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ПАРТНЕРСТВА МЕЃУ ЗБРАТИМЕНИ ГРАДОВИ:
СУБНАЦИОНАЛНИ ЧИНИТЕЛИ ВО СОРАБОТКАТА МЕЃУ НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА КИНА И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Со цел подобро да се разбере присуството на Кина на Западен Балкан, 
а особено во Северна Македонија, важно е да се разберат интересите и 
природата на кинеските иницијативи за соработка, особено нивната на- 
клонетост кон локално ниво. Целта на овој документ за јавни политики е 
да се разгледа соработката на локално ниво помеѓу општините од Кина 
и Северна Македонија, потенцијалните придобивки, ризици и реалните 
достигнувања. За таа цел, анализата се заснова на пет студии на случај 
на партнерства меѓу збратимени македонски и кинески општини.

Несомнено, на двете страни има волја за соработка. Кинеската перспе- 
ктива се заснова на амбицијата да го совлада европскиот начин на фун- 
кционирање со цел да ја зајакне својата мека моќ и влијание во регио- 
нот, додека пак, македонската страна очекува конкретни економски 
придобивки, односно инвестиции и развојна помош. Сепак, конкретни- 
те резултати се многу ограничени и со текот на годините интензитетот 
на локалната соработка се намали. Поради членството во НАТО и нова- 
та Влада од 2017 година, Северна Македонија стана попретпазлива во 
соработката со Кина, па оттука тешко е да се предвиди дали и до кој сте- 
пен обновените врски за време на пандемијата ќе се прелеат и во други 
области. Иако веројатно има доста простор за прилагодување на сора- 
ботката за подобро да одговори на потребите на македонските општи- 
ни, идните резултати најмногу ќе зависат од волјата на кинеската 
страна.
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ВОВЕД

Кина често се впушта во парадипломатија, форма на соработка на суб- 
национално ниво во која Кина ги продлабочува своите врски со субна- 
ционалните (поднационалните, најчесто регионални или градски) власти. 
За разлика од европската субнационална соработка, која во голема ме- 
ра е децентрализирана, кинеската субнационална дипломатија се плани- 
ра како дел од централизиран систем на инвестиции, размена, истражување 
и развој и генерално, партнерства. 

Во согласност со кинеската стратегија за развивање на киноцентрични за- 
едници преку соработката со мрежа на земји во развој, вклучително и зем- 
јите од Западен Балкан, субнационалната дипломатија може да биде ефи- 
касен комплементарен метод за зајакната соработка. Иницијативата „Појас 
и пат“ (ПиП) исто така се користи како економска алатка за воспоставува- 
ње соработка на субнационално ниво. 

Кина во изминативе неколку години честопати целеше кон Северна Маке- 
донија за соработка на локално ниво. Локалната соработка во голема мера 
наликува на билатералните односи на централно ниво: првенствено е 
предводена од Кина со фокус на јавниот сектор и развојната помош¹.

За да се разбере воспоставената соработка на локално ниво, оваа анализа 
ја претставува актуелната ситуација во однос на постојните платформи за 
соработка помеѓу македонските и кинеските локални власти. Поконкретно, 
целта на оваа анализа е да ги претстави правните механизми и алатки за 
воспоставување и одржување на меѓусебните односи меѓу локалните вла- 
сти на двете земји.  

За потребите на студијата, беше спроведено мапирање на воспоставената 
соработка помеѓу македонските и кинеските општини. Во оваа анализа за- 
себно се разгледуваат следниве македонски и кинески збратимени гра- 
дови: Скопје и Нанчанг, Битола и Нингбо, Кочани и Вуши, Прилеп и 
Дејанг, и Охрид и Далиан. Примерите се избрани врз основа на јавно 
достапни информации, медиумското внимание и потенцијалната важност 
на нивните активности за идниот економски, културен и образовен локален 
развој. Информациите дадени во овој документ се засноваат на проверени 
официјални изјави, истражувачки студии и соопштенија за медиуми. Пок- 
рај тоа, беа водени интервјуа со претставници од петте македонски општи- 
ни кои се опфатени со студиите на случај. 

Анализата има за цел да даде податоци за кинеските интереси и мотива- 
ција за соработка со македонските општини и да даде увид во придобив- 
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ките од таквата соработка за македонските општини и нивниот локален раз- 
вој. Документот го претставува долгорочниот стратешки план на кинеските 
власти за зајакнување на политичкото, економското и културното влијание на 
Кина преку кооперативен пристап на локално ниво, и го прикажува искуство- 
то од ваквата соработка за развој на локалните економии и справување со 
глобалните предизвици. Соработката помеѓу збратимените градови може 
да понуди многу можности за развој, но и ризици од различен вид. Според 
тоа, анализата бележи различни искуства, научени лекции и добри практи- 
ки и изведува заклучоци за посебните карактеристики на парадипломатија- 
та на Кина и нејзините односи со субнационалните чинители во Северна 
Македонија.

КИНЕСКИОТ ПРИСТАП КОН СОРАБОТКАТА ЗА ЛОКАЛЕН
РАЗВОЈ
Улогата на збратимените градови е двојна. Како прво, тие ги движат 
рамките за регионална соработка на Кина, придонесуваат кон размена и 
овозможуваат спроведување на проекти на билатерална основа. Исто така, 
постои корелативна врска помеѓу поголем степен на глобализација во еден 
град со поголема ширина на соработката со другите градови.²  

Како второ, Кина ги користи врските со збратимените градови за промо- 
вирање на својата репутација создавајќи позитивна слика за себе која ѝ 
овозможува да ја протурка својата домашна политичка агенда. Севкупната 
соработка со Кина честопати не е во согласност со политиките на ЕУ во некои 
области, како што се јавните набавки или животната средина.³ Сепак, таа е 
добредојдена во земјите кои не се членки на ЕУ, како петте земји од Западен 
Балкан, со што дополнително се поттикнува полокализирана субнационал- 
на соработка.⁴ Имајќи го предвид сето ова, нивото на мека моќ на Кина се 
зајакнува како што напредува соработката на субнационално ниво.

Кинеската народна асоцијација за пријателство со странски земји (КНАПСЗ 
⁵) е организација одговорна за организирање на меѓународните односи на 
локално ниво која работи директно под Комунистичката партија на Кина 
(КПК). Станува збор за директна алатка за спроведување на кинеската 
надворешна политика како што е предвидена на централно ниво. КНАПСЗ 
им дава официјално одобрување на кинеските градови пред да започнат 
со соработка.⁶

За споредба, локалните власти во Европа и во Северна Македонија не 
се директно вклучени во спроведувањето на надворешната политика 
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како што е одлучено и дефинирано на ниво на централната власт. Тие имаат други 
надлежности и обврски што се претежно поврзани со локалниот економски раз- 
вој, сообраќајот, урбанистичкото планирање и комуналните услуги. Понатаму, 
со оглед на демократскиот и плуралистички карактер на европските општества, 
политичките функционери на чело на локалната власт може, но и не мора да би-дат 
од иста политичка партија/и со функционерите на централната власт, што може 
да доведе до политичко-идеолошки разлики и да влијае врз соработката со локал- 
ните власти од други земји.

МАКЕДОНСКО-КИНЕСКА СУБНАЦИОНАЛНА СОРАБОТКА ВО 
ПОДЕМ

Соработката на локалните власти се појави во контекст на односите помеѓу цен- 
тралните влади и е воспоставена на ниво на збратимени градови и градски мре- 
жи и здруженија. Во изминатата деценија, Кина и Северна Македонија развија 
соработка помеѓу КНАПСЗ и македонската Заедница на единиците на локалната 
самоуправа (ЗЕЛС) која стана поактивна по формирањето на платформата за 
соработка помеѓу Кина и земјите од Средна и Источна Европа во 2012 година. 

Целта на соработката помеѓу КНАПСЗ и ЗЕЛС е да создадат поволни услови за развој 
на односите помеѓу локалните власти од двете земји.
Комуникацијата помеѓу двете здруженија беше воспоставена на следниов начин: 

✓ На Кинеската меѓународна конференција на пријателски градови која се одржа 
во Шангај во 2010 година во организација на КНАПСЗ, присуствуваше делегација 
составена од претставници на ЗЕЛС и Мрежата на асоцијации на локални власти во 
Југоисточна Европа (НАЛАС).⁷ 

✓ Во 2013 година, делегација на кинески градови го посети ЗЕЛС. Целта на оваа посета 
беше запознавање со надлежностите на локалните власти во Северна Македонија и 
создавање можности за меѓусебна соработка и размена на искуства помеѓу градо- 
вите и регионите на двете земји.⁸ 

✓ Во 2014 година, за време на Вториот самит на локални лидери на Кинескиот инве- 
стициски форум што се одржа во Прага, во име на ЗЕЛС, тогашниот претседател го 
потпиша писмото за поддршка за „Основање на Здружение на гувернери на провин- 
ции на Народна Република Кина - ЗЦИЕ“. Во 2015 година, делегација на Кинеската 
народна асоцијација за пријателство со странски земји ја посети македонската Заедни- 
ца на единиците на локалната самоуправа.⁹ 

✓ Во 2016 година, делегација на ЗЕЛС, предводена од нејзиниот тогашен претседа- 
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тел, учествуваше на 3-тиот Самит на локални лидери на НР Кина и 16 земји од Централ- 
на и Источна Европа. Градоначалниците на три единици на локалната самоуправа 
на Република Северна Македонија - Град Скопје, Гостивар и Куманово, склучија 
договори за пристапување во Здружението на гувернери на провинции и реги- 
они во рамки на иницијативата 16+1 (НР Кина и 16 земји од ЦИЕ).10

ПАРТНЕРСТВА МЕЃУ ЗБРАТИМЕНИ ГРАДОВИ: СТУДИИ НА СЛУЧАЈ 

Преку мапирањето на воспоставената соработка меѓу кинеските и македонските 
локални власти, беа идентификувани пет тандеми на општини од двете земји кои 
имаат договори за меѓусебна соработка.

1. Скопје и Нанчанг

Започната во 1985 година, соработката помеѓу Скопје и Нанчанг се чини дека е 
најстара меѓу двете земји, а долго време беше и единствена. Конкретно, таа 
започна 9 години пред воспоставувањето на дипломатски односи помеѓу две- 
те земји во 1993 година. Помеѓу 1996 и 2005 година имаше голем број посети помеѓу 
двата града во кои беа вклучени градоначалниците и стручен општински персонал.

Соработката меѓу двата града се интензивираше во септември 2005 година со 
потпишување на Меморандум за разбирање во областа на културата, образова- 
нието, спортот и економијата при посетата на кинеска делегација од Нанчанг на 
Скопје.¹¹ Тогашниот градоначалник на Град Скопје посочи дека Нанчанг може да 
донесе значајно искуство за понатамошниот економски развој на Град Скопје, 
имајќи ги предвид различните кинески методи на производство и нивната употре- 
ба на напредна технологија. Следејќи го примерот на технолошко-индустриската 
развојна зона во Нанчанг, препораката за економска соработка се однесуваше на 
потенцијално отворање на економски зони во Скопје во согласност со национал- 
ното законодавство, во кои одредени производи би се произведувале и потоа би се 
пласирале на домашниот пазар или на пазарите на соседните земји.¹²  Во македонската 
владина позиција за отворање кон кинеските инвестиции во 2012 година, дополнително 
беше спомената слободната економска зона или технолошко-индустриска развојна 
зона во Скопје.¹³  Овој предлог за отворање на слободна зона за кинеските компании 
беше претставен на речиси секој самит на Кина и земјите од Средна и Источна Европа 
до 2017 година, но никогаш не беше реализиран поради недостаток на интерес од 
кинеската страна.¹⁴ 

Во периодот од 2007 до 2010 година беа организирани неколку образовни раз- 
мени¹⁵ кои резултираа со потпишување на Меморандум за разбирање помеѓу 
средното училиште „Георги Димитров“ од Скопје и Втората гимназија од Нанчанг.¹⁶ 
Двете страни, исто така, се обидоа да воспостават соработка во областа на медиуми- 

7



те во 2014 година, кога кинеска делегација од Нанчанг составена од претстав- 
ници на локалната власт и медиуми беше во официјална посета на Скопје.¹⁷

Низ годините на размена на високо ниво и меѓу експертски делегации, двата 
града воспоставија тесна културна соработка со цел да ги промовираат 
своите традиции и култури. За илустрација, во рамките на одбележувањето 
на 30-годишнината од соработката помеѓу Нанчанг и Скопје во 2015 година, 
беа организирани низа културни настани за промоција и претставување на 
кинеската култура пред македонските граѓани.¹⁸ Официјална делегација од 
Нанчанг го посети Скопје во февруари 2016 година и учествуваше на просла- 
вата на кинеската Нова година во Скопје.¹⁹

Соработката меѓу двата града се прошири во делот на развојната помош 
преку донација за изградба на Едукативно катче во Зоолошката градина 
во Скопје во 2006 година, како и финансиска помош за набавка на опрема 
за Противпожарната бригада на Град Скопје20 Во април 2020 година, при 
разгорувањето на пандемијата на Ковид-19, Град Скопје побара медицинска 
поддршка од своите кинески пријатели во Нанчанг, што резултираше со дона- 
ција од 50.000 маски, а иницијативата беше одлично поздравена од граѓаните 
на Скопје и локалната администрација.²¹

Координаторот на секторот за меѓународна соработка на Град Скопје ги опи- 
ша билатералните односи како „соработка во бранови“. Во одредени периоди, 
има позабележителен интензитет со повеќе координирани активности, а има и 
периоди кои се значително побавни, во зависност од актуелните тенденции. 

Билатералните односи меѓу двата града се развија главно во периодот 
помеѓу 2012 и 2017 година со редовни посети на високо ниво и промотивни 
активности. Соработката придонесе кон значајни резултати особено во обла- 
ста на културата и промоцијата на националните традиции. Соработката сè 
уште продолжува преку електронска пошта, пораки и протоколарни размени. 
Во знак на пријателството со Скопје, еден од најмодерните булевари во Нан- 
чанг е именуван Скопје - Нанчанг – Пријателство. ²²

2. Охрид и Далиан 

Протоколот за воспоставување пријателска соработка помеѓу Далиан и Ох- 
рид беше потпишан во 2004 година.²³ Протоколот беше потпишан како дел 
од низата договори помеѓу Владата на Народна Република Кина и Владата на 
Република Северна Македонија и следеше по потпишувањето на Заедничката 
изјава помеѓу Народна Република Кина и Владата на Република Северна 
Македонија за зацврстување и унапредување на нивните пријателски односи и 
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соработка во 2002 година.²⁴

Во 2005 година, тогашниот градоначалник на Охрид присуствуваше на 
Конференцијата на збратимени градови во Далиан и искажа интерес за 
развивање на посилна соработка со Далиан и користење на неговото искуство 
во областа на туризмот, реставрацијата и градежништвото.²⁵

Во 2010 година, висока делегација од општинската власт на Далиан го посети 
Охрид со цел да се информира за туристичката и културната понуда на градот и 
неговото езеро, како и за неговите бизнис капацитети и индустрија.²⁶

Двата града ги интензивираа своите односи од 2014 година, претежно во облас- 
та на туризмот и културата. Во ноември 2014 година, тогашниот градоначалник 
на Охрид го посети Далиан и оствари средби со претставници на локалната 
власт на кои се разговараше за зајакнување на меѓусебната соработка, како и 
со претставници на Националната телевизија на Далиан за да се организира 
снимање на промотивно видео за Охрид²⁷кое се реализираше следната година.²⁸ 
Помеѓу 2015 и 2019 година, беа остварени неколку официјални посети помеѓу 
двата града. Двете страни ги искористија овие годишни средби и активности 
за понатамошно проширување на нивната соработка и унапредување на 
размената. 

Посетите резултираа во потпишување на Меморандум за разбирање помеѓу 
секторот за туризам и локален економски развој на општина Охрид и Бирото 
за туризам на Далиан во 2015 година. Меморандумот беше првиот чекор за 
зајакнување на соработката меѓу двата града во областа на туризмот. Двете 
страни се ангажираа за зајакнување на соработката во областа на размена на 
информации, развој на производи и услуги во туризмот, како и организирање 
на туристички посети. Овој Меморандум требаше да послужи како основа 
за воведување на летови од Северна Македонија до Кина, прикажувајќи 
ја амбицијата на македонските локални власти, иако нералистична за 
спроведување земајќи ја предвид потребната логистика. Двата града се 
согласија да имаат заедничко учество на саеми и туристички настани.²⁹  Во 2016 
година, претставници од општина Охрид го посетија Далиан со цел зајакну- 
вање на соработката во туризмот, воспоставување врски со кинеските туропе- 
ратори и разгледување на потенцијални економски инвестиции.30 Истото 
продолжи и во 2019 година кога претставници на општина Охрид беа на 
официјална посета во Далиан. Целта на посетата беше да се разговара за идните 
конкретни активности на збратимените градови Далиан и Охрид со цел да се 
добие искуство во областа на туризмот преку размена на студенти и туристи- 
чки работници, како и учество на културни настани во двата града.³¹
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За време на официјалните посети исто така се дискутираше и за економскиот 
развој. Беше претставен акциски план со насоките, инвестициските прин- 
ципи, потребната логистика и очекуваните резултати.³² Во 2015 година, 
кинеска делегација составена од управители на претпријатија од областа 
на градежништвото, инвестициските фондови и енергетскиот сектор беше 
на посета во Охрид и ги претстави конкретните чекори што дотогаш беа 
преземени од кинеските потенцијални инвеститори. 

При посетата на висока делегација од Далиан во Охрид во 2018 година се 
дискутираше за зајакнување на културната соработка преку културни разме- 
ни, музички настани, како и можноста за отворање на кинески културен цен- 
тар во Охрид.³³ 

Во 2019 година, делегација од градот Далиан имаше средба со колегите од 
Охрид. На средбата беше потенцирана добрата меѓусебна соработка што 
двете страни сакаат да ја негуваат. Акцентот на дискусијата беше ставен на 
потенцијалната соработка за зачувување и реставрација на старите објекти 
во Охрид, како и заштитата на животната средина.³⁴ Двата града се потпол- 
но решени да ја продолжат плодната соработка и да ја зајакнат нивната рабо- 
та во областа на културното наследство и животната средина. 

Соработката меѓу Охрид и Далиан беше една од најинтензивните соработки 
помеѓу кинеските и македонските градови, барем пред појавата на Ковид-19. 
Иако нема многу конкретни резултати и досега соработката беше фокусира- 
на на културна и туристичка промоција, важно е да се истакне силната волја на 
иницијативите од двете страни. 

3. Битола и Нингбо

Соработката помеѓу Битола и Нингбо беше иницирана во ноември 2014 
година со потпишување на Договор за соработка чија намера беше развивање 
на економски и културни контакти, инвестирање и промоција на национални 
производи од двете земји. Идеите за соработка беа во областа на земјодел- 
ство, автомобилска индустрија, млеко и млечни производи, сладолед итн.³⁵

По потпишувањето на Договорот за соработка следеа две посети во 2015 
година. Првата беше од делегација на Нингбо за воспоставување на економска 
соработка помеѓу двата града. Беа организирани повеќе разговори со 
претставници на бизнис секторот и секторот за економски развој во Битола.³⁶ 
Делегација од Битола во чиј состав имаше претставници на општината, 
компании и новинари ја возвратија посетата за време на Саемот Експо.³⁷ 
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Во документарецот за посетата, претставник на општината Нингбо јасно ја 
објаснува кинеската стратегија: „Ако можеме да разбереме еден град, можеме 
да ја разбереме цела Македонија, ако можеме да ја разбереме секоја земја од 
Централна и Источна Европа, можеме да ја разбереме Централна и Источна 
Европа“.³⁸  

Интервјуираните претставници од општина Битола ја опишаа досегашната 
соработка како соработка во „протоколарна“ смисла, со размена на повици за 
одбележување на годишнини и други важни датуми за двата града, размена на 
електронска пошта и сл. Исто така, треба да се напомене дека во изминатите 
години немаше конкретни активности за спроведување на Договорот за 
соработка.  

4. Кочани и Вуши

Во април 2016 година беше потпишан Меморандум за разбирање помеѓу 
Вуши, град од провинцијата Џјангсу и општина Кочани за време на посетата на 
официјална делегација од Кочани во Вуши. 

Главната цел на овој прв официјален контакт помеѓу двата града беше 
развивање на економска и земјоделска соработка, особено за производство на 
ориз, што е во заеднички интерес на двата града. Покрај тоа, општина Кочани 
ги претстави можностите за инвестиции, градежништво и деловна соработка.³⁹ 

Во август 2016 година, делегација од збратимениот град Вуши беше на 
официјална посета во општина Кочани при што посети неколку локални 
претпријатија и институции. Се разговараше за потенцијалните области 
на соработка со Кочани, како производство на ориз, искористување на 
геотермални води, промоција и развој на планинскиот туризам, особено во 
спортско-рекреативниот центар „Пониква“.40

Покрај економската и земјоделската соработка, а согласно Договорот, 
соработката меѓу збратимените општини треба да продолжи и во областа на 
културата и образованието.

Во разговорот со раководителот на одделението за локален економски развој 
и прекугранична соработка, беше истакнато дека соработката продолжува и 
до денес, главно со мали иницијативи како што се онлајн културни натпревари 
за деца, размена на подароци преку пошта итн. Сè уште постои желба 
за продолжување на соработката од двете страни, но во моментов нема 
конкретни планови. 
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5. Прилеп и Дејанг

Соработката меѓу Прилеп и Дејанг започна во јули 2013 година, кога 
делегација од Прилеп учествуваше на Бизнис форумот Чонгчинг 2013 
година и официјално го посети Дејанг. При оваа посета беа организирани 
повеќе средби со општинските претставници и билатерални средби со 
бизнис секторот. 

Се водеа тематски дискусии за економија, култура, образование и други 
области во кои двете општини можат да ја развиваат соработката. Делега- 
цијата од Прилеп ја претстави македонската култура и традиција, како и 
можностите за инвестирање во општина Прилеп, особено во технолошко-
индустриската зона Алинци. Македонската делегација посети индустриски 
објекти и компании кои работат во областа на енергетика, тутунска, 
прехранбена и текстилна индустрија. 

За време на оваа посета во 2013 година, двајцата градоначалници потпишаа 
Меморандум за воспоставување на пријателска соработка помеѓу општи- 
ните Прилеп и Дејанг.⁴¹  Истата година, Прилеп беше домаќин на делегација 
од Дејанг, која ги посети мермерниот и тутунскиот комбинат од Прилеп, 
како и прехранбената индустрија „Витаминка“ и македонската текстилна 
компанија „Комфи ангел“. На оваа посета претежно се зборуваше за иско- 
ристувањето на економските ресурси и можностите за инвестирање.⁴² Пок- 
рај тоа, кинеската Амбасада го претстави Прилеп и потенцијалот на градот 
за идни инвестиции пред кинески инвеститори и бизнисмени и ја поддржа 
соработката со Дејанг при официјалната посета на кинескиот амбасадор во 
Прилеп во 2015 година.⁴³

Двата града изразија волја за соработка во областа на културата и туризмот. 
Делегација од Дејанг, составена од културни, медиумски и туристички работ- 
ници, го посети Прилеп во 2014 година со цел да се запознае со неговиот 
културен и туристички потенцијал.⁴⁴  

За време на пандемијата на Ковид-19, општина Дејанг му даде поддршка 
на својот збратимен град донирајќи 200 заштитни одела и прочистувачи на 
воздух за градинките.⁴⁵  Во таа прилика, градоначалникот на Прилеп изрази 
подготвеност за интензивирање на соработката меѓу Прилеп и Дејанг по 
завршувањето пандемијата, особено во економската област.
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ЗАКЛУЧОЦИ

Најголемиот дел од македонските општини кои започнуваат соработка со 
кинеските општини очекуваат економски инвестиции и инфраструктурен 
развој од Кина. Кинеската страна, исто така, има економски интерес, кој 
е незначителен за економскиот развој на Кина, но важен за да го совлада 
европскиот начин на работење и за да го зајакне своето присуство во 
регионот. Оттука, иако е јасно дека двете страни покажуваат подготвеност 
за соработка и за зајакнување на меѓусебните односи за соработка главно 
во економската област, недостасуваат конкретни резултати за директни 
инвестиции, аутсорсинг или други економски придобивки. Се чини дека е 
полесно да се развива соработка во образованието и културата. Токму за- 
тоа, културните институции, средните училишта, универзитетите и туристи- 
чките работници беа главните актери во билатералната соработка на 
локално ниво што пак придонесува кон зајакнување на меката моќ на Кина. 

Покрај тоа, забележлив е пад на интензитетот на соработката во изминатите 
неколку години, а во некои случаи, истата беше повеќе фокусирана на 
протоколарни работи отколку на суштината. Оваа ситуација ги отсликува 
случувањата на централно ниво и може да се припише на повеќе фактори, 
како формирањето на нова Влада во Северна Македонија во 2017 година 
со различни меѓународни развојни приоритети кои се рефлектираат на 
локално ниво. Владата е повеќе фокусирана на зајакнување на врските 
со Европската Унија и процесот на пристапување на земјата. Понатаму, 
пристапувањето во НАТО во 2020 година дополнително го промени 
политичкиот контекст и ја приближи земјата до земјите членки на НАТО, 
зголемувајќи ја претпазливоста во однос на соработката со Кина на 
централно ниво, особено во чувствителните области.⁴⁶ Сепак, се чини дека 
оваа тенденција не е видлива на локално ниво. 

При појавата на Ковид-19 беше забележано извесно обновување на 
постојната соработка, особено во однос на комуникацијата за медицинска 
поддршка и мали донации на здравствена опрема, но останува да се види 
дали ќе има прелевање и во други области. Според тоа, има многу простор 
за подобрување со цел подобро да се прилагоди соработката според 
потребите и очекувањата на македонските општини. 
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