אויף תיכף ארויסצוגעבן4/9/2022 :

גאווערנער קעטי האוקול

גאווערנער האוקול אנאנסירט פינאנץ-יאר  2023בודזשעט אינוועסטירונגען צו ליפערן שטייער
פארלייכטערונג פאר ניו יארקער
בודזשעט שטעלט צו היסטארישע מאסן שטיצע פאר ארבעטער פאמיליעס
ליפערט מאטאר ברענשטאף סטעיט שטייער פארלייכטערונג
פארשנעלערט א  1.2ביליאן דאלערדיגע מיטל-קלאס שטייער פארקלענערונג און גיבט א היים
אייגנטימער ריבעיט קרעדיט פאר באלד  2.5מיליאן ניו יארקער
שטעלט צו ביז  250מיליאן דאלער אין שטייער קרעדיט און פארלייכטערונג פאר קלענערע
ביזנעסער׳ס קאָ וויד 19-פארבינדענע הוצאות און איז מוותר פאר  15פראצענט בארעכטיגטע
קלענערע ביזנעסער איינקונפט פון שטייער דורך א שטייער פארלייכטערונג פראגראם
גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן מערערע שטייער פארלייכטערונג אינוועסטירונגען אין
דעם היסטארישן פינאנץ-יאר  2023בודזשעט .דער איינגעפירטער בודזשעט אנטהאלט שטייער
פארלייכטערונג פאר׳ן מיטל -קלאס ,קלענערע ביזנעסער ,און היים אייגנטימער צו באזארגן מער קעש
פאר ארבעטער פאמיליעס לענגאויס דעם סטעיט .הויפט בודזשעט זיגן רעכענען אריין פארלייכטערונג
פון די סטעיט שטייערן אויף מאטאר ברענשטאף אזוי ווי ניו יארקער שטייען אויס שטייגנדע ענערגיע
פרייזן ,פארשנעלערן דאס איינפירן פון דעם מיטל -קלאס שטייער פארקלענערונג ,שאפן א שטייער
קרעדיט פאר קלענערע ביזנעסער׳ס קאָ וויד 19-פארבינדענע אויסגאבן ,צושטעלן קלענערע ביזנעסער
שטייער פארלייכטערונג ,און א היים אייגנטימער שטייער ריבעיט קרעדיט.
״דער בודזשעט גיבט העכסט -נויטיגע שטייער פארלייכטערונג פאר טויזנטער קלענערע ביזנעסער און
מיליאנען ניו יארקער און רעדוצירט די שטייער עול פאר די וועלכע נייטיגן זיך דערין דאס מערסטע,״
האט גאווערנער האוקול געזאגט .״אין א נאך-קאוויד 19-עפאכע וועלן ניו יארקער זיך ערהוילן פון דער
פאנדעמיע און פירן דעם לאנד אין אן עקאנאמישן אויפלעבונג ,און איך אפלאדיר די לעגיסלאטיווע פירער
פאר זייער צוזאמארבעט צו העלפן פארזיכערן אז דער היסטארישער בודזשעט לאזט נישט איבער
קיינעם פון הינטען.״
אויף צו אדרעסירן די הויכע פרייזן פון ברענשטאף ,וועלכע איז געשטיגן אין לעצטערע מאנאטן צוליב
דעם קריג אין אוקריינע ,וועט ניו יארק סוספענדירן דער סטעיט פארקויף-שטייער (׳סעילס-טעקס׳) אויף
מאטאר ברענשטאף ,די באזונדערע מאטאר ברענשטאף שטייער ,און דער מעטראפאליטען קאָ מיּוטער
טראנספארטאציע דיסטריקט פארקויף -שטייער וואס איז ארויפגעשטעלט אויף מאטאר ברענשטאף פון
יוני ביז דעצעמבער ,צושטעלנדיג אן אפגעשאצטער  585מיליאן דאלער אין פארלייכטערונג פאר

ארבעטער פאמיליעס און ביזנעסער איבער׳ן סטעיט .אויף כדי צו באשיצן קאנסומענטן ,קאָ מיּוטערס און
די סטעיט׳ס אינפראסטרוקטור ,טוט דער פלאן:
•
•

•

פארארדענען פאר ריטעיל געשעפטן אריבערצופירן די גאנצע געשפארטע שטייער צו
קאנסומענטן;
פירט אריבער געלט פון דעם גענעראלן פאָ נד צו די געווידמעטע פאָ נדס אויף
צוריקצומאכן די אפגעשאצטע איינקונפט פארלוירן צוליב דאס סוספענדירן די שטייערן
— צו פארזיכערן אז עס וועט נישט נעגאטיוו אפעקטירן פינאנציעל דעם  ;MTAאון
גיבט קאונטי רעגירונגען די אפציע צו שטעלן א מאקסימום פרייז אויף וועלכע עס איז
אנווענדליך ארטיגע פארקויף-שטייער ראטעס ,אויף  4דאלער פער גאלאן.

דער סטעיט בודזשעט וועט פארשנעלערן שטייער פארלייכטערונג צו מיטל-קלאס ניו יארקער דורך
איינפירן רעדוצירטע שטייער ראטעס אנהייב אן ,צושטעלנדיג פארלייכטערונג צו  6.1מיליאן ניו יארקער.
די רעדוצירט שטייער ראטעס זענען טייל פון אן אכט-יעריגן איינפירונג פון פערזענליכע איינקונפט
שטייער פארקלענערונג פאר מיטל-קלאס שטייער-צאלער ,וועלכע האט זיך אנגעהויבן אין שטייער יאר
 2018און איז איצט באשטימט פארענדיגט צו ווערן ביים אנהויב שטייער יאר  .2025דער בודזשעט וועט
ערמעגליכן דאס איינפירן גענצליך די שטייער פארלייכטערונג אריינצוגיין אין קראפט היי-יאר.
קלענערע ביזנעסער זענען ספעציעל שווער באטראפן געווארן דורך דער פאנדעמיע ירידה .כדי
פארצוזעצן ווייטער די סטעיט׳ס שטיצע פאר אונזערע קל ענערע ביזנעסער ,טוט דער סטעיט בודזשעט
אנטהאלטן א נייע צוריקצאלבארע שטייער פארלייכטערונג פראגראם וואס צילט אויף קאָ וויד-19-
פ ארבינדענע אויסגאבן פאר קלענערע ביזנעסער .דער פראגראם גיבט ביז  250מיליאן דאלער אין נאך
פארלייכטערונג פאר קלענערע ביזנעסער .בארעכטיגטע קאָ וויד 19-פארבינדענע קאפיטאל
אינוועסטירונגען רעכענען אריין ,אבער נישט אויסשליסליך:
•
•
•
•

הוצאות פארבינדן מיט פארברייטערן פלאץ צו אקאמאדירן סאציעלע דערווייטערונג
 HVACאויסריכטונגען
הוצאות פארבינדן מיט אינדרויסנדיגע ארט פארברייטערונג
מאשינען און אויסריכטונגען אויף צו ערמעגליכן קאנטאקטלאזע פארקויפן.

אין צוגאב גיבט דער סטעיט בודזשעט העכסט-נויטיגע שטייער פארלייכטערונג דורך העכערן דער
קלענערער ביזנעס אראפרעכן ענדערונג פון  5פראצענט אויף  15פראצענט פון נעטא ביזנעס איינקונפט
אדער נעטא פאַ רם איינקונפט ,און פארברייטערט דער בענעפיטן אריינצורעכענען ׳פעס-טרו׳
קערפערשאפטן מיט אונטער  1.5מיליאן דאלער אין ניו יארק קוועלער גראָ וס איינקונפט .דער פארשלאג
וועט העלפן אן ערך פון  195,000קלענערע ביזנעסער דורך איינע פון די מערסט ארויספאדערנדע
ביזנעס אומשטענדן אין די מאדערנע היסטאריע.
דער סטעיט בודזשעט שאפט אויך א נייע ּפראָ ּפערטי שטייער פארלייכטערונג קרעדיט ,דער היים
אייגנטימער שטייער ריּבעיט קרעדיט ,פאר בארעכטיגטע נידעריגע איינקונפט און מיטלמעסיגע
א יינקונפט הויזגעזינדער ,ווי אויך בארעכטיגטע הויזגעזינדער פון עלטערע מענטשן .אונטער דעם
פראגראם זענען געווענטליכע שולע שטייער פארלייכטערונג ( )STARאויסנאמען און קרעדיט באקומער
מיט איינקונפטן אונטער  250,000דאלער און פארשטערקערטע  STARבאקומער זענען בארעכטיגט
פאר דער ּפראָ ּפערטי שטייער ריּבעיט וואו דער בענעפיט איז א פראצענט פון דער היים אייגנטימער׳ס
עקזיסטירנדע  STARבענעפיט.

אינדרויסן פון ניו יארק סיטי וועט דער דורכשניטליכער בענעפיט זיין באלד  970דאלער ,גיבנדיג
פארלייכטערונג צו איבער  2מיליאן ּפראָ ּפערטי שטייער-באצאלנדע הויזגעזינדער .דער ניו יארק סיטי
דורכשניטליכע בענעפיט וועט זיין ארום  425דאלער ,מיט בענעפיטן וועלכע גרייכן נאך 479,000
ּפראָ ּפערטי שטייער-באצאלנדע הויזגעזינדער .פאר היים אייגנטימער מיט איינקונפט אונטער 75,000
דאלער איז דער גאנץ-סטעיט׳יגע דורכשניטליכע קרעדיט אפגעשאצט אויף באלד  1,050דאלער,
בענעפיטן אן אפגעשאצטע  837,800באקומער .דער בענעפיט וועט זיין אין פארעם פון א פאראויס
קרעדיט ,אזוי ארום שנעלער צושטעלן די בענעפיטן פאר ניו יארק היים אייגנטימער .קרעדיטס וועלן זיין
א פאראויס קרעדיט אויף שטייער יאר  2022איינקונפט שטייער ריטורנס ,צו זיין דירעקט געשיקט צו
בארעכטיגטע היים אייגנטימער אנגעהויבן דעם הערבסט .2022
אינאיינעם וועלן די שטייער פארלייכטערונג פראגראמען צושטעלן באדייטנדע שטיצע פאר ניו יארקער
אין דער צייט וואס מיר קומען ארויס פון דער קאָ וויד 19-פאנדעמיע און בויען זיך צוריק איבער אונזער
עקאנאמיע.
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