трката за
дигитално вооружување“ со САД и ЕУ. Следствено, Европската унија и САД
ги зголемија своите напори за спротивставување на кинеските дејства за
преземање на водството во трката за дигитална супериорност. Во оваа
трка, Западен Балкан би имал истакната улога.

ВЛЕГУВА (ТРОЈАНСКИОТ) ЗМЕЈ
Западен Балкан стана суштински аспект на спроведувањето на кинескиот
ДПС⁷. Сите земји од Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина,
Северна Македонија, Црна Гора, Србија и Косово) имаат аспирации за
членство во ЕУ, а некои од нив се на прагот на започнување на преговорите
за влез во Европската унија.
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Сепак, ЕУ има донекаде амбивалентен пристап кон приемот на земјите
од Западен Балкан во Унијата поради долготрајните безбедносни и
корупциски прашања што ги мачат повеќето земји. Ова ја остави вратата
широко отворена за Кина да зачекори и да воспостави силно присуство во
некои од земјите од Западен Балкан (претежно Србија) и да вложи (преку
заеми и инвестиции) милијарди евра во инфраструктурата.
Економските размислувања одат рака под рака со политичките.
Навлегувањето во пазарот на соседството на ЕУ може да го отвори патот
за Кина да изврши идно стратешко влијание врз општествено-политичките
процеси во ЕУ⁸. Од друга страна, ЕУ и САД гледаат на зголеменото
присуство на Кина во Западен Балкан како безбедносна закана за цела
Европа⁹.
Главната грижа на Западот во врска со ДПС е фактот дека како што Кина
станува се понаметлива на глобалната сцена, ќе може да го користи ДПС
за да го шири својот модел на авторитаризам поткрепен со технологија.
На крајот, постои страв дека тоа би ги поткопало личните слободи и
суверенитетот во земјите со кои соработува.
Кинеските технолошки компании веќе им помогнаа на некои влади во
Западен Балкан да развијат можности за надгледување кои би можеле да
се искористат за сериозни прекршувања на приватноста на поединците и
правата за заштита на податоците.
Еден од проектите што Србија го реализираше со Хуавеи привлече критики 10 од граѓанското општество во земјата. Истиот се однесува на планот на
владата за инсталирање на илјадници камери за препознавање на лица низ
целата земја направени од страна на Хуавеи. Критичарите стравуваат дека
технологијата (која е забранета во ЕУ) има вистинска цел да ги таргетира
противниците на власта, вклучително и активистите и новинарите, како и
да ја намали слободата на говорот и несогласувањата со власта во земјата.
Србија неодамна дури предложи и закон со кој, ако биде усвоен, ќе стане
прва земја во Европа која ќе го легализира неселективното надгледување
на граѓаните¹¹. Несомнено, имплементацијата на тој закон би била
потпомогната од камерите за препознавање на лица произведени од
Хуавеј.
Сепак, ваквите практики не останаа незабележани. САД препознаа дека
Кина се обидува да заземе став во „дигиталната трка за вооружување“
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обидувајќи се да ги зацврсти позициите во комуникацискиот сектор во Западен
Балкан, особено кога се работи за 5G инфраструктура. Затоа, тие ги предводеа
напорите за насочување на преговорите кон посигурна и постабилна мрежа и
комуникациска инфраструктура со европските земји. Инфраструктура која
кинеското присуство нема да ја загрози. Ваквите напори доведоа до воведување
на „Иницијативата за чисти мрежи“ предводена од САД¹².

ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЧИСТИ МРЕЖИ
Иницијативата за чисти мрежи е воведена од 2020 година за да се обезбеди
„Јасна патека на 5G“, што значи дека ниту една кореспонденција помеѓу
американските амбасади нема да оди преку „нефилтрирани“ мрежи или системи.
Овие системи нема да бидат именувани, но широко се подразбира дека изразот
се однесува на кинеските телекомуникациски претпријатија и давателите на 5G
услуги.
САД успеаја да добијат потписи од неколку балкански земји кои се приклучија на
иницијативата во момент кога 5G станува приоритет и главна точка за разговори
во регионот во поглед на подобрување на дигиталното поврзување.
Иницијативата за чисти мрежи не ги споменува експлицитно другите земји или
конкретни компании. Сепак, нашироко се верува дека е развиена за да го намали
стратешкиот досег на кинеските гиганти како што се Хуавеј и ZTE и да го забави
нивниот импулс во изградбата на 5G инфраструктура во светот. Иницијативата
беше мотивирана од загриженоста за безбедноста и шпионажата, како и
можноста Кина да интервенира во демократските процеси во западните земји.
Овој пристап на САД кон Кина може да се следи уште од 2012 година кога
Конгресот предупреди дека „САД треба да гледаат со сомнеж на континуираното
навлегување на кинеските телекомуникациски компании на американскиот
телекомуникациски пазар¹³.“
Неодамна, нивната најистакната цел беше Хуавеј, еден од светските лидери
во 5G технологијата. Хуавеј веќе беше лидер во обезбедувањето на 4G мрежи
во неколку европски земји и се надеваше дека ќе обезбеди голем број нови
5G инфраструктурни партнерства. Сепак, американската администрација
зазеде агресивен¹⁴ став кон кинескиот технолошки гигант и ја идентификуваше
компанијата како безбедносна закана, повторувајќи ги сомнежите за шпионажа
или дури и саботажа. Од друга страна, Хуавеи ги обвинија САД за кршење
на меѓународните трговски правила и изјавија дека немаат поврзаност со
владејачката Кинеска комунистичка партија.
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Наскоро, САД добија поддршка од повеќе од 50 земји и 170 телекомуникациски компании кои „одбиваат да дозволат нивните 5G мрежи да бидат
компромитирани од недоверливи продавачи“. Северна Македонија е една од нив.

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СТАНУВА „ЧИСТА”
Северна Македонија во текот на изминатата деценија соработуваше со Кина
во различни области, најмногу на големи инфраструктурни проекти. Земјата
се приклучи на Иницијативата ПиП во 2014 година и е исто така членка на
иницијативата за соработка помеѓу Кина и земјите од Централна и Источна
Европа (позната како иницијатива „16+1“ и подоцна „17+1“). Во 2018 година,
кумулативните кинески средства вложени во Северна Македонија преку
кредитни шеми и инвестиции се зголемија¹⁵ повеќе од 100 пати во споредба со
2010 година, со што Кина стана втор најголем економски партнер на земјата,
пред САД и Русија. Сепак, таа беше и сé уште заостанува значително зад ЕУ во
овој поглед.
Еден од најконтроверзните кинески договори е оној за сè уште незавршениот автопат Кичево - Охрид, кој достигна неверојатен буџет додека се
спроведува во постапка која не е во согласност со законодавството за јавни
набавки во Северна Македонија. Покрај тоа, контроверзниот избор на главен
изведувач „Синохидро“ доведе до различни прекршоци кои се најдоа во центарот
на вниманието во скандалот со прислушување во 2015 година¹⁶. Оттогаш,
некои експерти сметаат дека македонската влада е повнимателна во врска со
влегувањето во нови партнерства со кинеските компании ¹⁷.
И покрај контроверзите кои ги нарушуваат инфраструктурните партнерства
помеѓу Северна Македонија и кинеските компании, македонската влада е
постојан партнер на кинеските телеком фирми во текот на изминатата деценија. Хуавеј е значаен играч во комуникацискиот сектор од 2010 година, кога ја
отвори својата прва филијала. Покрај партнерството во проекти на Владата, исто
така, има воспоставено основа во образовниот сектор, донирајќи компјутери
на скоро 30 училишта во Скопје, како и помагајќи во модернизацијата на
компјутерскиот систем на Факултетот за компјутерски науки и инженерство.
Хуавеј исто така сакаше да развие 5G инфраструктура во земјата, пред
стратешката ориентација на владата на Северна Македонија да се сврти во друга
насока, далеку од својот азиски сојузник.
Во 2020 година, тогашниот премиер Зоран Заев се сретна со Ванг Ји, кинескиот
министер за надворешни работи. Тие разговараа за идните активности и стра7

тегии за проширување на нивното партнерство во различни области.
Официјални претставници на Северна Македонија и Кина, исто така разговараа
за стратешките електронски комуникации, вклучително и изградбата на
5G мрежите. Американската амбасада во Скопје го нотираше состанокот
и предупреди да не се соработува со кинеските компании кои се „закани за
националната безбедност и човековите права“.
Еден месец подоцна, Северна Македонија ќе стане 11-та земја која ќе го
потпише Меморандумот за разбирање со наслов „Заедничка декларација за
5G безбедност меѓу Соединетите Американски Држави и Република Северна
Македонија“¹⁸ и ќе одлучи да го ограничи присуството на „недоверливи“
комуникациски компании во земјата.
Зоран Заев по потпишувањето изјави: „Имаме обврска да ги усогласиме
нашите политики за развој на телекомуникациите со оние на ЕУ, како и да ги
усогласиме безбедносните аспекти на имплементацијата на 5G мрежата со
нашиот стратешки сојузник, САД“. Кит Крач, американскиот заменик државен
секретар за економски раст, не беше толку суптилен за време на неговиот
говор по потпишувањето¹⁹, укажувајќи на потребата за „застанување против
доктрината на Кинеската комунистичка партија која ги загрозува приватноста, безбедноста и заштитата на податоците“. По самитот на НАТО во 2021
година, каде што Северна Македонија го имаше своето прво присуство како
полноправна членка, Заев беше запрашан дали Владата ќе дозволи кинеска
компанија да изгради 5G мрежа во земјата. Тој одговори: „Како членка на
НАТО, тоа е неприфатливо, на наше тло и во која било друга земја-членка.“
Курсот беше одреден.
Со потпишувањето на Меморандумот за разбирање, Северна Македонија
дополнително се усогласи со заедничките принципи за 5G безбедност,
зацртани најпрво во Прашките 5G предлози20 и во Алатката за 5G сајбер
безбедност на ЕУ, која исто така е составен дел на Иницијативата за чисти
мрежи. Ниту Кина, ниту Хуавеи не се спомнати во Заедничката декларација,
но референците за тоа „дали снабдувачите на мрежен хардвер и софтвер се
предмет, без независна судска проверка, на контрола од странска влада“ се
чини дека укажуваат на недемократски и незападни земји, како што е Кина.
ЕУ ја објави гореспоменатата алатка за 5G сајбер-безбедност во 2020²¹
за да идентификува некои заеднички мерки кои би можеле да ги намалат
најтешките дигитални закани за 5G мрежите. И тука не се споменува Кина,
а документот со алатки вклучува секакви ризици, не само упад на владата.
Сепак, истиот наведува дека владите можат да воведат ограничувања и да
ги исклучат снабдувачите за кои сметаат дека претставуваат ризик за крити8

чните функции.
Алатката на ЕУ утврдува заеднички пристап заснован на „објективна проценка на идентификуваните ризици и пропорционални мерки за ублажување“
за решавање на безбедносните ризици поврзани со воведувањето на 5G.
Тие исто така, препорачуваат исклучување на одредени добавувачи бидејќи
нивниот профил на ризик генерално треба да биде ограничен на најкритичните и најчувствителните делови од 5G мрежите.

5G ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА:
(КАРПЕСТ) ПАТ ПОПЛОЧЕН СО ДОБРИ НАМЕРИ
Само неколку месеци откако Северна Македонија се приклучи на
Иницијативата за чисти мрежи, Владата предложи измени во Законот за
електронски комуникации²². Целта на измените беше „...да се ограничат,
забранат и наметнат специфични барања и услови врз основа на проценка на
ризикот, во врска со снабдувањето, користењето и работењето на опремата
за електронските комуникациски мрежи, да се обезбедат чисти и безбедни
електронски комуникациски мрежи“. Амандманите, исто така, го наведуваат
„елиминирањето на ризиците за националната безбедност“ како една од
главните причини за предлозите.
Потоа, во април 2021 година, Парламентот на Северна Македонија го усвои²³
Законот за електронски комуникации, со кој се воведуваат построги правила
против снабдување на 5G опрема од „недоверливи продавачи“. Измените
пропишуваат дека проценка на профилот на ризик на сите релевантни
добавувачи и производители на критична мрежна опрема треба да се врши
„периодично“ од страна на Националниот центар за одговор на компјутерски
инциденти.
Со измените на Законот се предлагаат нови мерки кои имаат за цел да ја
ограничат или исклучат употребата на опремата од страна на провајдерите
на телекомуникациски мрежи класифицирани како „високоризични“. Новите предлози дојдоа набргу откако Агенцијата за електронски комуникации
(АЕК) ги покани телекомуникациските оператори да го изразат својот интерес за учество на планираната аукција на 5G фреквенции во јуни 2021 година.
Хуавеј не успеа да ја добие понудата²⁴, оставајќи му простор на Ериксон,
компанија која просперираше од негативните мерки кон нејзините кинески
конкуренти во Европа.
Медиумски извори во земјата објавија дека Македонски Телеком, најголемиот
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телекомуникациски провајдер во Северна Македонија (со 35 отсто од акциите во сопственост на Владата на Северна Македонија), го рангираше Хуавеи
како најдобар понудувач на тендерската постапка за купување на 5G
опрема. Но, истите медиумски извори истакнуваат дека Владата подоцна
им препорачала на телекомуникациските компании да не соработуваат со
кинескиот гигант²⁵ .
Со измените и дополнувањата на Законот за електронски комуникации се
предвидува донесување на два подзаконски акти. Првата е Методологијата за проценка на профилот на ризик на добавувачите и производителите
на мрежна опрема, по што следи „Листа на критични компоненти и чувствителни делови на електронските комуникациски мрежи“. Подзаконските акти
му даваат на АЕК овластување да одлучува за нивото на ризик на одреден
добавувач на телекомуникациска опрема.
Според Методологијата за ризик²⁶, при спроведувањето на проценката на
ризикот мора да се земат предвид четири фактори.
Тие се однесуваат на тоа дали добавувачите и давателите на мрежна опрема:
✓ се под надзор на странска влада без независна судска контрола;
✓ имаат јавно достапни информации за своите основачи и деловни партнери
и нивните управни и деловодни тела;
✓ поддржуваат иновации и ги почитуваат авторските и сродните права и
правата од интелектуална сопственост;
✓ се финансираат транспарентно, според најдобрите практики за набавка,
најдобрите практики за инвестиции, како и склучување на договори.
Примарното оправдување за усвојувањето на проценката на ризикот
беше националната безбедност и потребата да се заштити критичната
инфраструктура од влијанието на владите на трети земји. Сепак, критериумите кои АЕК ги обезбедува и врз основа на кои ќе ја врши проценката на
ризикот може да ја ограничат или целосно да ја исклучат можноста одредени добавувачи да учествуваат на пазарот на телекомуникациска мрежа ако
АЕК ги оцени како „високоризични добавувачи“.
Правни експерти од земјава истакнаа²⁷ неколку потенцијални недостатоци
на законот и подзаконските акти. Тие посебно ја потенцираа можноста за нивна ретроактивна примена, која би можела да ги попречи добавувачите на
мрежи од постарата генерација и уште помалите добавувачи кои немаат
никаква врска со услугите поврзани со 5G.
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Според професорот по право Борче Давитковски, „поради неусогласеноста на Законот за електронски комуникации со европските прописи, се
јавува незаконитоста на нацрт-законите. Значи, целата законска регулатива
која Македонија ја има или има намера да ја усвои не е според европските
директиви и стандарди, и истата треба да се усогласи што е можно поскоро²⁸.“
Меѓународните експерти се согласуваат²⁹ дека амандманите на Законот за
електронски комуникации се со преширока примена: тие не се ограничени на
5G мрежи, туку покриваат долга листа на делови од сите (вклучувајќи ги и
постоечките) телекомуникациски мрежи и, според тоа, би можеле да имаат
ретроактивен ефект. Се чини дека не е обезбеден преоден период и не е
понуден процес за време на кој на добавувачот му се нуди да ги отстрани
евентуалните технички недостатоци.
Следствено, македонските предлози отстапуваат од принципите на
транспарентност, правна сигурност, недискриминација и пропорционалност,
кои се темелни принципи на Спогодбата на ЕУ и дел од важечкото
законодавство во телекомуникациите.
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ЗАКЛУЧОК
Република Северна Македонија е земја која се стреми кон членство во
ЕУ. Затоа, таа се обидува да ја усогласи својата европска легислатива во
телекомуникациите со онаа на ЕУ. Стратешки, владата презеде чекори за
понатамошно зајакнување на решеноста да застанат на страната на западните
сојузници, влегувајќи во партнерства со САД, како што е пристапувањето во
Иницијативата за чисти мрежи.
Сепак, владата се сопна во своите напори за усогласување на својата
легислатива со своите стратешки приоритети. Се чини дека измените во
Законот за електронски комуникации се водени од политичките мотиви на
прво, а од безбедносните на второ место. Колку и да се споменува фразата
„национална безбедност“ во соодветната легислатива, нејзиното значење е
лишено од суштина кога ги гази добро воспоставените европски принципи за
транспарентност и објективност. Покрај тоа, со избегнување на компании како
што е Хуавеј на нетранспарентен и произволен начин, земјата ризикува да ги
наруши своите односи со Кина. Одлуки многу слични на оние донесени од
македонската влада доведоа до тоа Хуавеј да покрене арбитражна постапка
против Шведска поради нивното исклучување од увозот на 5G мрежни
производи и услуги во таа земја30.
Законот за електронски комуникации и неговите подзаконски акти отстапуваат од општите принципи на правото на ЕУ (транспарентност, правна
сигурност, недискриминација и пропорционалност). Самите документи што
треба да се следат, како Алатката на ЕУ за 5G безбедност, препорачуваат
критериумите за проценка на ризикот да бидат објективни, транспарентни и
пропорционални, а проценката на ризикот да биде технолошки неутрална и
да не се заснова на недефинирани критериуми на политиката. Тие принципи недостасуваат.
Критериумите утврдени во Методологијата за управување со ризици имаат
премногу широк фокус. Тие се фокусираат на потеклото на снабдувачите и
достапноста на информации за нивните основачи, деловни соработници
и управни тела. Тие, исто така, наведуваат општи работи како „дали ги
поддржуваат авторските права и заштитата на правата на интелектуална
сопственост“ без да ја објаснат таа формулација. На крај, се чини дека клучната легислатива следи политичките и нетехнички критериуми.
Ова, од една страна, ги смирува амбициите на земјата да стане членка на ЕУ,
но истовремено се спротивставува на принципите што Унијата ги воспостави за проценка на ризикот на снабдувачите на 5G.
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ПРЕПОРАКИ
Методологијата за проценка на профилот на ризик на добавувачите и
производителите на мрежна опрема треба да се ажурира според принципите утврдени во Документот со Алатки за 5G и Договорот за ЕУ, особено во
конкретната постапка за проценка на ризик. Методологијата треба да наведе што значи „периодично“, да обезбеди транспарентен пристап кон
проценката на ризикот и да ја наведе нејзината фреквенција. Принципите
наведени во Алатките на ЕУ за 5G, треба да го водат овој процес.
Посебно внимание треба да се посвети на тоа снабдувачите на мрежи
од постарата генерација, како што е 4G, да не бидат засегнати од измените на
Законот за електронски комуникации и неговите подзаконски акти.
Северна Македонија треба да ја зајакне својата основа за
сајбер-безбедност преку унифицирани безбедносни мерки и систем
на транспарентност за да се направи помалку подложна на криминални практики. За таа цел, Законот за безбедност на мрежите и информациските системи предложен во 2019 година треба да биде усвоен во најкус можен
рок.
САД и ЕУ треба да ја охрабрат Северна Македонија целосно да ја
имплементира Алатката на ЕУ за 5G.
Кина треба да покаже дека може да одржува транспарентни цели и
да поттикнува стабилна и безбедна средина со своите партнерски земји,
изградена врз заеднички интереси и вредности, и да спречи стигматизирање на нејзиното присуство во Македонија. Партнерството меѓу двете земји
може да ја стимулира економската соработка и да доведе до поконкурентен
комуникациски сектор. Двете земји треба да обезбедат партнерство целосно компатибилно со процесот на пристапување во ЕУ.
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