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Προϋπολογισμός κρατιδίου Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας 2017 

 

Σύμφωνα με τον άρτι ψηφισθέντα Προϋπολογισμό έτους 2017 για το κρατίδιο 

της ΒΡΒ, οι δαπάνες ανέρχονται σε 72,27 δις € σε σχέση με 69,94δις € το 2016.Ο 

νέος δανεισμός θα ανέλθει στο 1,62 δις €, κατά 200 εκ. € μικρότερος από τον 

δανεισμό του 2016. 

Η τοπική κυβέρνηση υπολογίζει το 2017 να δαπανήσει 72,3 δις € (+3,3%). Οι 

επί πλέον δαπάνες σε σχέση με το παρελθόν έτος αφορούν στην εκπαίδευση – δαπάνη 

505 εκ. € για χρηματοδότηση  1767 νέων εκπαιδευτικών που θα απαιτηθούν για την 

επανένταξη  ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες.  Επίσης εδώ συνυπολογίζονται οι δαπάνες 

για την εκπαίδευση των προσφύγων. Επενδύουμε στο μέλλον της νέας γενιάς δήλωσε 

η υπουργός παιδείας κα  Sylvia Löhrmann. Συνολικά οι δαπάνες για την παιδεία το 

2017 αυξάνονται κατά 950 εκ. € φθάνοντας συνολικά τα 29 δις €. Για την ένταξη των 

προσφύγων πρόκειται να διατεθούν το 2017 4,1 δις €. 

Ένας ακόμη τομέας στον οποίο θα επενδυθούν μεγάλα ποσά είναι η ασφάλεια. Προς 

τούτο προβλέπονται 4,2 δις € , ήτοι 375 εκ. € περισσότερα από το 2016. Το 

Υπουργείο Εσωτερικών προβλέπει δημιουργία 699 νέων θέσεων αστυνομικών για το 

2017. Η εκπαίδευση 2000 αστυνομικών δείχνει ότι το κρατίδιο αποδίδει σημασία 

στην ασφάλεια των. Αυτός ο αριθμός των εκπαιδευομένων θα διατηρηθεί μέχρι το 

2023. Μακροπρόθεσμα η δύναμη της Αστυνομίας θα φθάσει τις 41.000 θέσεις.  

Προς βελτίωση των υποδομών επενδύει η κυβέρνηση 173 εκ. € (+4,5%) για την 

συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου. Για την αντιπλημμυρική προστασία θα 

διατεθούν το ερχόμενο έτος 90 εκ. ευρώ – 18 εκ, ευρώ (+ 25% αύξηση σε σχέση με 

το 2016). 

Σε ότι αφορά στην διαχείριση των οικονομικών, το κρατίδιο αποδίδει ιδιαίτερη 

βαρύτητα στις υπηρεσίες προς τον πολίτη. Προς τούτο θα ιδρυθούν 120 νέες θέσεις 

για εκμοντερνισμό των φορολογιών υπηρεσιών καθώς και άλλες 250 θέσεις με στόχο 

να καταστούν φιλικότερες προς τον γερμανό πολίτη φορολογικές υπηρεσίες σε όλη 

την Γερμανία σύμφωνα με τον Υπουργό  Οικονομικών κο Norbert Walter-Borjans. 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα δημιουργήσει 50 νέες θέσεις εργασίας  καθώς και 

άλλες 50 θέσεις για την περαιτέρω ψηφιοποίηση των διοικητικών Υπηρεσιών της 

δικαιοσύνης. Τοιουτοτρόπως  θα δύνανται οι πολίτες  να παρακολουθούν τις  

δικαστικές υποθέσεις τους από την οικία τους μέσω  Η/Υ. Με τις πρόσθετες θέσεις 

εργασίας θα κάνουμε την δικαιοσύνη της ΒΡΒ αποτελεσματικότατη  στην πορεία της 

άνευ χρήσης χάρτου παροχής δικαστικών υπηρεσιών στο μέλλον, δήλωσε ο 

Υπουργός Δικαιοσύνης κος Thomas Kutschaty. 
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Συνολικά αυξάνει η τοπική κυβέρνηση τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης κατά 

2.665 σε συνολικά 295.648, από τις οποίες οι 165 είναι αυτοχρηματοδοτούμενες. 

Μεταξύ των ετών 2014 και 2017 επένδυσε έτσι σημαντικά το κρατίδιο στην 

εσωτερική Ασφάλεια και την Παιδεία.  

Τα φορολογικά έσοδα της Κυβέρνησης του κρατιδίου ανέρχονται σε 54,6 δις €. 

Μέχρι το 2020, τα έσοδα από φόρους πρόκειται να φθάσουν τα 60,4 δις ε€. Ακόμη 

αναμένονται νέες πρόσοδοι  16 δις €. Έτσι οι δαπάνες φθάνουν τα 75,6 δις ευρώ σε 

σχέση με έσοδα 76,4 δις ευρώ. 

 Λαμβάνοντας  υπόψιν στα έξοδα αποπληρωμής  160  εκ. € που εμπεριέχονται στις 

δαπάνες, προκύπτει για το 2020 πλεόνασμα της τάξης του 1 δις €. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να αναζητηθούν στο:  

www.finanzverwaltung.nrw.de      

Παρατίθενται στοιχεία των δυο ισολογισμών  2016 – 2017 προς σύγκριση 

 
Προϋπολογισμός 2017 Προϋπολογισμός2016 

    Δαπάνες 72,27 δις EUR 69,94 δις EUR 

    Παιδεία 17,79 δις EUR 17,28 δις  EUR 

   Έρευνα    8,45 δις EUR   8,28 δις  EUR 

   Κοινωνικές δαπάνες   8,24 δις EUR   8,85 δις  EUR 

   Έσοδα φόρων  54,6   δις EUR 52,7   δις  EUR 

   Δαπάνες υπηρεσιών 26,6   δις  EUR 25,3   δις  EUR 

   Επενδύσεις   6,5   δις EUR   6,2   δις EUR 
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