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 JUODKALNIJA   

 Pasaulio Bankas prognozuoja, kad dėl spartaus turizmo atsigavimo 2021 m. 

Juodkalnijos ekonomika išaugs apie 10,8 proc. ir tai bus aukščiausias rodiklis 

iš šešių Vakarų Balkanų šalių. 2021 m. turizmo atsigavimas pasiekė beveik 75 

proc. 2019 m. lygį. Pažymima, kad dėl gero fiskalinio valdymo fiskalinis 

deficitas sumažėjo nuo 11 proc. BVP 2020 m. iki 4 proc. 2021 m., tačiau 

atsigavimas dar nepaveikė darbo rinkos, todėl nedarbo lygis Juodkalnijoje 

išlieka aukštas. 2021 m. skurdo lygis nuosaikiai mažėja, bet išlieka aukštenis 

nei 2019 m.  
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 Tarptautinis valiutos fondas (TVF) sumažino Juodkalnijos ekonomikos 

augimo prognozes nuo 9 proc. (2021 m. balandžio mėn. prognozė) iki 7 

proc. TVF įspėja, kad atsižvelgiant į 15 proc. ekonomikos nuosmukį 2020 m., 

reikalinga daug daugiau pastangų. Nėra aišku, ar galima tikėtis minimalaus ir 

vidutinio darbo užmokesčio didėjimo.  
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 ŠIAURĖS MAKEDONIJA   

 Pasaulio Bankas prognozuoja, kad 2021 m. Šiaurės Makedonijos ekonomika 

augs 4,6 proc., t.y. sparčiau, nei prognozuota pavasarį, tačiau ekonominis 

atsigavimas yra trapus - išlieka rizika dėl mažo imunizacijos tempo, tiekimo 

grandinių sutrikimo. 2020 m. ekonominis nuosmukis ypač paveikė moterų ir 

jaunimo padėtį darbo rinkoje. Jaunimo nedarbas 2021 m. išaugo iki 37,7 proc., 

t.y. 5,4 proc. punkto daugiau nei 2020 m. birželio mėn. Rekomenduojama 

koncentruotis į darbo vietų kūrimą,  ekonomikos pertvarką, įskaitant perėjimą 

prie žaliosios ekonomikos.   
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 VAKARŲ BALKANAI   

 Pasaulio banko (PB) Vakarų Balkanų ekonomikos ataskaitoje pažymima, kad 

Vakarų Balkanų regionas atsigauna nuo Covid-19 sukelto 2020 m. nuosmukio 

ir 2021 m. atsigavimas bus spartesnis nei tikėtasi. Prognozuojama, kad 2021 

m. regiono BVP augimas sieks 5,9 proc., po 3,1 proc. nuosmukio 2020 m. 2022 

m. regiono augimas sieks 4,1 proc., o 2023 m. – 3,8 proc. Atsigavimą lems 

didėjantis vartojimas ir atsigaunantis turizmo sektorius.  

Tačiau atsigavimas išlieka trapus. Darbo rinka reikalauja ypatingo politinio 

dėmesio. Dėl ekonominio nuosmukio prarastos darbo vietos neproporcingai 

paveikė moteris ir jaunimą, o tai gali sutrukdyti pastangas didinti nuolat žemą 

darbo jėgos dalyvavimo regione lygį. Jaunimo nedarbas 2021 m. išaugo iki 

37,7 proc., t.y. 5,4 proc. punkto daugiau nei 2020 m. birželio mėn., o tai dar 

labiau pablogino jaunimo užimtumo perspektyvas. 

PB pažymi, kad Vakarų Balkanų šalims reikalingos verslo aplinkos, valdymo 

ir skaitmeninimo reformos, kurios prisidėtų prie augimo ir sumažintų atotrūkį 

nuo ES šalių, raginama pereiti prie žaliosios aplinkos, kas suteiks daugiau 

galimybių, įskaitant glaudesnę integraciją į Europą orientuotas pasaulines 

vertės grandines ir prieigą prie reikšmingų ES išteklių, padedančių finansuoti 

ekologišką perėjimą. Veiksmingas šio ekologiško perėjimo valdymas, 

įskaitant daugybę politinių kompromisų, ateinančiais metais turės būti 

pagrindinis Vakarų Balkanų politikos dėmesys. 
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