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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA WPROWADZENIE PLANU RATUNKOWEGO O 
WARTOŚCI 1 MLD USD DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW I ZWIĘKSZENIE 

OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO W STANIE NOWY JORK  
  
Nowa ulga podatkowa zapewni pomoc dla małych przedsiębiorstw ponoszących 

wydatki kapitałowe z powodu COVID  
  

Inicjatywa kredytowa dla małych przedsiębiorstw zapewni dostępne kredyty dla 
rozwijających się małych firm  

  
Gubernator przedstawi projekt ustawy zezwalającej na stałą sprzedaż napojów na 

wynos w barach i restauracjach  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś wprowadzenie nowego planu ratunkowego dla 
małych przedsiębiorstw o wartości 1 mld USD w ramach programu State of the State 
2022. Małe przedsiębiorstwa, stanowiące 98 procent wszystkich firm w całym stanie, są 
podstawą gospodarki stanu Nowy Jork i zgodnie z planem gubernator, rząd stanu 
będzie wspierać te podmioty poprzez szereg inicjatyw skupiających się na rozwijaniu 
przedsiębiorstw przyszłości, pomaganiu nowym firmom mającym trudności z 
rozpoczęciem działalności oraz zapewnianiu ulg podatkowych. Dodatkowo, aby 
wesprzeć branżę restauratorską w stanie Nowy Jork, która została szczególnie mocno 
dotknięta przez COVID-19, gubernator wprowadzi ustawę, która na stałe zezwoli na 
sprzedaż napojów na wynos w barach i restauracjach na terenie całego stanu.  
  
„Powrót stanu Nowy Jork do równowagi zależy od ożywienia gospodarczego i sukcesu 
naszych małych przedsiębiorstw”, powiedziała gubernator Hochul. „Od momentu 
wybuchu pandemii, właściciele małych przedsiębiorstw zmagają się z 
bezprecedensowymi wyzwaniami. Rząd stanu Nowy Jork ma proste przesłanie: pomoc 
jest w drodze”.  
  
Będąc uprzednio właścicielką małej firmy, gubernator Hochul rozumie wyzwania stojące 
przed małymi przedsiębiorstwami, nawet w najlepszych czasach. Gubernator Hochul 
jest również świadoma tego, jak pandemia wpłynęła na ten sektor w całym stanie Nowy 
Jork i co jest teraz potrzebne, aby wesprzeć jego odbudowę.  
  
Aby pomóc małym przedsiębiorstwom w tym krytycznym momencie, plan gubernator 
Hochul pod nazwą „Plan ratunkowy za miliard dolarów” (Billion Dollar Rescue Plan) 



będzie obejmować wdrożenie ukierunkowanych programów, zaprojektowanych w 
sposób strategiczny tak, aby odpowiedzieć na potrzeby małych przedsiębiorstw i 
zapewnić, że znajdujące się w niekorzystnej sytuacji podmioty, będące własnością 
mniejszości narodowych oraz kobiet, prosperują w całym stanie.  
  
Plan ratunkowy za miliarda dolarów obejmuje:  
  

• Finansowanie dla Małych Przedsiębiorstw Przyszłości: w ramach tej 
inicjatywy przyznawane będą dotacje na kapitał podwyższonego ryzyka i 
zadłużenie podwyższonego ryzyka dla szybko rozwijających się przedsiębiorstw 
wspieranych przez kapitał podwyższonego ryzyka, które albo przeniosą się do 
stanu Nowy Jork, albo pozostaną i rozwiną się w tym stanie. Finansowanie to 
pomoże nowo powstającym małym przedsiębiorstwom w sektorze innowacji, w 
tym przedsiębiorstwom należącym do mniejszości narodowych i kobiet, które są 
często pomijane w inwestycjach podwyższonego ryzyka w sektorze prywatnym. 
Dzięki temu programowi rząd stanu Nowy Jork nadal będzie centrum innowacji i 
rozwoju małych przedsiębiorstw.  

• Ulga podatkowa na inwestycje kapitałowe dla małych przedsiębiorstw w 
związku z COVID: inicjatywa ta zapewni ulgę podatkową małym 
przedsiębiorstwom, które poniosły wydatki kapitałowe związane z COVID, w tym 
na modernizację, remonty, maszyny i urządzenia związane z poprawą 
bezpieczeństwa w związku z COVID.  

• Fundusze na rozwój małych przedsiębiorstw: inicjatywa ta zapewni 
elastyczne dotacje dla małych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju, aby 
pomóc tym, które niedawno rozpoczęły działalność, rozpocząć ją pomimo 
pandemii COVID. Priorytetowo traktowani będą właściciele małych 
przedsiębiorstw znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społecznej i 
gospodarczej.  

• Inicjatywa kredytowa dla małych przedsiębiorstw: inicjatywa ta zapewni 
obniżone stopy procentowe i dostępne pożyczki dla rozwijających się małych 
przedsiębiorstw. W ramach powyższych działań inicjatywa ta będzie miała na 
celu zniwelowanie różnic na tradycyjnym rynku kredytowym, który często 
uniemożliwia małym przedsiębiorstwom, w szczególności tym znajdującym się w 
niekorzystnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, dostęp do kredytów na rozwój 
działalności lub realizację większych kontraktów rządowych.  

• Inicjatywa na rzecz Możliwości Kontraktowych Excelsior – inicjatywa ta 
zapewni środki finansowe i pomoc techniczną ze strony rządu, aby umożliwić 
małym przedsiębiorstwom – szczególnie tym znajdującym się w niekorzystnej 
sytuacji społecznej i ekonomicznej – zabezpieczenie kontraktów finansowanych 
ze środków federalnych związanych z federalną ustawą o inwestycjach w 
infrastrukturę i zatrudnieniu (Infrastructure Investment and Jobs Act) o wartości 
1,2 bln USD. Będzie on również obejmować ustanowienie międzyagencyjnej 
Rady Możliwości Kontraktowych Excelsior (Excelsior Contracting Opportunities 
Council) – obejmującej między innymi agencję Empire State Development, 
Stanowy Departament Transportu (State Department of Transportation), Urząd 
ds. Zarządzania Autostradami (Thruway Authority), Metropolitalny Zarząd 



Transportu (Metropolitan Transportation Authority) oraz Zarząd Portów Stanu 
Nowy Jork i New Jersey (Port Authority of New York and New Jersey) – w celu 
określenia strategii zachęcających do większego udziału małych przedsiębiorstw 
będących własnością mniejszości narodowych i kobiet w przyszłych projektach 
infrastrukturalnych finansowanych ze środków federalnych w całym stanie.  

• Trwałe zalegalizowanie sprzedaży napojów na wynos dla barów i 
restauracji: napoje na wynos stanowiły krytyczny strumień dochodów dla barów 
i restauracji w stanie Nowy Jork podczas pandemii, co pomogło wielu małym 
przedsiębiorstwom w całym stanie opłacić czynsze lub kredyty hipoteczne. 
Gubernator Hochul na stałe zezwoli na sprzedaż napojów na wynos do 
konsumpcji poza lokalem, aby nadal wspierać ożywienie działalności barów i 
restauracji.  

  

Gubernator Hochul zapewni również ulgi podatkowe w wysokości 100 mln USD dla 
195 000 małych przedsiębiorstw poprzez rozszerzenie uprawnień i zwiększenie 
możliwości rozliczania się z podatku, co pozwoli na zmniejszenie dochodu brutto z 
działalności gospodarczej.  
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