
 
 גאווערנער קעטי האוקול   11/29/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

ענערגיע דזשאבס אין ניו  -גאווערנער האוקול מעלדט א רעקארד שטאפל דערגרייכונג פון ריינע 
     יארק סטעיט 

      
  ענערגיע אינדוסטריע באריכט ווייזט אז גרינע דזשאבס העלפן פירן ניו יארק׳ס- ריינע 2022

    19-עקאנאמישע ערהוילונג פון קאוויד
      

ענערגיע ארבעטסקראפט צו שטיצן א גרינע עקאנאמיע  -ניו יארק זעצט ווייטער פאר צו בויען ריינע
     און דעם סטעיט׳ס קריטישע קלימאט צילן

      
     

ענערגיע דזשאבס  -היינט האט גאווערנער קעטי האוקול געמאלדן אז דער צאל אינדיווידועלן מיט ריינע
ארבעטער צום סוף פון דעם יאר   165,000ט א רעקארד שטאפל פון אין ניו יארק סטעיט האט דערגרייכ

עקאנאמישע ערהוילונג מיט ווידער פארנעמען די   19-, העלפנדיג דערמיט ערהוילן די קָאוויד2021
און איבערשטייגנדיג דערמיט דעם צאל פון פאר   2020ענערגיע דזשאבס פארלוירן דורכאויס -ריינע

דזשאבס. די היינטיגע מעלדונג בויעט אויף ניו יארק׳ס   1,300ביי  וואס האט געהאלטן 19-קאוויד
פארפליכטונג צו פארזיכערן א יושר׳דיגע און גלייכבארעכטיגטע איבערגאנג פאר אלע ניו יארקער ווי עס  

     ווערט געפאדערט דורך די ׳קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג געזעץ׳.
      

ענערגיע אינדוסטריע באריכט צייגט וואס איך האב אלעמאל געוואוסט אלס  -יעריגער ריינע-״דער היי
אז מיר זענען שטאנדהאפטיג, און מיר מאכן פארשריט טראץ די שוועריקייטן.״   — אמת וועגן ניו יארקער 

האט שטארק אפעקטירט די גאנצע   19-״טראצדעם וואס קאוויד האט גאווערנער האוקול געזאגט.
ענערגיע אינדוסטריע האט  -י לעצטע פאר יאר, האבן מיר געזען וויאזוי די ריינעקאמיוניטי איבער ד

- געפירט דעם וועג צו ערהוילונג. מער ניו יארקער ווי סיי ווען אין דער פארגאנגענהייט האלטן פאמיליע
ט  ענערגיע דזשאבס און טוען ווירקליך העלפן אויפבויען אן ארבעטסקראפט וואס ווע-אויסהאלטנדע ריינע

     נאכקומען דעם פארלאנג אין דער צוקונפט.״
      

ארויסגעבן היינט, דורך דער ניו יארק סטעיט   באריכט אינדוסטריע ענערגיע-ריינע יארקער ניו 2022דער 
( שטעלט צו דאטא איבער דעם סטעיט׳ס  NYSERDAענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט )

. דער באריכט צייגט אז די דאזיגע אפטיילונג האט זיך פיל  2021ענערגיע דזשאב וואוקס ביז סוף -ריינע
, 2015ווי סיי וועלכע אנדערע אינדוסטריע אין ניו יארק זייט  19-שנעלער צענויפגעקליבן פון קאוויד

פראצענט, אדער איבער   17עוואקסן מיט אומגעפער ענערגיע ארבעט אינעם סטעיט איז ג-ריינע
     דזשאבס. 24,000

      
     וויכטיגע אנטדעקונגען פון דער היי־יעריגער באריכט אנטהאלט:

  ענערגיע דזשאבס צום סוף פון-ניו יארקער איינוואוינער האבן געהאט ריינע 165,055 •
     .2020אין  157,686, געשטיגן פון 2021

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2F-%2Fmedia%2FProject%2FNyserda%2FFiles%2FPublications%2FClean-energy-industry%2F2022-CEI-GEN-report.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0267439db49e40d0104508dad23a9330%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638053446422492041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1xXqRu3rtmRPn%2B9fpV%2FxcKlM8BWWIml3t3GcZ7qAjyw%3D&reserved=0


 2021ביז  2020פראצענט פון   4.7יארק׳ס גרינע דזשאבס זענען געוואקסן מיט מער ווי ניו   •
     חדשים. 12דזשאבס אין לויף פון  7,000גרייכנדיג איבער  —

o אנדערע צו פארגלייך אין ערהוילונג גיכערע א  מיטגעלעבט האט סעקטאר דער  
 אין ארבעט  ביזנעסער; טעילרי און עדיוקעשען אריינגערעכנט יארק,  ניו אין אינדוסטריעס 

 און  2020 צווישן פראצענט 3- 1.7 צווישן  געוואקסן זענען אינדוסטריעס  דאזיגע די
2021.    

o פאנדעמיע  -ארבעט האט דערגרייכט אדער אפילו איבערגעשטיגן די בעפאר
נייע סארטן עלעקטרישע   שטאפלען אין כמעט אלע טעכנאלאגיע אפטיילונגען.

נאטיווע טראנספארטאציע, באנייבארע ברענשטאף, גריד  קראפט שאפונג, אלטער
מאדערניזירונג און ענערגיע סטָארעדזש האבן אלע דערגרייכט אדער איבערגעשטיגן די  

     .2021פאנדעמיע שטאפלען ביז׳ן סוף פון -בעפאר

o   די אלטערנאטיווע טראנספארטאציע טעכנאלאגיע אפטיילונג האט געזען
אלטערנאטיווע טראנספארטאציע   .2021און  2020שן פרעצעדענטלאזע וואוקס צווי

 12דזשאבס אין בלויז  2,318פראצענט אדער  26ארבעט איז געשטיגן מיט באלד 
     חדשים. 

o    סָאלַאר ענערגיע איז פאראנטווארטליך פאר דעם גרעסטן טייל פונעם דזשאב
  ג.וואוקס אין די ריניּועבל ענערגיע קראפט שאפונג טעכנאלאגיע אפטיילונ

  400 איבער פארלוירן האבן יארק ניו לענגאויס פירמעס ענערגיע סָאלַאר בשעת ▪
 1,000 ווי מער מיט געוואקסן זיי זענען ,2020 ביז  2019 פון ארבעטער
    .2021 און  2020 צווישן ארבעטער

די אינדוסטריעס מיט דעם גרעסטן דזשאב וואוקס זענען געוועזן פיזישע    ▪
ארבעט און ציווילע ארגאניזאציעס, סאפטווער שרייבער, קרעפטיגע סחורה  

  האלסעילער, און מאשינעריי, עקוויפמענט און סופלייס האלסעילער.

    
״אוועקשטעלן א  האט געזאגט,  NYSERDAפון  CEOדארין עם. העריס, פרעזידענטקע און  

קראפט גייט האנט ביי האנט מיט פאראויס ציען די וויכטיגע ארבעט  -ענערגיע ארבעטס-שטארקע ריינע
וואס דארף ערלעדיגט ווערן ביי אלע אינדוסטריע אפטיילונגען צו עררייכן אונזערע גרויסארטיגע קלימאט  

יעריגער באריכט צייגט אז אונז  -נדערן, און דער הייצילן. אונז קענען זיכער נישט האבן איינס אן דעם א
שטיינער וואס פעלט אויס פאר גרינע דזשאבס וואס ניו יארקער  -זעצן פאר אוועקצושטעלן די בוי

פאמיליעס לענגאויס דעם סטעיט קענען אנטיילנעמען אין און בענעפיטירן פון אונזער איבערגאנג פון 
      ענערגיע.״-פיועל צו ריינע-פאסיל

    
און קאמיסיאנערין האופ נייט האט געזאגט,   CEOעמפייער סטעיט דעוועלאפמענט פרעזידענטקע, 

״ניו יארק סטעיט בויעט א גרינע עקאנאמיע און פארשטארקערט איר אינפרוסטרוקטור פאר א מער  
ענערגיע  - נעזעלבסטשטענדיגע צוקונפט. דער באריכט ווייזט וויאזוי אונזערע אינוועסטירונגען אין די ריי

אינדוסטריע און אונזער אנגייענדע קאנצעטראציע אויף ארבעטסקראפט אנטוויקלונג שאפט ארבעט פאר  
    דעם מארגן און טרעניט דעם טאלאנט וואס פעלט אויס עס אנצופילן.״ 

     
זיך פארפליכטעט מער ווי  NYSERDAכדי ווייטער פאראויסצושטופן גרינע ארבעט אין ניו יארק, האט 

ענערגיע ארבעטסקראפט און צוצושטעלן נייע  -מיליאן דאלער צו שטיצן דאס שאפן א ריינע  120
טרענירונג מעגליכקייטן סיי פאר נייע און סיי פאר עקזיסטירנדע ארבעטער. די מעגליכקייטן נעמען אריין  

אין ריינע הייצונג, ענערגיע  פראגראמען אויסגעשטעלט צו פארבעסערן אן ארבעטער׳ס טאלאנט  
ענערגיע טעכנאלאגיע אפטיילונגען און העלפט ארויס  -שפארונג און פארשידענע אנדערע ריינע

ביזנעסער מיט עקזיסטירנדע טאלאנטפולע ארבעטער, אראפברענגענדיג די קאסטן און רעקרוטירנדיג  
פריאריטיזירן טרענירונגס    און נאך וויכטיגער, די באמיאונגען און טרענירנדיג נייע ארבעטער.

אינקאם מענטשן,  - לָאו —פראגראמען פאר דעם סטעיט׳ס מערסט שוואכע טיילן פון דער באפעלקערונג  



און וועט אויך   —וועטעראנען, דיסעיבעלד ארבעטער, איינציגע עלטערן, און געוועזענע ארעסטאנטן 
      ע אינדוסטריע. ענערגי-העלפן איינגלידערן אפגעזאגטע ארבעטער אין דער ריינע

      
שוין  NYSERDAאלס טייל פון איר ארבעטסקראפט אנטוויקלונג פאנדינג פארפליכטונג, האט 

מילאן דאלער צו שטיצן וויכטיגע שותפות׳ן מיט ארבעטער, אוניווערסיטעטן,    50פארטיילט אומגעפער 
אז ארבעטער זענען נאנפראפיטס, פראדוצירונגס, האנדלס גרופעס און אנדערע, צו פארזיכערן 

פולשטענדיג טרענריט דורך פארזעצענדע בילדונג קורסעס, סערטיפיקאט פראגראמען, דעגרי 
     דזשאב טרענירונג. -פראגראמען, אומבאצאלטע טרענירונגס ארבעט, אנהייבער ארבעט און אויפ׳ן

      
     אנטהאלטן:ארבעטסקראפט אנטוויקלונגס פלענער  NYSERDAנאך אנגייענדע און סוקסעספולע 

  
  

  9.5האט פארטיילט  NYSERDA: טרענירונג  טעכנאלאגיע  ריינע און ןשפאר ענערגיע  •
ניו יארקער מיט ערשטהאנטיגע ערפארונג   12,400מיליאן דאלער צו פארזארגן איבער 

ענערגיע טעכנאלאגיע ארבעטס אפטיילונג  - און הילף צו טרעפן ארבעט אין די ריינע 
    , אינסאלירונג און לופט סיעלינג, סמארט גריד אד״ג(.HVAC)אריינגערעכנט: 

דזשאב -מיליאן דאלער אין געהאלט און אויפ׳ן  7.1איבער  טרענירונג  דזשאב-אויפ׳ן   •
ביזנעסער אויפצונעמען מער ווי  147טרענירונג שטיצע איז צוגעשטעלט געווארן פאר 

פראצענט איז געגאנגען פאר די פריארעטעט   33אס ניו יארקער, פון וו 1,150
     קאטעגאריע.

האט פלאצירט איבער   NYSERDA: פראגראם ארבעט טרענירונגס  ענערגיע-ריינע  •
ענערגיע  -ריינע 262סטודענטן און לעצט גראדואירטע טרענירונגס ארבעטער ביי  1,500

     לענגאויס דעם סטעיט.ביזנעסער 

 שטיצט NYSERDA פראגראם: טרענירונג  אויפהאלטונגס און  אפעראציעס בויאונגס •
  איבער אויף האלטן און אפערירן וועלכע מיטגלידער שטאב געביידע  פאר טרענירוג יעצט

 מיליאן 10 ווי מער צו שטעלט  פראגראם  דער סטעיט.  דעם  לענגאויס בנינים 3,000
    ארבעטער. אויפהאלטונגס  און אפערירונגס געביידע 6,000  ווי מער טרענירן צו דאלער 

שטעלט צו   NYSERDA אנטוויקלונג: טאלאנט  און  טרענירונג  קראפט -ארבעטס ווינט-ים •
מיליאן דאלער פאר טרענירונגס פלענער פאראויסצוציען טעכנישע פעאיגקייטן און   9

   ווינט אינדוסטריע. -צוגרייטן ארבעטער פאר ארבעט אין ניו יארק׳ס שטייגנדע ים

: אויסגערעכנט אוועקצושטעלן א גרופע  סערוויסעס טרענירוג  ענעגיע ריינע •
קוואליפיצירטע קאנטראקטארן צוצושטעלן טרענירונג, אנטוויקלען א קוריקולום  
און/אדער טרענירונגס געצייג און צושטעלן מארקעט מבינות און/אדער אנדערע  

   ארבעטסקראפט אנטוויקלונג און טרענירונג. סערוויסעס פארבינדן מיט ריינע ענערגיע 

טריפ נעישען׳ אויסצופירן -איז אין שותפות מיט ׳ראוד NYSERDA נעישען:  טריפ-ראוד •
ענערגיע קאריערע באוואסטזיניקייט פלאן׳ ארויסצוברענגן גרינע  -א פולשטענדיגע ׳ריינע

דזשאבס לענגאויס דעם סטעיט און די אומשאצבארע פאטענציעל פאר א קאריערע אין  
     ענערגיע ארבעטס אפטיילונג.-דער ריינע 

     

- די באמיאונגען וועלן זיין קריטיש וויבאלד ניו יארק ארבעט נאכצוקומען די פאראויסגעזעענע ריינע
קראפט נאכפראגע, וואס איז ערווארטעט מיט דער אויספירונג פון דעם ׳קלימאט  -ענערגיע ארבעטס

קאונסיל׳ס׳  - אקציע -ארויסגעגעבן דורך דעם ׳קלימאט שטודיע דזשאבס 2021אקט׳. רעזולטאטן פון א 
סעקטארס סה״כ ארבעטסקראפט  -וואקסענדע סוב  21יושר׳דיגע טראנזיציע ארבעטס גרופע צייגן אז די 

נייע דזשאבס אין ניו   211,000צולייגנדיג נאך  — 2030ביז  2019פראצענט פון  60וועט שטייגן מיט 
     יארק סטעיט. 
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״ניו יארק סטעיט איז אויפן וועג צו ברענגען א  סטעיט סענאטאר דזשעסיקא ראמאס האט געזאגט, 
ערהוילונג געטריבן דורך א יושר׳דיגער איבערגאנג צו א קלימאט עקאנאמיע. אין דעם בודזשעט פון דער  

׳ לעצטע סעסיע, האב איך שווער געקעמפט צו פארזיכערן אז דער ׳ענווייארמענטאל באנד עקט
גאראנטירט גוטע געהאלטן, און מיר האבן אינוועסטירט אין קלימאט דזשאבס טרענירונגס פראגראמען.  

געבענדער  -עס איז א נחת צו זען ווי די קאמפן הייבן אן צו ברענגען פירות. איך האף אז דער קוראזש
לעגעס, אזוי ווי מיר ענערגיע אינדוסטריע אינספירירט מיינע קא- באריכט איבער די דזשאבס פון די ריינע

טרעטן אריין אין אונזער קומענדיגן בודזשעט, און מיר וועלן קענען פארזעצן ווייטער צו אינוועסטירן אין 
    גרינע, יוניאן דזשאבס וואס שטעלן אוועק און בויען א שטאנדהאפטיגע צוקונפט.״

    
טוען כסדר וואקסן, ווייזנדיג  ״ריינע ענערגיע דזשאבסמיטגליד מייקל קוסיק האט געזאגט, -אסעמבלי 

זענען   NYSERDAדעם וועג פאר אלע אנדערע אינדוסטריעס אין ניו יארק. די לעצטע געפינסן פון 
 גינסטיגע נייעס בנוגע וואס איז וויכטיג נאכצוקומען אונזער סטעיט׳ס קלימאט אקט ציל.״  

    
באצאלטע גרינע ענערגיע  -גוט ״די וואוקס פוןמיטגליד לאטאיע דזשאינער האט געזאגט -אסעמבלי 

דזשָאבס פארברייטערט די געלעגנהייטן פאר ניו יארקערס צו ווערן א חלק פון ניו יָארק סטעיט׳ס 
עקאנאמישן צוקונפט. פארשטערקערנדיג אונזער ענווייראנמענטאלע שטאנדהאפטיגקייט, טוען די  

פארפעסטונג און צו  -יגער אין רעדוצירן לופטדאזיגע דזשָאבס אויך ביישטייערן אז ניו יארק איז א וועגווייז
פארזיכערן אז קיין שום קאמיּוניטי בלייבט נישט הינטערשטעליג אין דער צייט וואס מיר זענען אין געיעג  

     צוצושטעלן ענווייראנמענטאלע יוסטיץ.״ 
      

א האט געזאגט,  ניו יארק סטעיט אסאסיעשען ָאוו קאונטיס עקזעקיוטיוו דירעקטאר סטיווען אקווארי
״אין קאמיוניטיס לענגאויס דעם סטעיט, העלפן ריינע ענערגיע דזשאבס צו פארשטארקערן די 

אויפלעבונג. קאונטיס זענען געווען אויפ׳ן סאמע פארנט פונעם  -עקאנאמישע ערהוילונג און ווידער
זיין פארפליכטעט צו   אריבערגאנג צו ריינע ענערגיע, און מיר טוען אויסלויבן ניו יָארק סטעיט פאר׳ן

פארבינדן ארבעטער צו געניטשאפטן, און טרענירונג פאר די גרינע דזשאבס פון דעם צוקונפט. אין דער  
צייט וואס מיר מאכן פארשריטן אויף צו עררייכן די צילן אוועקגעשטעלט דורך דעם קלימאט אקט, מוזן 

עקאנאמיעס, בויענדיג א שטארקע ריינע  מיר אנהאלטן צו סטראטעגיש אינוועסטירן און שטיצן לאקאלע 
ענערגיע ארבעטסקראפט, און אונטערהאלטן קאמיוניטיס די שווערסטע באטראפן ביים אריבערגאנג.  
מיר קוקן ארויס צו ארבעטן אינאיינעם מיט גאווערנער האוקול און ניו יָארק סטעיט צו פארברייטערן די  

     ארזיכערן א גלאטע אריבערגאנג צו א גרינערן צוקונפט.״עדיוקעישען און טרענירונג וואס וועט העלפן פ
      

איימי דעסיארדינס, עקזעקיוטיוו דירעקטארין פון ארבעטסקראפט דעוועלאפמענט אינסטיטוט האט 
׳ס פירערשאפט ראלע אין אונזער סטעיט׳ס שטייגנדע ריינע  NYSERDAאפלאדירט  WDI״ געזאגט,

ט פאר ווייטער צו שטיצן די וואוקס מיט קלארע, פראקטישע  זעצ NYSERDAענערגיע ארבעטסקראפט.  
יעריגן ריינע ענערגיע אינדוסטריע באריכט. פונקט אזוי וויכטיג, עס האט -פארשונג ווי דעם היי

פארגרינגערט דאס האבן צוטריט צו די רעסָארסעס וואס די סטעיט פארלאנגט צו אדרעסירן די  
ון וויכטיגע סעקטאר׳ס ווי קאנסטראקשען, יוטיליטיס, טרענירונג און עדיוקעישען פארלאנג פ

עלעקטריציטעט, גענערירונג, בילדונג ּפערפָארמענס און טראנספארטאציע. פאר מער ווי א צענדליג  
׳ס ענערגיע און קלימאט פראגראם אויפגעהויבן די דזשָאב קוואליטעט,  WDIיאר, האט 

זוכטע געניטשאפטן צו אדרעסירן די ריינע ענערגיע  גלייכבארעכטיגטע קאריערע מהלכים, און שטארק גע 
     ענדערנדע געברויכן.״-סעקטאר׳ס כסדר

    
 קלימאט פלאן   רפירנדע- ניו יארק סטעיט׳ס לאנד 
אגרעסיווער קלימאט און זויבערע -וועגווייזיגע קלימאט אגענדע איז דער מערסט-ניו יארק סטעיט׳ס לאנד

ענערגיע איניציאטיוו אין דעם לאנד, רופנדיג פאר א מסודר׳דיגע און יושר׳דיגע טראנזיציע צו זויבערע 
ע׳ אין דער צייט וואס ניו  ענערגיע וואס שאפט דזשאבס און טוט ווייטער אונטערהייבן א ׳גרינע עקאנאמי



פאנדעמיע. מיט׳ן אריינשטעלן אין געזעץ דער ׳קלימאט   19-יארק סטעיט ערהוילט זיך פון דער קאוויד
פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק געשטעלט אויף א וועג צו עררייכן איר  

 70, אריינגערעכנט שאפן 2040׳ן יאר עמיסיע עלעקטריק סעקטאר ביז -פארלאנגטע ציל פאר א זערא
, און צו דערגרייכן קארבאן נייטראליטעט איבער דער  2030פראצענט איבערניציגע ענערגיע ביז׳ן יאר 

גאנצער עקאנאמיע. עס בויט אויף ניו יארק׳ס פרעצעדענטלאזע אינוועסטירונגען צו פארשנעלערן 
פארנעמיגע באנייבארע  -גרויס 120אלער אין ביליאן ד  35זויבערע ענערגיע, אריינגערעכנט איבער 

ביליאן דאלער צו רעדוצירן געביידע    6.8ענערגיע און טראנסמיסיע פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט, 
-ביליאן דאלער פאר זויבערע 1ביליאן דאלער צו פארברייטערן סאלאר ענערגיע, איבער  1.8עמיסיעס, 

׳גרינע באנק׳   NYביליאן דאלער אין  1.6איבער  נערגיע טראנספארטאציע איניציאטיוון, אוןע
דזשאבס אין ניו יארק׳ס   165,000פארפליכטונגען. אלעס צוזאמען שטיצן די אינוועסטירונגען מער ווי 

- פראצענטיגער וואוקס אין דער אויסגעשפרייטער סאלאר  2,100, א 2021ריינע ענערגיע סעקטאר אין 
ווינט  -מעגאוואטס פון ים 9,000פליכטונג צו אנטוויקלען און א פאר 2011נערגיע סעקטאר זייט ע

. אונטער דער קלימאט אקט וועט ניו יארק בויען אויף די פארשריטן און  2035ענערגיע ביז׳ן יאר 
, און אין דער  2050שטאפלען ביז 1990פראצענט פון די  85רעדוצירן גרינהויז גאז ארויסלאז מיט 

פראצענט, פון די בענעפיטן פון   40פראצענט, און מיט׳ן ציל פון   35זעלבער צייט פארזיכערן אז כאטש 
זויבערע ענערגיע אינוועסטירונגען ווערן צוגעטיילט צו קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן, און  

- שפארעדיגקייט ציל אויף צו רעדוצירן אויפ׳ן-ענערגיע  2025אוואנסירן פארשריטן צו דעם סטעיט׳ס 
 באניץ געשפארטע ענערגיע.  -פון ענדע BTUטריליאן  185אניץ מיט  לאץ ענערגיע בפ
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