אויף תיכף ארויסצוגעבן1/5/2022 :

גאווערנאר קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט ביליאן דאלער רעטונגס פלאן פאר קלענערע ביזנעסער און
פארשטערקערט ניו יארק׳ס עקאנאמישע ערהוילונג
נייע טעקס קרעדיט וועט באזארגן פארלייכטערונג פאר קלענערע ביזנעסער וועלכע נעמען אן
קאָ וויד-פארבינדענע קאפיטאל אויסגאבן
קלענערע ביזנעסער אויסבארגונג איניציאטיוו וועט באזארגן צוגענגליכע הלוואות צו פארברייטערן
קלענערע ביזנעסער
גאווערנער וועט פארשלאגן לעגיסלאציע צו קביעות׳דיג ערלויבן דאס פארקויפן פון טו-גאָ ו
געטראנקען אין ּבאַ רס און רעסטוראנטן
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן א נייע ביליאן דאלערדיגע רעטונגס פלאן פאר קלענערע
ביזנעסער אלס טייל פון דער  2022סטעיט אָ וו דע סטעיט .קלענערע ביזנעסער ,וועלכע מאכן 98
פראצענט פון אלע ביזנעסער איבער׳ן סטעיט ,זענען דער רוקנביין פון ניו יארק׳ס עקאנאמיע און אונטער
דער גאווערנער׳ס פלאן וועט דער סטעיט שטיצן די קערפערשאפטן דורך פארשידענע ערליי איניציאטיוון
וועלכע וועלן פאקוסירן אויף וואקסן די ביזנעסער פון דעם צוקונפט ,העלפן נייע ביזנעסער פון דעם
צוקונפט ,העלפן נייע ביזנעסער וואס זענען אנגעשטרענגט אויף זיך צו קענען אוועקשטעלן און באזארגן
טעקס פארלייכטערונג .אין צוגאב ,אויף צו שטיצן ניו יארק׳ס רעסטוראנט אינדוסטריע ,א סעקטאר וואס
איז ספעציעל שווער באטראפן געווארן דורך קאָ וויד ,19-וועט דער גאווערנער ארויפשטעלן לעגיסלאציע
צו קביעות׳דיג ערלויבן דאס פארקויפן פון טו-גאָ ו געטראנקען פאר ּבאַ רס און רעסטוראנטן איבער׳ן
סטעיט.
״ניו יארק׳ס אומקער ווענדט זיך אויף דער ערהוילונג און סוקסעס פון אונזערע קלענערע ביזנעסער,״
האט גאווערנער האקול געזאגט .״זינט דער פאנדעמיע האט זיך אנגעקלאפט ,ראנגלען זיך קלענערע
ביזנעס אייגנטימער מיט פרעצעדענטלאזע שוועריגקייטן .ניו יארק שטייט מיט א פשוטע מעלדונג :הילף
איז אויפ׳ן וועג.״
אלס א געוועזענע קלענערע ביזנעס אייגנטימער ,פארשטייט גאווערנער האקול די שוועריגקייטן וואס
קלענערע ביזנעסער האבן אויסצושטיין ,אפילו אין די בעסטע צייטן .גאווערנער האקול איז אויך ספעציעל
באוואוסטזיניג איבער וויאזוי דער פאנדעמיע האט געפרואווט קלענערע ביזנעסער לענגאויס ניו יארק ,און
וואס איז נויטיג אין דעם מאמענט צו שטיצן דער ערהוילונג פון אונזערע קלענערע ביזנעסער.
צו העלפן קלענערע ביזנעסער ביי דעם קריטישן מאמענט ,וועט גאווערנער האקול׳ס ביליאן דאלער
רעטונגס פלאן ארייננעמען געצילטע פראגראמען סטראטעגיש געאייגנט זיך אפצורופן צו קלענערע
ביזנעס געברויכן און צו פארזיכערן אז אומגינציגע ,מינאריטעט-באזיצטע און פרויען-באזיצטע קלענערע
ביזנעסער בליען לענגאויס דעם סטעיט.

דער ביליאן דאלערדיגע רעטונגס פלאן אנטהאלט:

•

פינאנצירונג פאר קלענערע ביזנעסער פון דער צוקונפט :דער איניציאטיוו וועט שטיצן
ווענטשור קאפיטאל און ווענטשור הלוואות אויסטיילונגען צו גיך-וואקסנדע ,ווענטשור-געשטיצטע
סטאַ רטאָ ּפס וועלכע ציען זיך אריבער אדער פארבלייבן און וואקסן אין ניו יארק סטעיט .די
פינאנצירונג וועט העלפן אויפקומענדע קלענערע ביזנעסער אין דער אינאוואציע סעקטאר,
אריינגערעכנט מינאריטעט-און פרויען-באזיצטע קאמפאניס וועלכע ווערן אפטמאל אויפגעזען
דורך פריוואטע סעקטאר ווענטשור אינוועסטירונגען .דורך דעם פראגראם ,וועט ניו יארק סטעיט
פארזעצן ווייטער צו זיין דער צענטער פאר אינאוואציע און קלענערע ביזנעס וואוקס.

•

דער קלענערע ביזנעס קאָ וויד קאפיטאל אינוועסטירונג טעקס קרעדיט :דער דאזיגער
איניציאטיוו וועט צושטעלן א טעקס קרעדיט פאר קלענערע ביזנעסער וואס נעמט אויף קאָ וויד
פארבינדענע קאפיטאל אויסגאבן ,אריינגערעכנט צוריק-צופאסן ,רענאוואציעס ,מאשינען און
אויסריכטונגען פארבינדן מיט קאָ וויד זיכערהייט פארבעסערונגען.
פארזייאונג פינאנצירונג פאר קלענערע ביזנעסער :דער דאזיגער איניציאטיוו וועט געבן
בייגזאמע גרענטס צו אנהייב פאזע קלענערע ביזנעסער צו העלפן די וועלכע האבן זיך לעצטנס
געעפנט זיך צו קענען לאזן אין גאנג ,טראץ דער קאָ וויד פאנדעמיע .פריאריטעט וועט געגעבן
ווערן פאר סאציעלע און עקאנאמישע אומגינציגע קלענערע ביזנעס אייגנטימער.
קלענערע ביזנעס אויסבארגונג איניציאטיוו :דער דאזיגער איניציאטיוו וועט באזארגן
רעדוצירטע אינטערעסט-ראטעס און צוגענגליכע הלוואות צו פארברייטערן קלענערע ביזנעסער.
אלס טייל פון דער באמיאונג וועט דער איניציאטיוו זוכן צו אדרעסירן אומגלייכקייטן אין דער
טראדיציאנעלער הלוואה מארקעט ,וואס טוט אפטמאל אויסשליסן קלענערע ביזנעסער,
איבערהויפט סאציעלע און עקאנאמישע אומגינציגע קלענערע ביזנעסער ,פון צו האבן צוטריט צו
הלוואות אויף צו וואקסן זייערע ביזנעסער אדער אננעמען רעגירונג קאנטראקטן.
דער עקסעלסיאָ ר קאנטראקטירונג געלעגנהייט איניציאטיוו  -דער דאזיגער איניציאטיוו וועט
באזארגן סטעיט-געשטיצטע פינאנצירונג און טעכנישע הילף צו שטעלן אין פלאץ קלענערע
ביזנעסער — איבערהויפט די וועלכע זענען אין סאציעל און עקאנאמיש-אומגינציגע אומשטענדן
— איינצושאפן פעדעראל פינאנצירטע קאנטראקטן פארבינדן מיט דעם  1.2טריליאן דאלערדיגע
פעדעראלע אינפראסטרוקטור אינוועסטירונג און דזשאבס געזעץ .דער איניציאטיוו וועט אויך
ארייננעמען דאס אוועקשטעלן אן אינטער-אגענטור עקסעלסיאָ ר קאנטראקטירונג געלעגנהייטן
קאונסיל — אריינגערעכנט ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ ,דער סטעיט דעפארטמענט פון
טראנספארטאציע ,די טרו-וועי אויטאריטעט ,די מעטראפאליטען טראנספארטאציע אויטאריטעט,
און דער פארט אויטאריטעט פון ניו יארק און ניו דזשערזי — צו אידענטיפיצירן סטראטעגיעס צו
דערמוטיגן מער מינאריטעט און פרויען-באזיצטע קלענערע ביזנעס אנטיילנעמונג אין קומענדע
פעדעראל-פינאנצירטע אינפראסטרוקטור פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט.
מאכן קביעות׳דיג לעגאל דאס פארקויפן טו-גאָ ו געטראנקען פאר ּבאַ רס און רעסטוראנטן:
טו-גאָ ו געטראנקען זענען געווען א קריטיש-וויכטיגער איינקונפט שטראם פאר ניו יארק׳ס ּבאַ רס
און רעסטוראנטן דורכאויס דער פאנדעמיע ,און געהאלפן פאר פילע קלענערע ביזנעסער
לענגאויס דעם סטעיט צו באצאלן זייערע רענט אדער מאָ רטגעדזש .גאווערנער האקול וועט
ערלויבן אויף קביעות׳דיג פארקויפן טו-גאָ ו געטראנקען פאר אויסער׳ן ארט טרונקען כדי ווייטער צו
שטיצן דער ערהוילונג פון ּבאַ רס און רעסטוראנטן.

•

•

•

•

גאווערנער האקול וועט אויך צושטעלן  100מיליאן דאלער אין שטייער פארלייכטערונג פאר 195,000
קלענערע ביזנעסער דורך פארברייטערן בארעכטיגקייט און העכערן א טעקס ריטורן צופאסונג וועלכע עס
רעדוצירט א קלענערע ביזנעס׳ס גראָ וס ביזנעס איינקונפט.
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