
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/15/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

גאווערנער האקול אנאנסירט דאס ארויסגעבן פון דערפרישטער פינאנציעלע פלאן וואס ווייזט  
   שטארקע פינאנציעלע פאזיציע מיט ריזיקע אויף פאראויס

  
ביליאן דאלער אין איינקונפט איבער ערווארטעטע פאראויסגעזעענע סומעס פאר יעדע פון די   2.1

   פיר יאר פון דעם פלאן
  

וועריענטס    19-ביליאן דאלער אויף אוועקצולייגן דעם יאר אזוי ווי קאוויד 1.1דירעקטירט גאווערנער 
   פארשפרייטן זיך

  
   וועריענטס דראען עקאנאמישע צוריקעפענונג 19-ריזיקע פארבלייבט אזוי ווי קאוויד

  
ניו יארק סטעיט גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט דאס ארויסגעבן פון אן אפדעיט אויף 

אין   , וועלכס ווייזט אז דער סטעיט איז ניו יארק סטעיט פינאנציעלע פלאןדעם ערשטן קוואדער פון דער  
ערווארטעטע  -א שטארקע פינאנציעלע פאזיציע אזוי ווי עקאנאמישע וואוקס שטייגט איבער פריער

ביליאן דאלער העכער ווי פריער ערווארטעט פאר   2.1סומעס מיט איינקונפטן פאראויסגעזעהן צו זיין 
איצטיגער יאר און  יעדע פון די פיר יאר פונ׳ם פלאן. אלס רעזולטאט, איז דער פלאן באלאנסירט אין דער  

  2זענען רעדוצירט מיט באלד  2025דער קומענדער, און בודזשעט לעכער דורך דער פינאנציעלער יאר 
   ביליאן דאלער.

  
ביליאן דאלער פון די צוגעגעבענע איינקונפט  1.1לויט דער גאווערנער׳ס אנווייזונג וועט דאס יאר 

רט דעזיגנירט צו רעדוצירן דאס בארגן פאר קאפיטאל  מיליאן דאלער ווע 650אוועקגעלייגט ווערן און 
   פראיעקטן.

  
טראצדעם וואס דער סטעיט׳ס פינאנציעלע פאזיציע איז שטארק, וועלכס איז אן אומגלויבליכער  "

צוריקדריי פון וואו מיר זענען געשטאנען מיט איין צוריק, דאך מוזן מיר זיין באווארנט אזוי ווי דער דעלטא  
האט   "שפרייט זיך ווייטער, און דראעט אונזער עקאנאמישע ערהוילונג, 19-ן קאווידוועריענט פו

פאר דער סיבה, העכער איך די סטעיט רעזערווס כדי צו באשיצן קעגן  " גאווערנער האקול געזאגט.
דאס פאלן פון דער עקאנאמישע רעדל מיט נייע קאסטן, און אין דער זעלבער צייט שאפן קאפאציטעט  
פאר דער סטעיט צו טרעפן צוקונפטיגע אינפראסטרוקטור געברויכן, וועלכע זענען אלע נויטיג אויף צו  

רס און אונזער עקאנאמיע פון די חורבנות און נאכווייענישן פון דער פאנדעמיע און ציען  באשיצן ניו יארקע
   " ניו יארק אויף פאראויס.

  
- דער סטעיט פינאנציעלער פלאן, וועלכס טוט פאראויסזעהן איינקונפטן און אויסגאבן איבער א פיר

אויף  2022פינאנציעלע יאר יעריגע צייט אפשניט, טוט פאראויסזעהן אלע געלטער אויסגאבן פאר 
פראצענטיגגע העכערונג פון דער איינגעפירטער בודזשעט פינאנציעלע   0.3ביליאן דאלער, א  209.5

 300פלאן ארויסגעגעבן אין מאי מיט פעדעראלע געלטער פאר רענט פארלייכטערונג צו קומען מיט 
רגרייכט מיט דער פובליק ארבעטער  מיליאן דאלער העכער ווי ערווארטעט, ווי אויך לעיבאר אפמאכן דע 

  0.7ביליאן דאלער, א  215.3פעדערעישען. אלע איינקונפט געלטער ווערן פאראויסגעזעהן אין סומע פון 

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


ביליאן דאלער אין איינקונפט וואס שטייגט איבער    2.1פראצענטיגער העכערונג וואס שפיגלט אפ דער 
   ערווארטונגען.

  
ביליאן  1.4בודזשעט האט דער פינאנציעלער פלאן געוויזן חסרונות פון  ביים צייט פון איינפירן דעם 

. דער דערפרישטער ערשטע קוואדער פינאנציעלע  2025ביליאן דאלער פאר  2און  2024דאלער פאר  
ביליאן דאלער אין   1.2און  2024מיליאן דאלער אין  247פלאן ארויסגעגעבן היינט ווייזט א חסרון פון 

ביליאן דאלער במשך די צוויי יאר. דער בודזשעט איז באלאנסירט   2ערונג פון באלד , א פארמינ2025
  .2023און  2022פאר 

  
ביליאן דאלער אוועקגעלייגט   1.1אין דער איצטיגער יאר וועט די ניי אנערקענטע איינקונפט פינאנצירן 

ר אפמאכן און אגענטור אין רעזערוו, אריינגערעכנט א רעזערוו צו פינאנצירן פאטענציעלע לעיבא
 650,  2021פראצענטיגע שניטן אין דער בודזשעט איינגעפירט אין  10אפעראציעס נאכפאלגנדיג 

מיליאן דאלער צו רעדוצירן בארגן פאר קאפיטאל פראיעקטן, און די איבעריגע געלטער וועלן שטיצן  
ער פובליק ארבעטער  קאסטן פון פריערדיגע יארן פון די לעצטנסדיגע לעיבאר סעטלמענט מיט ד

   פעדערעישען.
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