
 

 
 
 
 
 

Европейски икономически преглед 2014 
Детайлни резултати за България 

Проучване на Асоциацията на европейските 

търговско-промишлени палати (Европалати) 

 



България: Очаквания на фирмите за общите 

приходи от продажби 

Балансово число=разлика между положителните и негативните очаквания, в процентни пункта 



Европа: Очаквания на фирмите за общите приходи от продажби 

• От европейските държави бизнесът в Литва е най-оптимистичен, следван 

от Финландия и Сърбия;  

• Негативни перспективи се открояват в Кипър и Италия.  

• България е на 9-то място по оптимизъм сред участващите страни. 

 

 



България: Очаквания на фирмите за приходите от 

продажби в страната 

Балансово число=разлика между положителните и негативните очаквания, в процентни пункта 



Европа: Очаквания на фирмите за приходи от продажби в страните 

• Литва отново е най-оптимистичната страна, след нея са Португалия и 

Финландия; 

• Страни с най-негативни очаквания за вътрешното търсене са Кипър, 

Италия и Латвия.  

• България е на 13-то място по оптимизъм сред европейските страни. 

 



България: Очаквания на фирмите за приходите от 

продажби извън страната 

Балансово число=разлика между положителните и негативните очаквания, в процентни пункта 



Европа: Очаквания на фирмите за приходи от продажби в чужбина 

• Португалия е най-оптимистичната страна, където компаниите очакват рязко 

увеличение на продажбите за износ, следвани от Финландия и Сърбия. 

• Унгария е единствената страна, в която предприятията очакват спад в 

продажбите за износ. 

• България е на 9-то място по оптимизъм сред страните от Европа. 



България: Очаквания на фирмите за заетостта 

Балансово число=разлика между положителните и негативните очаквания, в процентни пункта 



Европа: Очаквания на фирмите за заетостта 

• Турция е най-оптимистичната страна, следвана от Литва и Финландия. 

• Най-песимистични очаквания отново се откриват в Кипър, но и сред 

фирмите от Италия и Австрия. 

• България е на 11-то място по оптимизъм сред европейските страни. 

 



България: Очаквания на фирмите за инвестициите 

Балансово число=разлика между положителните и негативните очаквания, в процентни пункта 



Европа: Очаквания на фирмите за инвестициите 

• Първите три страни с най-оптимистични прогнози за инвестициите са 

Литва, Латвия и Португалия. 

• Най-голям песимизъм се октрива в Кипър, Словения, и Австрия. 

• България е на 11-то място по оптимизъм сред държавите. 

 



България: Очаквания на фирмите за бизнес 

климата 

Балансово число=разлика между положителните и негативните очаквания, в процентни пункта 



Европа: Очаквания на фирмите за бизнес климата 

• Отново Литва е най-оптимистичната страна, следвана от Румъния и 

Финландия. 

• Най-песимистичните страни са Кипър, Словакия и Словения. 

• България е на 9-то място по оптимизъм сред страните от Европа. 

 



България: 2013 Прогнози и резултати 
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Отчетени резултати, представени през 2013 г.: Нарастване, подобряване 

Прогнози, представени през 2012 за 2013 г.: Нарастване, подобряване 



БТПП 
ул. Искър № 9  
1058 София, България 
Тел.: (+359 2) 8117 400  
Факс: (+359 2) 987 32 09 
Web site: www.bcci.bg 
E-mail: bcci@bcci.bg 

Благодаря за вниманието! 

 Цветан Симеонов 

Председател на УС на БТПП 
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