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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OPUBLIKOWANIE ZAKTUALIZOWANEGO 
PLANU FINANSOWEGO POKAZUJĄCEGO SILNĄ POZYCJĘ BUDŻETOWĄ 

STANU Z UWZGLĘDNIENIEM POTENCJALNEGO RYZYKA  
  

Wzrost przychodów o dodatkowe 2,1 mld USD powyżej prognozowanych 
oczekiwań w każdym z czterech lat planu  

  
Gubernator zarządza przekazanie 1,1 mld USD w ramach tegorocznych rezerw w 

związku z rozprzestrzenianiem się wariantów wirusa COVID-19  
  

Ryzyko nadal się utrzymuje wraz z rozprzestrzenianiem się wariantów wirusa 
COVID-19, zagrażających ponownemu otwarciu gospodarki  

  

Gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj opublikowanie aktualizacji 
Planu Finansowego Stanu Nowy Jork za pierwszy kwartał który pokazuje silną pozycję 
budżetową stanu, w związku z tym, że wzrost gospodarczy przewyższa oczekiwania, a 
przewidywane przychody będą wyższe o dodatkowe 2,1 mld USD w każdym z czterech 
lat planu. Efektem tego jest zrównoważenie planu w roku bieżącym i następnym, a 
różnice budżetowe do roku podatkowego 2025 są zmniejszone o blisko 2 mld USD.  

  
Na polecenie gubernator, w bieżącym roku 1,1 mld USD z tych dodatkowych 
przychodów zostanie przeznaczone na rezerwy, a 650 mln USD na ograniczenie 
zaciągania pożyczek na projekty kapitałowe.  
  
„Podczas gdy sytuacja budżetowa stanu jest silna, co jest niesamowitym zwrotem w 
stosunku do miejsca, w którym byliśmy rok temu, musimy zachować ostrożność, 
ponieważ wariant Delta wirusa COVID-19 nadal się rozprzestrzenia, zagrażając 
naszemu ożywieniu gospodarczemu", powiedziała gubernator Hochul. „W obliczu tej 
sytuacji zwiększam rezerwy stanowe, aby chronić stan przed spowolnieniem 
gospodarczym i nowymi kosztami, jednocześnie zapewniając władzom stanu 
możliwość zaspokojenia przyszłych potrzeb infrastrukturalnych, co ma kluczowe 
znaczenie dla ochrony mieszkańców stanu Nowy Jork i naszej gospodarki przed 
spustoszeniem spowodowanym pandemią oraz dla dalszego rozwoju stanu Nowy Jork.  
  
Plan finansowy stanu, który uwzględnia przychody i wydatki w okresie czterech lat, 
zakłada wydatki na wszystkie fundusze w roku podatkowym 2022 na poziomie 209,5 
mld USD, co stanowi wzrost o 0,3 procent w stosunku do uchwalonego planu 

https://www.budget.ny.gov/pubs/archive/fy22/en/fy22en-fp-q1.pdf


finansowego budżetu opublikowanego w maju, dzięki funduszom federalnym na ulgi 
czynszowe, które wyniosły o 300 mln USD więcej niż oczekiwano, oraz ugodzie 
zawartej z organizacją Public Employees Federation. Przewiduje się, że wpływy z 
tytułu wszystkich funduszy wyniosą 215,3 mld USD, co stanowi wzrost o 0,7 procent, 
co przekłada się na wpływy w wysokości 2,1 mld USD powyżej oczekiwań.  
  
W momencie uchwalania budżetu plan finansowy wykazywał braki w roku budżetowym 
2024 w wysokości 1,4 mld USD i 2 mld USD w roku budżetowym 2025. 
Zaktualizowany plan finansowy na pierwszy kwartał, opublikowany dzisiaj, pokazuje 
deficyt w wysokości 247 mln USD w roku budżetowym 2024 i 1,2 mld USD w roku 
budżetowym 2025, co oznacza redukcję o prawie 2 mld USD w ciągu tych dwóch lat. 
Budżet jest zrównoważony w roku budżetowym 2022 i 2023.  

  
W bieżącym roku nowo zatwierdzone przychody pozwolą na pokrycie 1,1 mld USD 
dodanych do rezerw, w tym rezerwy na sfinansowanie potencjalnych ugód pracowniczych 
i działalności związanej z funkcjonowaniem administracji w następstwie 10-procentowych 
powtarzających się cięć budżetowych wprowadzonych w roku budżetowym 2021, 650 
mln USD w celu ograniczenia zaciągania pożyczek na projekty kapitałowe, a pozostałe 
fundusze pozwolą na pokrycie kosztów z poprzedniego roku związanych z niedawną 
ugodą pracowniczą z organizacją Public Employees Federation.   
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