Ocena klimatu biznesowego w
Bułgarii w lutym 2018
2018-03-26 21:04:32

2
W lutym 2018 r. ogólny wskaźnik klimatu biznesowego podniósł się o 0.5 punkta procentowego w porównaniu z
poprzednim miesiącem. Poprawa koniunktury gospodarczej odnotowana została w budownictwie, natomiast w
przemyśle obserwowany jest lekki spadek. W handlu detalicznym i w sektorze usług wskaźniki utrzymały poziom
ze stycznia.
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Przemysł. Wskaźnik klimatu biznesowego w przemyśle spadł o 0.5 co jest głównie związane z ostrożnościowymi
oczekiwaniami menedżerów jeśli chodzi o sytuację przedsiębiorstw przez następnych sześć miesięcy.
Odpowiedzi w ankiecie wskazują na niedostateczną ilość zamówień.
Wśród przeszkód dla biznesu wskazuje się niedobór siły roboczej oraz niepewne środowisko gospodarcze.
W odniesieniu cen w przemyśle menedżerowie oczekują utrzymanie ich poziomu przez kolejne trzy miesiące
Budownictwo. W lutym wskaźnik „klimat koniunktury w budownictwie” wzrósł o 3,6 punktu procentowego,
głównie ze względu na poprawę oczekiwań co do sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw w ciągu najbliższych
sześciu miesięcy. Tymczasem prognozy dotyczące działalności budowlanej w ciągu najbliższych trzech miesięcy
są bardziej optymistyczne, i doprowadzą do dodatkowego zatrudnienia pracowników. Niepewna sytuacja
gospodarcza nadal jest głównym czynnikiem ograniczającym w największym stopniu działalność przedsiębiorstw.
Na drugim i trzecim miejscu wskazuje się konkurencję w branży i niedobór siły roboczej, choć badania
odnotowały zmniejszenie negatywnego wpływu.
Handel detaliczny. Wskaźnik klimatu biznesowego w handlu detalicznym zachowuje poziom ze stycznia. Oceny
handlowców detalicznych jeśli chodzi o wielkość sprzedaży w ostatnich trzech miesiącach są umiarkowane,
podczas gdy prognozy sprzedaży i zamówień od dostawców w najbliższych trzech miesiącach są korzystne.
Wśród największych problemów dla biznesu handlowcy wskazują konkurencję w branży, niedostateczny popyt i
niepewną sytuację ekonomiczną. W ostatnim miesiącu obserwuje się nasilony wpływ drugiego czynnika. W
stosunku do cen sprzedaży większa część handlowców przewiduje zachowanie cen na niezmienionym poziomie.
Usługi. W lutym wskaźnik klimatu biznesowego w sektorze usług pozostał na podobnym poziomie jak w
ubiegłym miesiącu. Oceny i przewidywania menadżerów co do sytuacji biznesowego przedsiębiorstw przechodzą
na bardziej umiarkowane opinie. Jednocześnie prognozy co do popytu na usługi w kolejnych trzech miesiącach są
sprzyjające.
Podstawowymi przeszkodami dla sektora są konkurencja w branży i niepewna sytuacja ekonomiczna.
Jeśli chodzi o ceny sprzedaży usług to pozostaną one - wg przeważających oczekiwań menedżerów - bez zmian w
kolejnych trzech miesiącach.
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