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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA, ŻE ADMINISTRACJA BIDENA PRZYZNAŁA 
STANOWI NOWY JORK PONAD 500 MLN USD NA WSPARCIE MAŁYCH FIRM W 

RAMACH AMERYKAŃSKIEGO PLANU RATUNKOWEGO  
  

Finansowanie z inicjatywy Departamentu Skarbu USA w zakresie kredytów dla 
małych firm będzie wspierać przedsiębiorstwa w odbudowie po ekonomicznych 

skutkach pandemii COVID-19  
  

Zapewnienie finansowania małych firm będących własnością mniejszości i kobiet  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że stan Nowy Jork otrzymał 501,5 mln USD z 
funduszy federalnych w ramach stanowej inicjatywy kredytowej dla małych firm (State 
Small Business Credit Initiative, SSBCI), która została ponownie zatwierdzona i 
rozszerzona na mocy Ustawy o amerykańskim planie ratunkowym (American Rescue 
Plan Act). Zarządzany przez Departament Skarbu USA (U.S. Department of Treasury), 
SSBCI zapewnia fundusze na wsparcie programów dla małych firm, z naciskiem na te, 
które wciąż zmagają się z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19, oraz 
pomagając tradycyjnie defaworyzowanym małym firmom odnieść sukces w warunkach 
gospodarczych po pandemii.  
  
„Małe firmy są kręgosłupem naszej gospodarki, a zdecydowanie zbyt wielu ich 
właścicieli wciąż odczuwa ekonomiczne żniwo pandemii”, powiedziała gubernator 
Hochul. „To rekordowe finansowanie będzie przełomem, służąc jako kluczowe koło 
ratunkowe dla małych firm, napędzając innowacyjny wzrost i wspierając najbardziej 
wrażliwe społeczności w całym stanie Nowy Jork. Dziękuję Prezydentowi Bidenowi, 
sekretarz Yellen, senatorowi Schumerowi, senator Gillibrand i demokratom będącym 
przedstawicielami stanu Nowy Jork w Kongresie za ich przywództwo w sprawie 
Amerykańskiego Planu Ratunkowego i cieszę się na dalszą współpracę w zakresie 
wspierania rozwoju gospodarki stanu Nowy Jork”.  
  
Sekretarz Skarbu, Janet L. Yellen, powiedziała: „Amerykański Plan Ratunkowy jest 
historyczną inwestycją w przedsiębiorczość, rozwój małych firm i innowacje poprzez, i 
pomoże on zmniejszyć bariery w dostępie do kapitału dla tradycyjnie 
defaworyzowanych społeczności. Z dużymi oczekiwaniami czekam na to, aby fundusze 
SSBCI zaczęły wspierać sprawiedliwy wzrost gospodarczy w stanie Nowy Jork i w 
całym kraju”.  
  



Lider większości w Senacie USA, Charles E. Schumer, powiedział: „Ta historyczna 
inwestycja federalna o wartości 500 mln USD jest zastrzykiem energii dla małych firm w 
stanie Nowy Jork, które potrzebują go, aby wyjść z pandemii i odbudować gospodarkę 
na lokalnym poziomie. Ta pomoc federalna pomoże wspierać niedoinwestowane firmy, 
inwestować w przedsiębiorców i małe przedsiębiorstwa w kluczowych branżach, takich 
jak produkcja i czysta energia, aby sprostać wyzwaniom związanym z krajowym 
łańcuchem dostaw, oraz tworzyć dobrze płatne miejsca pracy w społecznościach, które 
najbardziej ich potrzebują. Jako lider większości walczyłem o zabezpieczenie stanowej 
inicjatywy kredytowej dla małych firm w ramach Amerykańskiego Planu Ratunkowego, 
aby sprostać bezprecedensowym wyzwaniom, przed którymi stanęły krajowe małe firmy 
w czasie pandemii, i jestem dumny, że mogę teraz zapewnić to federalne finansowanie 
dla stanu Nowy Jork, aby wesprzeć stanowe małe firmy i zakłady produkcyjne w celu 
przyspieszenia naszego procesu ożywienia gospodarczego i umocnienia naszej 
gospodarki w przyszłości”.  
  
Senator Kirsten Gillibrand powiedziała: „Jestem ogromnie dumna, że pomogłam 
zabezpieczyć to rekordowe federalne finansowanie dla SSBCI w Amerykańskim Planie 
Ratunkowym. Finansowanie to zapewni kluczowe zasoby i zwiększy dostęp do kapitału 
dla właścicieli małych firm w naszym stanie. Walka o małe firmy działające w stanie 
Nowy Jork oznacza walkę o świetlaną przyszłość i dobrobyt gospodarczy naszego 
stanu”.  
  
Członkini Izby Reprezentantów, Carolyn Maloney, powiedziała: „Małe firmy są siłą 
napędową miasta Nowy Jork, ale niestety to one poniosły ciężar kryzysu COVID-19. 
Jestem ogromnie zadowolona, że Kongres mógł zrealizować Amerykański Plan 
Ratunkowy, który pomógł tak wielu osobom i małym firmom, które zmagały się z 
problemami w całym mieście i stanie. Dzisiejszy dzień jest ważnym krokiem w 
zapewnieniu funduszy w ramach Amerykańskiego Planu Ratunkowego tym, którzy 
najbardziej ich potrzebują, ponieważ Biały Dom formalnie zatwierdził plan finansowania 
małych firm w stanie Nowy Jork o wartości 501 mln USD w ramach inicjatywy 
kredytowej dla małych firm (SSBCI). Doceniam gubernator Hochul za sprawną 
współpracę z Prezydentem w celu zagwarantowania przyszłości małych firm z naszego 
regionu”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Gregory Meeks, powiedział: „Małe firmy są 
kręgosłupem naszej gospodarki. Planowane przez gubernator Hochul wykorzystanie 
inicjatywy kredytowej dla małych firm w ramach Amerykańskiego Planu Ratunkowego 
stanowi docenienie integralnej roli małych firm w rozwoju ekonomicznym ich 
społeczności w gospodarce po pandemii. Finansowanie to niezbędne zasoby i 
wsparcie, zwłaszcza dla firm będących własnością mniejszości i kobiet, w celu 
przezwyciężenia strukturalnych i instytucjonalnych wyzwań dla ich dalszego wzrostu”.  
  
Prezes, dyrektor generalna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Stan Nowy Jork był jednym z najciężej dotkniętych przez katastrofalne 
skutki COVID-19, a wiele małych firm w naszym stanie wciąż próbuje stanąć na nogi. 
Fundusze SSBCI będą w znacznym stopniu pomagać tym firmom, zwłaszcza tym, które 
borykają się z historycznymi trudnościami, do których należą przedsiębiorstwa 



prowadzone przez mniejszości i kobiety (Minority and Women Owned Business 
Enterprises, MWBE). Poprzez zestaw programów opracowanych z myślą o potrzebach 
takich firm, ESD zapewni, że to ważne wsparcie trafi do tych, którzy najbardziej na nie 
zasługują”.  
  

Przy pomocy Empire State Development, władze stanu Nowy Jork tworzą pakiet 
programów, które dostosują wsparcie federalne do krytycznych potrzeb małych firm 
działających na terenie stanu. Programy to obejmują szereg nowych inicjatyw i 
rozszerzenie istniejących programów, koncentrując się na dostępie do kapitału, 
gwarancjach kredytowych, programach udziału w kredytach, wsparciu w zakresie 
zabezpieczeń, kapitale podwyższonego ryzyka dla zarządzających funduszami i 
startupów oraz pomocy technicznej. Proponowane programy to:  
  
Program dostępu do kapitału (Capital Access Program):  
  

• Program dostępu do kapitału o wartości 29,4 mln USD (rozszerzenie 
istniejącego programu) – Program zapewnia ubezpieczenie portfela 
pożyczkodawcom, którzy udzielają pożyczek małym firmom, aby zachęcić 
je do rozszerzenia udzielania pożyczek tym podmiotom.  

  
Programy zaciągnięcia możliwych do spłaty zobowiązań (Affordable Debt 
Programs):  
  

• Fundusz pożyczek kapitałowych o wartości 106,1 mln USD – 
Zapewnia możliwość zrealizowania długoterminowych inwestycji 
kapitałowych poprzez finansowanie za pomocą instrumentów dłużnych i 
kredytów. Kwalifikowane zastosowania tych pożyczek kapitałowych są 
bardzo elastyczne, z naciskiem na zapewnienie wsparcia kapitałowego 
dla przedsiębiorstw znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej i 
ekonomicznej.  

• Fundusz kredytów obrotowych dla małych firm o wartości 55,5 mln 
USD (Small Business Revolving Loan Fund) (rozszerzenie 
istniejącego programu) – Fundusz ten będzie zajmował się nierównym 
dostępem do kapitału, w celu wypełnienia deficytów, z jakimi borykają się 
nowe firmy, społeczności o niskich dochodach oraz małe firmy, które 
częściej są własnością mniejszości.  

• Fundusz pożyczkowy na rzecz rozwoju w stanie Nowy Jork (New 
York Forward Loan Fund) o wartości 47 mln USD (rozszerzenie 
istniejącego programu) – Program pożyczkowy finansowany z kapitału 
zgromadzonego przez inwestorów, w celu udzielenia elastycznych, 
niskooprocentowanych pożyczek małym przedsiębiorstwom i 
organizacjom non-profit, poprzez instytucje finansowe działające na rzecz 
rozwoju społeczności (Community Development Financial Institutions, 
CDFI).  

• Program gwarancji obligacji o wartości 22 mln USD (Bonding 
Guarantee Program) (rozszerzenie istniejącego programu) – 



Zapewnia poręczenie obligacji w celu zmniejszenia ryzyka związanego z 
obligacjami dla małych przedsiębiorstw.  

• Fundusz kredytów obrotowych w celu finansowania wykonawców 
(Contractor Financing Revolving Loan Fund) o wartości 22 mln USD 
(nowy program) – Zapewnia niezbędne finansowanie dla wykonawców 
potrzebujących środków finansowanych w celu zabezpieczenia 
kontraktów federalnych, stanowych i lokalnych.  

  
Inwestycje Equitable Venture:  
  

• Fundusz rozwoju nowych instytucji zarządzających o wartości 102 
mln USD (Emerging and Regional Partner Program Fund) (nowy 
program) – Program ten będzie wspierał rozwój i zakładanie 
zróżnicowanych, wschodzących i regionalnych instytucji zarządzających 
funduszami sektora prywatnego.  

• Program dla partnerów pochodzących ze społeczności i partnerów 
regionalnych (Community and Regional Partner Program) o wartości 
52 mln USD (nowy program) – ESD zapewni wybranym inkubatorom 
fundusze, które będą lewarowane prywatnymi środkami w celu 
inwestowania w startupy powstające na terenie stanu Nowy Jork.  

• Fundusz Pre-seed i Seed Matching Fund o wartości 30 mln USD 
(nowy program) – ESD będzie współpracować z grupami aniołów 
biznesu i inwestorami pre-seed w całym stanie Nowy Jork, aby nadal 
wspierać szybko rozwijające się startupy na najwcześniejszych etapach 
ich rozwoju.  

• Fundusz kapitału venture na innowacje w stanie Nowy Jork (New 
York State Innovation Venture Capital Fund) o wartości 35 mln USD 
(rozszerzenie istniejącego programu) – Od 2015 roku ESD zarządza 
funduszem New York Ventures, programem inwestycyjnym z ponad 40 
firmami portfelowymi, z których 65% jest założonych lub prowadzonych 
przez kobiety i / lub przedstawicieli mniejszości. Fundusze SSBCI 
dodatkowo dokapitalizowałyby ten bezpośredni program funduszy 
inwestycyjnych.  

  
W ciągu najbliższych 90 dni Empire State Development ustali dodatkowe kryteria i 
wytyczne dla programu, a formalne procesy składania wniosków do programu zostaną 
ogłoszone jesienią.  
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie esd.ny.gov/ssbci.  
  

###  
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