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Νέα Υόρκη, 04 Φεβρουαρίου 2016

Ανακοίνωση νέου προϋπολογισμού Μητροπολιτικού Δήμου Νέας Υόρκης,
ύψους 82,1 δις δολαρίων.
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Bill de Blasio ανακοίνωσε επισήμως τον προτεινόμενο
προϋπολογισμό του Μητροπολιτικού Δήμου, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 82,1 δις
δολαρίων ΗΠΑ (μεγαλύτερος κατά 0,5% σε σχέση με τον περσινό). Ακολουθεί πίνακας με
βασικούς οικονομικούς δείκτες του Δήμου της Ν.Υ, για να κατανοηθεί καλύτερα το οικονομικό
περιβάλλον εντός του οποίου καλείται ο Δήμαρχος να υλοποιήσει τον εξαγγελθέντα
προϋπολογισμό.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΥΟΡΚΗΣ
(Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island)
8.491.079
Πληθυσμός (Ιουλιος 2014)
Xρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ΜΜΕ &
Βασικές οικονομικές δραστηριότητες
Επικοινωνία, Τεχνολογία, Τουρισμός, Εστίαση
$ 1,08 τρις
Aκαθάριστο Προϊόν (2014)
$ 62.385
Μέσο Οικογενειακό Εισόδημα (2014)
6,1 %
Ανεργία (Aπρίλιος 2015)
Αύξηση Δείκτη Απασχόλησης (2014-2015) 2,3% (84,500 νέες θέσεις)
23,3% άνω του εθνικού μ.ο
Κόστος ζωής

Σημειωτέον ότι ο Δήμαρχος De Blasio αναγνώρισε ότι η πόλη αντιμετωπίζει
οικονομικές δυσκολίες, εξαιτίας των οποίων κινήθηκε προς έναν πιο «υπεύθυνο
προϋπολογισμό», που δίνει έμφαση στην προστασία των αποθεμάτων και της δημοσιονομικής
σταθερότητας του Δήμου.
Πρόκειται για αξιοσημείωτη στροφή στη ρητορική του Δημάρχου, ο οποίος
αναστέλλει ορισμένες πρωτοβουλίες που είχε θέσει ως βασικές προτεραιότητες της
προεκλογικής ατζέντας του, υπό την πίεση των νέων οικονομικών δεδομένων. Ωστόσο, δεν
πρόκειται για πρoϋπολογισμό λιτότητας, αφού ενσωματώνει πρόσθετα έξοδα 700 εκ. $, που
αναμένεται να διοχετευθούν σε προγράμματα για τα οποία είχε έντονα δεσμευθεί ο Δήμαρχος
De Blasio, όπως αυτά της βελτίωσης των υποδομών ψυχικής υγείας, της αντιμετώπισης του
AIDS και της διαχείρισης του διαρκώς ογκούμενου προβλήματος των αστέγων (ο αριθμός των
οποίων έχει πλέον υπερβεί τους 60.000, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις).
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Εδώ αναλυτές και δημοσιογράφοι, αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι εν ενεργεία
Δημάρχου, επισημαίνουν την εγκατάλειψη από πλευράς του κάθε επιπρόσθετης
χρηματοδότησης των βρεφονηπιακών σταθμών, αλλά και τη μικρότερη του αναμενομένου
χρηματοδότηση των απογευματινών, καλοκαιρινών σχολείων.
Η γενικότερη αίσθηση είναι ότι ο προϋπολογισμός αποτελεί μια δύσκολη άσκηση
ισορροπίας για τον Δήμαρχο De Blasio, που προσπαθεί να συγκεράσει τις βασικές
προτεραιότητες της ατζέντας του με τις αντικειμενικές δημοσιονομικές δυσκολίες που
αντιμετωπίζει η πόλη. Κατά την παρουσίαση, ο Δήμαρχος τόνισε ότι επιθυμεί να διοικεί έναν
εύρωστο Δήμο, όπου θα ανεβαίνουν διαρκώς οι δείκτες απασχόλησης, προσέλκυσης νέων
κατοίκων και τουρισμού.
Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός θα πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο,
σε ψηφοφορία που θα λάβει χώρα τον Ιούνιο (σημειωτέον ότι το δημοσιονομικό έτος του Δήμου
αρχίζει κάθε 1η Ιουλίου).
Το Γραφείο μας θα παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις και θα ενημερώσει για τυχόν
προγράμματα-διαγωνισμούς που θα ανακοινωθούν σε υλοποίηση του προϋπολογισμού και θα
μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να ενδιαφέρουν ελληνικές επιχειρήσεις.
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