РЕЗЮМЕ
ІНДЕКС МАЛОГО БІЗНЕСУ (США)
((ІІІ квартал 2021 року, Торгова Палата США)
Індекс малого бізнесу (авт. у
США) в цьому кварталі становить 56,6, що нижче за
показник минулого кварталу
(60,0 у другому кварталі),
але відповідає показникам
початку року (55,9 в першому кварталі 2021 року).
Рис. 1. Індекс малого бізнесу IV
кв.2017 - ІІІ кв.2021 р.
Загальна оцінка стану власного бізнесу і
грошового потоку в цьому кварталі залишається
стабільною. Існують серйозні побоювання з
приводу доходів, інфляції і впливу зростання
витрат в цілому. Опитування також показало, що
все частіше власники малого бізнесу будь-якого
походження згодні з тим, що малі підприємства,
що належать меншин, стикаються з більш серйозними проблемами, ніж підприємства, які не належать меншин..
У порівнянні з минулим роком меншу кількість
підприємств (29%) повідомляють про плани збільшення інвестицій в свій бізнес протягом наступного року (в першому кварталі було 35%). У цьому
кварталі 48% заявили, що планують інвестувати
таку ж суму в наступному році (в порівнянні з 42%
в минулому кварталі і 37% в першому кварталі).
Більшість малих підприємств повідомляють, що
за останній рік зберегли таку ж кількість співробітників. Приблизно три з п'яти (68%) керівників малого бізнесу кажуть, що вони зберегли
штат співробітників того ж розміру за останній
рік, а 17% заявили, що вони скоротили штат за цей
час. Більшість (62%) очікують збереження штату
співробітників того ж розміру в наступному році
(28% очікують збільшення штату), а 6% планують
скорочення штату.
Загальний поточний стан бізнесу і грошовий
потік залишаються незмінними, і більшість
компаній в цілому налаштовані оптимістично.

Більше половини (55%) власників малого бізнесу
вважають, що їх бізнес знаходиться в хорошому
стані, а дві третини (66%) вважають, що у них
хороша ситуація з грошовими потоками.
Хоча більшість малих підприємств виявляють
значну обережність, вони все ж визнають невеликі поліпшення в економіці країни. У цьому кварталі приблизно кожен третій (34%) власник
малого бізнесу заявив, що економіка США перебуває в хорошому стані: вище, ніж будь-який
показник з початку пандемії. Більшість (58%)
малих підприємств очікують, що їхні доходи збільшяться в наступному році (на рівні минулого
кварталу), 34% власників малого бізнесу вважають, що збільшення виручки – це найбільша
проблема, з якою стикаються малі підприємства,
які виходять з пандемії. Далі йдуть: дотримання
протоколів безпеки COVID-19 (23%), проблеми з
ланцюжком поставок (19%) і інфляція (19%).
Близько трьох чвертей (73%) власників малого
бізнесу також говорять, що зростання цін вплинуло на їх бізнес в минулому році.
Як і у випадку з інфляцією, проблеми з ланцюжком поставок також викликають занепокоєння у
підприємств. 61% власників малого бізнесу
кажуть, що їм складно справлятися з перебоями в
їх ланцюжку поставок, а 62% кажуть, що їх ланцюжок
поставок
був
серйозно
порушений
пандемією.
З повним текстом огляду можливо ознайомитися за посиланням:
https://www.uschamber.com/sbindex/summary

Довідкова інформація:
Товарообіг між Україною та США за І півріччі 2021 року складає 2,4 млрд. дол. США.
(експорт – 0,63 млрд., імпорт – 1,74 млрд.). США входить до ТОП-10 торгівельних партнерів України, займаючи 8 позицію.
ТПП України має представника в США (Східне Узбережжя).
Контакти: МІГДАЛ Міша, тел.: +1 (646) 479-5769, email: ucciorgus@gmail.com

