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Budgetsried – Budget 2020 

Pierre Gramegna, 14.10.2019 

" Liewensqualitéit am Alldag. Verantwortung fir d’Zukunft. " 

Seul le discours prononcé fait foi 

 

Här President, 

Léif Regierungskollegen, 

Dir Dammen an Hären, 

 

De Budget fir d'Joer 2020 kënnt nëmme 7 Méint nom Budget fir d'Joer 

2019, deen ech am Mäerz hei virgestallt hunn. Trotz dëser kuerzer 

Virbereedungszäit setzt de Budget 2020 kloer Akzenter : éischtens am 

Klimaschutz, zweetens bei den Investissementer fir d'Zukunft 

virzebereeden, drëttens, schonn haut, am Alldag vun de Leit. 

 

I. D'Akzenter vum Budget 2020 

 

A. Klimaschutz als Prioritéit 

 

Sou wéi de Premier Minister dat schon a sengem Discours zum Etat de la 

Nation ënnerstrach huet, ass de Klimawandel déi zentral Erausfuederung 

vun eiser Zäit. Fir konkret Fortschrëtter brauch et ee Mentalitéitswiessel 

bei jidder Eenzelnem vun eis, an och beim Staat. Well all Decisioun déi 

mir huelen, an all Produit dee mir kafen, huet Konsequenze fir d'Klima. 
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Um Staat ass et, dofir deen néidege Kader ze setzen. Et geet net duer, 

d'Leit zum Beispill ze encouagéieren, méi op den ëffentlechen Transport 

zréckzegraifen, et muss een dofir och konkret Ureizer schaafen. 

Lëtzebuerg mecht dat. Mat héijen Investissementer an d'Infrastrukturen, 

engem Ausbau vun der Offer, an, vum nächste Joer un, engem gratis 

ëffentlechen Transport. Domadder geet Lëtzebuerg vill méi wäit wéi déi 

meescht aner Länner op der Welt. An Däitschland zum Beispill, wou 

laang Joren ze wéineg investéiert ginn ass an d'Infrastrukturen, huet 

d’Regierung proposéiert, fir den ëffentlechen Transport méi attraktiv ze 

maachen, d'TVA op Zuchreesen op den Taux réduit vun 7% erofzesetzen. 

Bei eis gëtt de ganzen Transport ganz gratis, fir jiddereen.   

Dest ass net nëmmen eng klimapolitesch, mä och eng sozial Mesure. 

Stéit déi exklusiv den ëffentlechen Transport benotzen, spueren mat 

dëser Reform laut dem Statec an der Moyenne 390 Euro pro Joer. 

De Käschtepunkt fir de Staat vum gratis ëffentlechen Transport ass fir 

2020 mat 30 Milliounen ugesat, an d'Joren duerno mat all Kéiers 41 Mio. 

D'Efforten op deem Gebitt sinn och dofir sou wichteg, well mer wëssen, 

dass den Transport ronn 60% vun den CO2 Emissiounen zu Lëtzebuerg 

ausmecht. Dofir schaaft a fördert de Staat Alternativen zum 

Individualverkéier an zum Transport mam Verbrennungsmotor. Ech 

denken hei net nëmmen un den Ausbau, vum Tram a vum Zuch, mä och 

zum Beispill un d'Primen fir d'Uschafen vun elektresche Veloen an 

elektreschen oder hybriden Autoen. Am Domaine vun der 

Elektromobilitéit wäerten an den nächsten Joren bis zu 800 

Luedstatiounen uechter d’Land installéiert ginn. 

Den Ausbau vum Tram an der Staat esou wéi och d’Extensiounen op den 

Findel an op d’Cloche d’Or bleiwen eng grouss Prioritéit. Tëschent 2019-
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2023 wäerten d’Investissementer am Tram bei ëm 202 Milliounen Euro 

leien an fir d’Joer 2020 eleng sinn ganzer 54 Milliounen Euro virgesinn.  

Grouss Investissementer stinn och un um Niveau vum Schinneverkéier. 

Zu den Projeten gehéieren ënner anerem déi nei Zuchstreck Lëtzebuerg-

Beetebuerg, den Aménagement vun der Beetebuerger Gare, 

d’Extensioun vun der Lëtzebuerger Gare an d’Neigestaltung vun der Gare 

zu Ettelbréck.  

D’Investissementer déi iwwert den Fonds du Rail laafen, wäerten fir 2020 

bei 251 Milliounen Euro leien. Dest schreift sech an an eng Enveloppe 

vun 1,3 Milliarden Euro, déi fir d’Joren 2019-2023 virgesin ass.  

D’Depensen fir d’Bedreiwen vum ëffentlechen Transport, souwuel au 

Niveau vun den Schinnen wéi vun der Strooss, wäerten 2020 bei 981 

Milliounen Euro leien. Dës sinn 100 Milliounen Euro méi wéi lescht Joer. 

An deem Kontext geet 2020 och den Budget fir d’CFL an fir den RGTR ëm 

43 respektiv 26 Milliounen Euro par Rapport zum Budget 2019 an 

d’Luucht.  

Niewt dem Transport ass een anere groussen Hiewel fir eis Klimazieler ze 

erreeschen dee vun der Energie. D’Wandenergie, d’Photovoltaik, 

d'Biomass an d'Geothermie wäerten dofir weider gefördert ginn. Den 

Staat huet sech och engagéiert mam gudden Beispill virzegoen, an seng 

eegen Immobilien progressiv méi energieeffizient ze maachen. Den 

Budget vun der Sectioun “Energie” vum Ministère fir Energie a 

Landesplanung läit 2020 bei 11 Milliounen Euro. Bis 2023 wäerten déi 

Kreditter 19% eropgoen.  
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Graphique 1 : Répartition des investissements environnementaux et 

climatiques 

 

 

Nieft dëse Mesuren schafft d'Regierung un enger ganzer Rei aneren, déi 

Deel vum Klimapak wäerte ginn. 

Lëtzebuerg investéiert awer net nëmmen heiheem a Mesuren, fir den CO2 

Ausstouss erofzesetzen, mee weltwäit.  

Um Klimasommet, deen am September zu New York statt fonnt huet, 

huet Lëtzebuerg, vertrueden duerch de Premier Minister, annoncéiert 

seng international Klimafinanzéierung ze erhéijen, op 200 Milliounen 

Euro, iwwert eng Period vun 5 Joer. Eis jäerlech Contributioun fir de 

Klimafong huet sech domadder quasi verduebelt. An dat zousätzlech zu 

eiser Entwécklungshëllef (Aide publique au Développement, APD), déi 

weider bei 1% vum Bruttonationalakommes (Revenu National Brut) läit. 

International gesinn ass dat virbildlech. 
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Via d'Finanzplaz huet Lëtzebuerg ee Levier, dee wäit iwwer d'Gréisst vum 

Land erausgeet. Zanter dem Ofschloss vum paräiser Klimaccord goufen 

eng ganz Rei Initiativen ergraff am Beräich vun der "blended Finance" - 

dat heescht bei Projeten, wou ëffentlech Suen agesat ginn, fir privat 

Kapital ze mobiliséieren. An anere Wieder : fir privat Investisseuren 

unzezéien an esou een maximalen Impakt am Kampf géint de 

Klimawandel ze erreechen.  

Et feelt dem Privatsecteur oft nach u Vertrauen, dass nohalteg 

Investissementer finanziell ee gudde Rendement erreechen. Lëtzebuerg 

ass am Gaang dat ze änneren. Een konkret Beispill ass d'gemeinsam 

Klimafinanz Plattform mat der Europäescher Investitiounsbank, déi an 

Klimaprojeter an Entwécklungslänner investéiert. Doduerch dat de 

Lëtzebuerger Staat zesummen mat der BEI den gréisste Risiko dreet, ass 

et méiglech privat Investissementer unzezéien.  

An deenen leschten dräi Joer hunn mir sou, eng ganz Rei konkret 

Projeten ënnerstëtzt, fir grad deene ärmste Länner ze erlaben, 

erneierbar Energie besser ze notzen, an sech un een verännert Klima 

unzepassen. Dës Coopératioun vum Finanzministère an dem 

Emweltministère mat der BEI gëtt elo weidergefouert, an déi 

enstpriechend Mëttel sinn am Budget ageschriwwen. 

Zesummen mat der Ëmweltministesch wäert ech an den nächste Méint 

och d’Sustainable Finance Initiative lancéieren. D'Zil vun dëser Initiative 

ass et, eng kohärent Strategie an den nohaltegen Finanzen ze 

entwéckelen, an all d‘Aktivitéiten an dësem Beräich ze koordinéieren.  

Lëtzebuerg engagéiert sech och op europäeschem an internationalem 

Niveau fir eng kohärent Politik a Saache Klimaschutz. De Kampf géint de 

Klimawandel wäert och ganz uewe stoen op der Agenda vun der Klima-
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Koalitioun vun de Finanzministeren, déi sech Enn der Woch zu 

Washington en Marge vun de Versammlungen vum Weltwährungsfong 

a vun der Weltbank treffe wäert. Lëtzebuerg ass ee ganz aktive Partner 

an deenen Diskussiounen. 

Ech freeë mech, dass eist Land schon haut eng Referenz ass um Gebitt 

vun der Klimafinanz. Am rezente Global Green Financial Centers Ranking 

läit Lëtzebuerg op der 4ter Plaz weltwäit. Ee gutt Beispill fir eise Savoir-

faire op deem Gebitt ass eis Bourse, an där de Staat Aktionär ass. Iwwer 

d'Hallschent vun alle gréngen an nohaltegen Obligatiounen, déi et haut 

gëtt op der Welt, doranner all déi vun der BEI a vun der Weltbank, sinn 

op der Lëtzebuerg Bourse, um Luxembourg Green Exchange cotéiert.  

De Lëtzebuerger Staat wärt dofir 2020 fir d'éischte Kéier och selwer ee 

nohaltegen Emprunt erausbréngen an um Green Exchange cotéieren, ee 

sougenannte "sustainable bond", vu maximal enger Milliard Euro. Sou 

wéi dat am Regierungsprogramm virgesinn ass, wäert desen Emprunt 

exclusiv dofir benotzt ginn, fir an deenen nächste Joren Investissementer 

am Beräich vum Klima, der Emwelt an am soziale Beräich ze finanzéieren. 

An engems wärt des Emissioun international een Zeeche setzen, an d'Roll 

vu Lëtzebuerg als international Finanzplaz a Leader an der nohalteger 

Finanz weider ennerstraichen. 
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B. Investissementer fir d'Zukunft 

 

De Premier sot et : "Mir mussen a mir wëlle Lëtzebuerg op d’Defie vun 

der Zukunft virbereeden." An dofir mussen a wëlle mir investéieren. 

 

Graphique 2 : Evolution des Investissements directs et indirects 
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14% vun den Dépensen vun der Administration Centrale fléissen an 

d'Investissementer, déi 2020 domadder op 2,8 Milliarde klammen. Dat 

ass eng Progressioun vu ronn 12% par Rapport zum Budget 2019. Iwwer 

déi nächst Joren wäert dee Montant kontinuéierlech eropgoen, an 2023 

da fir d'éischte Kéier iwwer 3 Milliarden Euro leien. 

  

Iwwer 500 Milliounen vun allen Investissementer sinn 2020 am Intérêt 

vum Ëmwelt- a Klimaschutz. Dëse Montant geet bis 2023 op 661 

Milliounen erop. 
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Graphique 3 : Evolution des Investissements verts 

 

 

An Ganzen leien d’Investissementer 2020 bei 4,3 % vum PIB, also wäit 

iwwert dem Duerschnëtt vun der Eurozone, dee bei 2,7% läit.  

Mat dësem héijen Niveau vun Investissementer mécht Lëtzebuerg genee 

dat, wat all international Organisatiounen an dëser Situatioun 

recommandéieren. Ech zitéieren den Mario Centeno, de President vum 

Eurogrupp : 

"Where possible, fiscal stance should be more accommodative if 

downward risks materialise. Several Member States identified reforms 

and investment in Research and Development and on Climate as 

priorities."  

Lëtzebuerg gehéiert zu deene Länner, a weist sech als Musterschüler.  
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C. E Budget fir ee besseren Alldag 

 

2017 hu mer eng grouss Steierreform gemaach, déi virun allem der 

Mëttelschicht an deene Schwächsten zegutt komm ass. Dest Joer koum 

d'Augmentatioun vum Mindestloun em 100 EUR netto dobäi. 

Makroekonomesch gesinn ass dat eng Entlaaschtung vun global ronn 400 

Milliounen EUR d’Joer. Dat sinn 400 Milliounen méi, déi d’Leit an der 

Täsch hunn. 

Am Budget fir d'Joer 2020 sinn keng 

zousätzlech Entlaaschtunge virgesinn am Beräich vun den direkte 

Steieren. Zu dësem Zäitpunkt wär dat verfréit, well d'Equippen am 

Finanzministère an an der Steierverwaltung grad intensiv un de 

preliminären Virbereedungsarbechten vun där grousser Steierreform 

schaffen, déi am Regierungsprogramm virgesinn ass. D'Reform ass also 

amgaang gutt virbereet ze ginn. 

 

Politik ass kee Selbstzweck. Politik ass do fir den Alldag vun de Mënschen 

ze verbesseren. De Budget ass méi wéi just een Ensembel vun abstrakten 

Zuelen. All Linn am Budget huet ee konkreten Afloss op d'Liewen an 

d'Schicksaler vun de Leit hei am Land. An dëse Budget ass drop 

ausgeriicht, mat ville Mesuren, d'Wuelbefannen an d'Liewesqualitéit vun 

all Eenzelem, weider ze verbesseren, oder och d'Belaaschtung an deene 

méi schwéiere Momenter am Liewen ofzefiederen.  

Ech hunn de Moien leider net d'Zäit fir op se all anzegoen, a wäert dofir 

nëmmen eng Selektioun presentéieren. 

Mat dësem Budget baue mer weider un enger méi inklusiver 

Gesellschaft, an där jidderee seng Plaz fënnt (1), un enger méi gesonder 
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Gesellschaft, mat engem performante Gesondheetssystem (2), un enger 

méi gerechter Gesellschaft, an där d'Logementsproblematik ugepaakt 

gëtt (3), un enger méi sécherer Gesellschaft, mat engem performante 

Staat (4), un enger méi digitaler Gesellschaft, mat enger diversifizéierter 

Economie (5). 

 

1. Eng inklusiv Gesellschaft, an där jidderee seng Plaz fënnt. 

 

a. Famill 

D'Famill ass a bleift de Grondsteen vun eiser Gesellschaft, mä d'Famill 

vun haut ass net méi déi vu gëschter. Virun allem ginn et haut vill 

verschidden Zorte Famillen, vun där keng besser oder méi schlecht ass 

wéi déi aner. An all Fall ass et d'Roll vum Staat ze hëllefen, dass d'Elteren 

d'Beruffs- an d'Familljeliewen sou gutt wéi méiglech ënnert een Hutt 

kréien. 

De Congé parental ass an där Hisiicht ee grousse Succès. 2018 hunn 4875 

Fraen an 4721 Männer de Congé parental gefrot. Do hu mer also quasi 

d'Paritéit erreecht. D'Regierung geet dovunner aus, dass des positiv 

Entwécklung och déi nächste Joren wäert weidergoen, an déi 

entspriechend Mëttel am Budget virgesinn. 

2020 geet de Budget vun der Zukunftskeess (d’Caisse pour l’avenir des 

enfants) op 1,217 Milliarden Euro erop. Dovunner sinn ronn 243 

Milliounen Euro fir den Congé parental virgesinn an 910 Milliounen Euro 

fir d’Allocatiounen, déi de Famillen zegutt kommen.  

Genee sou vill Succès hunn d'Chèques Services, fir déi fir d’Joer 2020 179 

Milliounen Euro festgehalen goufen, also ronn 10% méi wéi 2019. Dëse 
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Budget wäert an den nächsten Joren konsequent weider an d’Luucht 

goen an 2023 bei 196 Milliounen Euro leien.  

Eng progressiv Familljepolitik dréit och dozou bäi, d'Gläichberechtegung 

tëscht Mann a Fra ze fërderen, an hinnen déi selwecht Chancen um 

Aarbechtsmarché ze ginn. Dofir freet et mech, dass den neie Congé 

parental grad och bei de Pappen sou vill Uklang fënnt. 

Dat eleng geet awer net duer. Dofir geet de Budget vum Ministère fir 

Gläichstellung tëschent Fraen a Männer ëm 12% par Rapport 2019 

erop. Ee vun senge wichtege Projeten ass den “Observatoire de l’égalité 

entre femmes et hommes”, deen prioritär Daten iwwert haislech 

Gewalt an Gläichberechtegung an der Aarbechtswelt sammelen an 

analyséiere wäert. 

b. Educatioun 

D'Educatiounspolitik ass eng absolut Prioritéit vun dëser Regierung. Dat 

spigelt sech och am Budget erëm. 

De Budget vum Ministère de l'Education Nationale, de l'enfance et de la 

jeunesse, geet dofir vun 2,5 Milliarden Euro op 2,7 Milliarden Euro - also 

7,12% erop.   

Am Ministère vum Enseignement supérieur a vun der Recherche ginn 

d’Kreditter vun 498 Milliounen op 551 Milliounen Euro erop, wat eng 

Progressioun vun iwwer 10% duerstellt.  

Well d’Unzuel vun den Demanden fir d’Studentebourssen 

kontinuéierlech an d’Luucht geet, ass 2020 en Montant vun 126 

Milliounen Euro am Budget virgesinn, wat enger Progressioun vun 9,6% 

par Rapport zu 2019 entsprécht. 
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c. Behënnert Matbierger 

Eng inklusiv Gesellschaft ass eng Gesellschaft an där jidderee seng Plaz 

fënnt, och a grad eis behënnert Matbierger. 

Am Budget 2020 wäert den Kredit fir d’konventionéiert Servicer, déi am 

Handicap Secteur aktiv sinn, kontinuéierlech an d’Luucht goen, an zwar 

vun 79,2 Milliounen Euro fir 2020 op 100,7 Milliounen Euro fir 2023.  

D’Ateliers protégés wäerten och weider ënnerstëtzt ginn mat 57 

Milliounen Euro (Functionnementskäschten an d’Salairen) fir 2020. 5,5% 

méi wéi 2019. 

Den Gesetzesprojet iwwert d‘Accessibilitéit, deen nach um Instanzewee 

ass, wärt fir eng verbessert Zougänglechkeet vun allen ëffentlechen 

Gebeien an Plazen garantéieren, besonnesch fir Leit am Rollstull. Well 

dat net ouni entspriechend Investissementer geet, gesäit den Budget eng 

finanziell Hëllef fir d’Bauhären, déi hier Gebeier behënnertegerecht 

ëmbauen. Vun 2021 bis 2023 ass eng Enveloppe vun 16,2 Milliounen 

Euro fir dës Hëllefen virgesinn. 

Doriwwer eraus wäerten och weider Infrastrukturen fir handicapéiert 

Matbierger finanzéiert ginn. Déi lafen haaptsächlech iwwert den “Fonds 

pour les Investissements socio-familiaux” an leien 2020 bei 22 

Milliounen Euro also 47% méi wéi lescht Joer. 

Donieft well ech nach emol drun erënneren, dass den Adapto 2020 wäert 

reforméiert an dann och gratis ginn. 

 

d. Chômage 

Och wann den Chômage zu Lëtzebuerg relativ niddereg ass, wësse mer, 

dass net jiddereen vun där positiver Tendenz profitéiere kann. Dat ass 



 14 

haaptsächlech de Fall vun de Langzäit- Chômeuren, déi bal d'Hallschent 

vun alle Chômeuren duerstellen.  

Mir hunn dofir an der leschter Legislaturperiod eng Reform vum RMG 

gemaach an den REVIS, also den Revenu d’inclusion sociale agefouert, 

mam Ziel, d'Leit rëm ze motivéieren, fir de Wee op den Arbechtsmaart 

ze sichen. Fir 2020 sinn ronn 195 Milliounen Euro fir den REVIS virgesinn.  

Zesumme geholl sinn 2020 fir “d’Actions en Faveur de l’Emploi” 367 

Milliounen virgesinn.  

Am Ganzen geet de Budget vum Ministère fir Aarbecht, Beschäftegung a 

Solidarwirtschaft em 8,12% erop. 

 

e. Kultur  

Eng Gesellschaft ouni Kultur ass wéi ee Bam ouni Blieder.  

De Budget vum Kulturministère geet 2020 ëm 4,2% erop. 

Zu de Prioritéiten gehéiert virun allem d’Realiséieren vum "Plan de 

développement culturel" an de Projet Esch 2022. 

De Budget gesäit 2020 ënnert anerem en Montant vun enger Millioun 

Euro vir, fir d’Renovéieren an den Aménagement vun de kulturellen 

Infrastrukturen hei am Land fir, wéi zum Beispill den Fonds de Gras, 

d’Schifergrouf zu Maarteleng an d’Schlass zu Beefort. D’Aarbeschten un 

den archeologesch Siten vun Duelem an Schieren wäerten och 

weidergefouert ginn.   
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2. Eng méi gesond Gesellschaft, mat engem moderne 

Gesondheetsystem 

 

a. Gesondheet 

Am Beräich vun der Gesondheet läit de Schwéierpunkt 2020 um 

Schaafen vun engem Gesondheetssystem deen sech un de Bedierfnisser 

vum Patient orientéiert, mat engem Accent op der Präventioun an der 

Digitalisatioun. Am ganzen ass den Budget vum Gesondheetsministère 

2020 iwwer 10% méi héich wéi 2019 an läit domatter bei 228 Milliounen 

Euro.  

Wat d’Digitaliséierung ugeet, sou wäerten d'Aféieren vum Dossier de 

soins partagé  an den weideren Ausbau vun der Plattforme eSanté eng 

grouss Roll spillen. Fir dës zwou Mesuren stellt de Budget en Montant 

ronn 4,5 Milliounen Euro bereet. 

 

b. Sport 

De Sport ass net nëmmen fir vill Leit een Hobby, an, a verschiddene 

Beräicher, een Aushängescheld fir eist Land; en ass virun allem 

Bestanddeel vun engem gesonde Liewensstil. An en ass een gudde Wee 

fir d'Auslänner an eis Gesellschaft ze integréieren. 

Mam Budget 2020 kënnt et op dësem Gebitt zu engem richtege 

Paradigmewiessel. D’Fonctionnementskäschten vum Sportsministère 

ginn op d’Period 2020-2023 konsequent erop.  

Fir d’Joer 2020 sinn 27 Milliounen virgesinn, wat enger exceptionneller 

Progressioun vun 15% par Rapport zu 2019 entsprécht. Bis 2023 wäert 

dee Budget progressiv bis op 32 Milliounen eropgoen. 
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Dës Augmentatioun kënnt besonnesch de Federatiounen an dem COSL 

ze gutt, an dréit zur weiderer Professionnaliséierung vum Encadrement 

vun de Sportler bai. 

Gläichzäiteg wäert och den Elittesport méi gefördert ginn. Dofir stinn 

2020 finanziell Moyenen vun knapp 1 Millioun Euro fir den Luxembourg 

Institute for High Performance in Sports (LIHPS) zur Verfügung.  

 

3. Eng méi gerecht Gesellschaft, an där d'Logementsproblematik 

ugepaakt gëtt 

 

Den neie Logementsminister Henri Kox - mat deem ech mech freeën 

zesumme schaffen ze kënnen - huet keng einfach Aufgab ugeholl. 

D'Erausfuederungen am Beräich vum Logement si grouss, a kënnen net 

vun engem Dag op deen aner geléist ginn. Mam Budget 2020 ginn awer 

eng Rëtsch Mesure geholl, déi hëllefen, dass méi Leit ee Logement fanne 

kënnen.  

Net jiddereen wëll oder kann Proprietär ginn. De Staat hëlleft deene Leit, 

déi loune ginn, mat finanziellen Hëllefen wéi der Loyerssubventioun oder 

Bäihëllefen fir Loyergarantien.  

D’Gestion locative sociale, wou Logementer bis zu 30% ënnert hirem 

Marchéspräis verlount ginn, - an d'Proprietären am Géigenzuch nëmmen 

zu 50% dorobber besteiert ginn - ass ee grousse Succès. Déi 

entspriechend Kreditter ginn dofir 37% par Rapport zu 2019 erop. 

Gläichzäiteg gëllt et weider d’Offer ze stäerken. Am Budget 2020 gesäit 

een zum Beispill eng Progressioun vun 6% bei den staatlechen 

Participatiounen vun Konstruktiounsprojeten fir subventionéiert 



 17 

Wunnengen, déi souwuel verlount ginn oder fir en moderaten Präis un 

Persounen mat geréngem Akommen kënnen verkaf ginn. Konkret 

Projeten lafen momentan zu Diddeleng, Wolz an Ollem. Den Budget 

2020 fir dës Participatiounen läit bei 135 Milliounen Euro.  

Den Staat wäert an Zukunft och méi aktiv an der Acquisitioun vun 

Terrainen ginn, op deenen hien da Wunnenge ka bauen. Dëst geschitt an 

enker Coordinatioun mam Comité d’acquisition vum Finanzministère. 

Fir eng Besser Visibilitéit au Niveau vun den neien ëffentlechen 

Wunnengsprojeten ze kréien, wäert, parallel zum Budget, en 

Gesetzesprojet deposéiert ginn fir en neien Fonds spécial ze schafen. Am 

sougenannten “Fonds spécial de Soutien au Développement du 

Logement” wäerten ronn 20 Budgetsartiklen vum 

Wunnengsbauministère zentraliséiert ginn, fir esou déi néideg 

Flexibilitéit am Finanzement vun Projeten ze garantéieren an och hiren 

pluriannuellen Charakter besser ze berécksiichtegen.   

Et geet awer net duer just méi ze bauen. Am Sënn vum Klimaschutz muss 

och besser gebaut a renovéiert ginn. Zousätzlech zu den sozialen 

Mesuren am Logement, déi ech virdru genannt hunn, wäerten och 

d'Subventiounen weidergefouert ginn, fir déi Leit ze ënnerstëtzen déi 

sech fir en méi nohaltegen Energieverbrauch entscheeden, nohalteg 

bauen oder renovéieren. Fir dës Subventiounen sinn am Budget 2020 

vum Ëmweltministère 16,5 Milliounen Euro virgesinn, wat eng Erhéijung 

vun 10% par Rapport vum leschten Joer bedeit. 

 

4. Eng méi sécher Gesellschaft, mat enger performanter Fonction 

Publique 
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Ee Land, deem seng Populatioun a seng Wirtschaft esou staark wiisst, 

wéi déi vu Lëtzebuerg, muss och d'Effektiver an der Fonction Publique 

entspriechend upassen, fir den Bierger an den Entreprisen een efficace 

Service ze bidden, an dem Staat ze erlaben, senge Missiounen um Gebitt 

vun der Sécherheet, der Gesondheet, an der Educatioun nozekommen.  

Lëtzebuerg ass dagsiwwer, mat de Frontalieren, haut schonn een 

800.000 Awunner Staat, mat enger Fonction publique déi awer éischter 

engem 600.000 Awunner Staat entsprécht.  

2020 ginn 1830 Posten beim Staat nei geschaf. Ee groussen Deel geet 

dovunner prioritär an den Enseignement, bei d’Police a bei d’Personal 

vun der Administration Pénitentiaire. 

Zousätzlech zu de personelle Verstäerkungen gëtt awer och an 

d’Weiderbildung, an d'Digitaliséierung an an d’Vereinfachen vun 

administrativ Demarchen investéiert. Dat eent geet net ouni dat anert. 

3,2 Milliounen Euro sinn am Budget 2020 virgesinn, fir d’technesch 

Moyenen vun der Police op den neisten Stand ze bréngen an hir ze 

erméiglechen deenen neien Zorten vun Kriminalitéit, an dem Risk vun 

Terrorismus, nach besser entgéingt ze trieden. D’Plattforme “e-

commissariat”, déi de Kontakt tëscht der Police an de Bierger staark 

vereinfacht, wäert weider ausgebaut ginn. 

Och d'Justice kritt méi Moyenen. Fir den neie Prisong um Uerschterhaff 

(EUR 35m), den neien Institut de Formation Pénitentiaire esou wéi 

d’Restrukturéierung vum Prisong zu Schraasseg sinn fir 2020 ronn 40 

Milliounen Euro virgesinn. 

Fir den CGDIS sinn och am Budget 12,3 Milliounen Euro virgesinn als 

Finanzement fir hir nei Gebaierlechkeeten an der Cloche d’Or.  
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Donieft ginn och d'Steierverwaltunge weider verstäerkt, besonnesch 

d'Administratioun vun den Direkte Steieren. D'Administratioun vum 

Enregistrement, den Domainen an der TVA kritt een zousätzlechen 

Directeur adjoint, fir hiren neien Missiounen, besonnesch um Gebitt vum 

Anti-Blanchiment, optimal nozekommen. 

 

5. Eng méi digital Gesellschaft, mat enger diverifizéierter 

Economie 

 

Sou wéi de Premier dat a senger Ried zum Etat de la Nation schonn 

ënnerstrach huet, ass d'Digitaliséierung eng vun de Prioritéit vun dëser 

Legislaturperiod. Nëmmen een digitalt Lëtzebuerg ass och an Zukunft 

een kompetitiivt Lëtzebuerg. An nëmmen an engem kompetitiive 

Lëtzebuerg gi weider Arbechtsplaze geschaf. 

Den Digitalisatiounsministère kritt 2020 dofir ee Budget vun 162 

Milliounen Euro, wat eng Progressioun vun 9% par rapport zu 2019 

bedeit.  

D’Initiative “Digital Lëtzebuerg”, déi 2014 gestart as, an sech haut och 

mat neien Beräicher wéi der kënschtlecher Intelligenz beschäftegt, wäert 

2020 19% méi Mëttele kréien.  

8 Milliounen Euro sinn am Budget 2020 virgesinn, fir den 5G Reseau 

auszebauen.  

Och fir d’Finanzplaz bleift d’Digitalisatioun een zentralen Enjeu. 

Lëtzebuerg gehéiert haut schon zu de groussen Acteuren am Beräich vun 

der Fintech. D’Luxembourg House of Financial Technology – de LHoFT – 

ass weltwäit unerkannt. Fir dës Positioun nach weider auszebauen, 
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investéiert de Staat och verstäerkt an d’Fuerschung op deem Gebitt. 

Bescht Beispill hei ass déi nei Chaire iwwer d’Zukunft vun de 

Finanzservicer op der Uni Lëtzebuerg, déi de Fonds National de la 

Recherche zesumme mat Paypal finanzéiert, an déi ech d’läscht Woch 

zesumme mam Edukatiouns- a Fuerschungsminister Claude Meisch 

aweie war. 

D’Entwécklung vun onser Industrie an onsen Handwierk wäert och 

weiderhin héichgehaalen ginn. Bäihëllefen fir  ënner anerem kleng a 

mëttel Betriber bei Fuerschungsprojeten an nohaltegen Initiativen 

ënnert d’Ärm ze gräifen, leien  bei ronn 100 Milliounen Euro d'Joer fir 

d’Period 2020 bis 2023. 

Donieft ginn d'Efforten fir déi weider Diversifikatioun vun eiser Ekonomie 

konsequent weider gefouert. Fir d’Initiative “Spaceresources.lu” sinn 

200 Milliounen Euro virgesinn fir d’Period 2020-2023.  

Och den Tourismus gëtt als Wirtschaftszweig emmer méi wichteg. Mat 

der Strategie "Tourismus 2022", huet sech Lëtzebuerg een neie Kader 

ginn fir den nohaltegen an qualitativ héichwäertegen Tourismus ze 

fërderen. Fir d’Réaliséieren vum “dixième programme quinquennal 

d'équipement de l'infrastructure touristique” an de “Fonds pour la 

promotion touristique” si konsequent Mëttel virgesin 
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II. D'Perspektiven fir 2020  

 

Däischter Wolleken zéie méi no, mä et gëtt kee Grond fir 

Schwarzmolerei. 

 

A. Daischter Wolleken zéie méi no ... 
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Lëtzebuerg ass keng Insel. Mir hunn eng kleng an oppen Economie, där 

hir Konjunktur staark vun de weltwaiten Entwécklungen ofhängeg ass. 

Wann d'Situatioun aktuell nach gutt ass, sou gesi mer awer eng Rei 

Wolleken opzéien. 

De Brexit ass ee vun de grousse Risiken, mat deene mer konfrontéiert 

sinn, mä et ass net deen enzegen. Ech denken och un geopolitesch 

Risiken wéi de Konflikt mam Iran an Nordkorea, d'Tensiounen tëscht den 

USA a China, den Handelskonflikt tëscht den USA an der EU, awer och 

Entwécklungen um Gebitt vun der Regulation an der internationaler 

Betriebsbesteierung. Ech wäert noeneen op déi wichtegst Punkten 

dovunner agoen. 

 

1. Brexit  

 

Am Moment kann nach kee soen, wéi a wéini Groussbritannien definitiv 

goe wäert. D’Regierung bedauert nach ëmmer de Choix, deen Briten am 

Referendum vum 23. Juni 2016 gemaach hunn. Mä et ass ee Choix, dee 

mir respektéieren. 

Och wann déi langzäiteg Konsequenzen vum Brexit haut nach onkloer 

sinn, huet Lëtzebuerg kuerzfristeg kënnen dovunner profitéieren. Den 

Brexit huet gewisen ewéi attraktiv ons Finanzplaz fir renomméiert 

Finanzakteuren ass, déi ee Fouss an der europäescher Unioun behale 

wëllen.    

Haut zielen mir ronn 60 Finanzacteuren déi entweder décidéiert hunn 

sech zu Lëtzebuerg ze etabléieren fir hier europäesch Geschäfter vun hei 

aus weiderzeféieren, oder hier Präsenz am Grand-Duché weider 

gestäerkt hunn. Zu deenen gehéieren Gestionnairen vun 
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Investitiounsfongen, Assureuren, Banken an och Fintech Firmaen. Dëst 

ass fir Lëtzebuerg eng gutt Noriicht, well dat bedeit méi Aarbechtsplazen 

an méi Wuesstem. 

Trotz aller Onsécherheet kucken ech relativ entspaant op déi nächst 

Wochen. Lëtzebuerg ass virbereet op dee schlëmmsten Szenario, an 

deem Groussbritannien Enn Oktober ouni Deal d'Europäeschen Union 

verléisst. Besonnesch wat d'Finanzplaz ugeet hu mer eis den néidege 

gesetzleche Kader ginn, fir dass d'Geschäfter och am Fall vun engem "No-

Deal" während enger Iwwergangsperiod nach normal weiderlaafe 

kënne.  

2. Handelskrich a Rezessioun an den USA 

 

Een aner grousse Risiko, dee mer gesinn, ass dee vun enger Verschärfung 

vum Handelskonflikt tëscht den USA a China. Mat weideren Douanes-

Tariffer gëtt och de Risiko vunn enger Rezessioun an den USA méi héich, 

déi de Rescht vun der Welt mat erofzéie kéint.  

Lëtzebuerg war nach emmer ee Verfechter vun oppene Grenzen, fräiem 

Handel a Multilateralismus. Grad an der aktueller Situatioun ass et 

wichteg, des Valeuren héichzehalen. Nationalismus a Protektionnismus 

féieren an d' wirtschaftlech Kris - an langfristeg an de Krich. D'Geschicht 

huet eis dat kloer gewisen. 

Dat ass och de Message, deen ech mathuelen, wann ech muer den 

Owend an d'Vereenegt Staten reesen, fir eng Finanzmissioun op New 

York, Bosten an Washington, an fir um Treffen vum Internationalen 

Währungsfong an der Weltbank deelzehuelen. Nëmme wann d'Länner 

zesumme schaffe, kréie mer déi aktuell Problemer geléist, an eise 

Wuelstand och an Zukunft ofgeséchert. 
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3. Ännerungen am regulatoreschen a fiskaleschen Emfeld 

 

Déi international Steierlandschaft huet sech nach ni sou séier verännert 

wéi an deene läschte Joren. Aggressiv Praktiken, déi gëschter nach 

acceptabel woren, sinn haut net méi ze vertrieden. Lëtzebuerg begleet 

des Evolutioun proaktiv, an huet an de läschte Joren seng Legislatioun un 

des nei Realitéit ugepasst.  

Mam Budget 2014 hate mer schon Mesuren agefouert, fir Rulingen 

besser ze encadréieren, hinnen eng gesetzlech Basis ze ginn, an hir Durée 

op 5 Joer ze limitéieren. Mam Budget 2020 gëtt präziséiert, dass all 

Ruling, dee virun 2015 gemaach gouf, op den 1.1.2020 domatter 

automatesch hifälleg ass. D'Regierung weist domatter, dass si et eescht 

mengt, wann si seet, dass Lëtzebuerg sech geännert huet, an haut zu de 

Virreider a Saache Steiertransparenz gehéiert. 

D'Entwécklung um Gebitt vun der Betriebsbesteierung ass awer nach net 

eriwwer. Aktuell gëtt virun allem d'Fro vun der Besteierung vun den 

digitale Firmen intensiv diskutéiert. Lëtzebuerg verspärt sech där 

Diskussioun net, mä bedeelegt sech aktiv. D'Erfahrung vun de läschte 

Joren huet gewisen, dass Lëtzebuerg näischt ze verléieren huet, wann 

déi nei Steier-Regelen och fir déi aner Länner ronderem eis gëllen, an fir 

déi Finanzzentren, mat deene mir a Konkurrenz stinn. Dofir setzt 

Lëtzebuerg sech konsequent fir de Respekt vum Prinzip vum "Level 

Playing Field" an. 

 

B. ... mä et gëtt kee Grond fir Schwarzmolerei 
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Virum Hannergrond vun deene Risiken, déi ech lo opgezielt hunn, wat 

sinn d'Perspektiven fir déi nächst Joren ? 

Wéi ëmmer kucken ech als Finanzminister dofir net an eng Glaskugel, mä 

hale mech strikt un dat, wat de Statec, deen doranner ganz onofhängeg 

ass, ausgerechent huet. 

Mir gesinn ronderem eis, dass d'Situatioun sech tendenziell ofkillt. Dat 

ass och zu Lëtzebuerg de Fall. 

Graphique 4 : Evolution PIB

 

 

Fir 2020 rechent de Statec um Niveau vun der Eurozone mat enger 

Progressioun vum PIB vun 1,1%, genee wéi schonn dëst Joer. De Statec 

bleift domatter souguer nach liicht ënnert de Previsiounen vun der 

europäescher Kommissioun, déi mat 1,4% rechent. An der Zäit bis 2023 

soll de PIB vun der EU laut dem Statec dann tëscht 1,4% an 1,2% 

fluktuéieren. 
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Zu Lëtzebuerg wäert dee Wert 2020 bis 2,4% leien, wat dee selwechten 

Niveau ass wéi 2019 an iwwer dat Duebelt vun der Eurozone. Och hei ass 

de Statec e bësse manner optimistesch wéi d’Kommissioun, déi mat 2,6% 

rechent. Fir 2021 rechent de Statec dann mat 3,5% Wuesstum, 2022 mat 

3,0% an 2023 mat 2,5%. 

Entspriechend positiv géif sech och den Aarbechtsmaart 

weiderentwéckelen, mat enger Progressioun tëschent 2% an 3,2% fir 

d’Joren 2020 bis 2023. 

Graphique 5 : Evolution Emploi Intérieur 

 

 

Schon haut läit de Chômage zu Lëtzebuerg laut Eurostat mat 5,2% op 

engem immens nidderegen Niveau, a soll och bis 2023 ronderëm 5% 

bleiwen.  
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Graphique 6 : Evolution Chômage 

 

D'Inflatioun soll bis 2023 weider ennert dem Ziel vun der Europäescher 

Zentralbank vun 2% leien. Wat d'Aktiemäert ugeet, sou rechent de Statec 

och hei net mat engem Abroch an den nächste Joren, wat positiv ass fir 

d'lëtzebuerger Fongenindustrie an och fir de Finanzminister, well 

domatter d'Recetten vun der Taxe d'abonnement weider dierfte robust 

bleiwen, ronderem 1 Milliard Euro d'Joer. 

Dës trotz deem onsecheren Emfeld awer nach relativ positiv Aussichten 

ginn och gedeelt vun de  groussen Ratingagencen (DBRS, Fitch, Moody's 

an Standard & Poor's), déi tëscht August a September alleguer den AAA 
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vu Lëtzebuerg mat stabiler Perspektiv confirméiert hunn. Lëtzebuerg ass 

domadder eent vun nach just 10 Länner op der Welt, déi vun den 4 

groussen Ratingsagencen (S&P, Fitch, Moodys an DBRS) déi héchst Note 

krut.   

Dat ass een Zeeche vun Zouverlässegkeet a Stabilititéit, an ee wichtegt 

Element vun der Attraktivitéit vun eisem Land. An hieren Analysen hunn 

d'Agencen unisono betätegt, dass d’lëtzebuerger Wirtschaft gutt dréint 

an dass d’Efforten vun dëser Regierung fir d’Economie ze diversifiéieren 

an op méi schwéier Zäite virzebereeden, hier Friichten droen. Dobäi sief 

erauszestraichen, dass d'Finanzplaz den zentralen Dreiwer vun eiser 

Wirtschaft bleift. Mat ronn 53.000 Aarbechtsplazen, also 11% vum 

Aarbechtsmaart, contribuéiert si iwwert ee Véierel vun eisem PIB. Si ass, 

a bleift, ee Beispill vu qualitativem Wuesstum. 

 

Wann ech d'Entwécklung iwwer déi läscht puer Jore kucken, da stellen 

ech fest, dass de Budget emmer op virsiichtegen Zuelen baséiert war, an 

mer regelméisseg mat engem bessere Resultat ofgeschloss hunn, wéi 

virgesinn. Viru genee enger Woch hunn ech der Chambers-Kommissioun 

den Compte général vum Joer 2018 presentéiert. 2018 huet sech ee 

budgetiséierten Defizit vun -910 Milliounen an der Administration 

Centrale an een Iwwerschoss vun 262 Mio verwandelt (laut SEC). Fir 2019 

kann ech elo scho soen, dass den Defizit vill méi no beim Equiliber leie 

wäert, wéi bei den -650 Mio EUR, déi virgesinn waren.  

Entspriechend sinn ech also zouversiichtlech, dass mer, wéi schon 

d’Joren virdrun, d’Risiken richteg ageschat hunn, an d'Previsiounen, déi 

am Budget 2020 ageschriwwe sinn, erreesche wäerten. 
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III. D’Zuelen fir 2020-2023 

 

Wéi reperkutéiert sech dat alles dann elo op d'Budgets-Zuelen fir 

d’Period 2020-2023 ?  

 

A. Déi grouss Aggregater no SEC 2010 
 

1. Dépensen 

D'Depense an der Administration Centrale (déi méi ee breede Perimenter 

huet wéi den Zentralstaat an der Comptabilité de l'Etat) wäerten 2020 fir 

d'éischt Kéier op iwwer 20 Milliarden Euro klammen, wat 38% vum PIB 

entsprécht. Eng Progressioun vun 6,5% par Rapport zu dësem Joer.  

Iwwert déi nächst Joren wäert dee Rhythmus sech awer offlaachen: am 

Joer 2021 klammen d’Depensen nëmmen nach ëm +4,2%, 2022 ëm 4,1% 

an dann 2023 nëmmen nach 3,9%.  
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Graphique 7: Répartition Dépenses 

 

Vun all Euro, deen d’Administration centrale ausgëtt, sinn : 

 47% - also bal d'Halschent - fir Sozialleeschtungen, Transferten, 

Subsiden a Subventiounen. Dat ass ee kloert Bekenntnis zum Sozialstaat.  

 23% fir Remuneratiounen. Par Rapport zu 2019 geet dëse Posten em 

7,7% erop. Dëst erkläert sech virun allem duerch d'Neiastellungen, déi 

ech virdrun ugeschwat hunn.  

 14% fléissen an d'Investissementer. 

 

Vum ganze Budget vun der Administration centrale si just :  



 31 

 8 % fir d'Fonctionnementskäschten. Op d'Period vun 2016 bis 2021 

gekuckt, wuessen déi wäit manner wéi den Duerchschnëtt vun deenen 

aner Depensen.  

 7% fir Transferten un d'Gemengen. 

 a just 1% fir d'Zënsen, déi op der Staatsschold ze bezuelen sinn.  

 

Éier ee Sue kann ausgi muss een se awer fir d'éischt mol verdéngen. Wéi 

ass d'Situatioun also bei de Recetten ? 

 

2. Recetten 

Fir 2020 rechne mer mat 20,3 Milliarden Euro Recetten an der 

Administration Centrale, eng Hausse vun 3,7% par Rapport zu 2019.  

Fir d'Joeren 2021 bis 2023 wäert déi Progressioun dann all Kéiers tëscht 

5,1% an +5,6% leien.  

 

Graphique 8: Répartition Recettes 
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Déi gréisste Ressource bleiwen d’direkt Steieren, déi 2020 ronn 48% - 

also 9,8 Milliarden Euro – vun alle Recetten ausmaachen. Dat ass eng 

Progressioun vun 1,7% par Rapport zu 2019.  

2019 hunn sech virun allem d’Recetten um Niveau vum IRC, der 

Betriebsbesteierung, vill besser entwéckelt wéi am Budget virgesinn. 

Aktuell gesäit et aus, wéi wa bis Enn des Jores iwwert eng hallef Milliard 

méi erakomme géif, wéi virgesinn. D’Beem wuessen awer och zu 

Lëtzebuerg net an den Himmel, grad an deem schwieren Emfeld, dat ech 

am Ufank beschriwwen hunn. 

Zousätzlech kënnt dobäi, dass mer 2018, fir d’Revenuen vum Steierjoer 

2017 un, d’Déclaration électronique agefouert hunn. Domatter kommen 

d’Recetten haut vill méi séier eran, wéi d’Joren virdrun. Dat huet 

mechanesch och zu enger Augmentatioun vun de Recette gefouert, wat 

sech iwwer déi nächst Joren allerdéngs rëm apendele wäert. 

Dofir gi mer dovunner aus, dass et 2020 par Rapport zu de ganz gudde 

Joeren 2018 an 2019 keng weider Progressioun beim IRC méi wäert ginn, 

an d’Recetten souguer wäerten ënnert deene vun dësem Joer leien.  

Budget 2018 : 1.715.000 / Compte 2018 : 2.302.900 EUR 

Budget 2019 : 2.050.000 EUR / Prévision 2019 : 2.600.000 EUR 

Projet 2020: 2.250.000 EUR 

Dat ass eng virsiichteg a verantwortungsvoll Finanzpolitik. 

An dat erkläert dann och, déi relativ flaach Progressioun vun den direkte 

Steieren am Budget 2020. 
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Den zweet gréissten Posten bei den Recetten sinn d’indirekt Steieren, 

déi 37% vun den Recette ausmaachen, also 7,6 Milliarden Euro.  Dat ass 

eng Progressioun vun 5,1% par Rapport zu dësem Joer. 

Eleng déi zwou Sourcen zesummen maachen 85% vun den Recetten aus.  

Den Rescht vun den 15% déi dann nach feelen, sinn Sozialbäitreeg 

(Cotisations sociales), Recetten vun den Etablissements publics, Loyeren 

an Dividenden. 

 

B. D'Solden 
 

Ech erënneren drun dass den Solde vun der Administration publique, laut 

den europäeschen Reegelen SEC2010, aus der Zomm vun den Solden vun 

der Administration centrale, den Gemengen (oder: Administration 

locale) an der Sécurité Sociale besteet. 

 

1. Administration centrale 

Den aktuelle Previsiounen no gesäit et aus, wéi wa mer 2019 um Niveau 

vun der d’Administration centrale mat engem Solde ofschléissen 

kéinten, deen no beim Equiliber läit. Dat ass eng gutt Noriicht, zemools, 

wann een ursprénglech vun engem Defizit vun 650 Milliounen Euro 

ausgaangen ass.  

Trotzdem muss een virun Aen behalen dass 2019 en speziellt Joer wor. 

Bis Abrëll haten d’Ministèren no de Wahlen just en provisoreschen 

Budget zur Verfügung an konnten bis dohin och nach keng vun deenen 

neie Mesuren, déi am Regierungsaccord festgehalen goufen, 

realiséieren. 
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Dat ännert sech mam Budget 2020. D'nächst Joer wäert den Defizit bei  

-640 Milliounen oder 1% vum PIB leien. Deen Defizit geet dann awer 

d'Joeren duerno progressiv zréck, fir 2022 rëm ganz no beim Equiliber ze 

leien, an sech 2023 an een Excédent vun +158 Milliounen oder 0,2% vum 

PIB ze verwandelen. 

 

Graphique 9: Solde Administration Centrale 

 

 

Wouhier kënnt also den Defizit am d’Joer 2020 ?  

D’Äntwert fënnt een au Niveau vun den Investissementer, déi 2020 bei 

2,8 Milliarde leien, wat een historesch héije Niveau ass.  

 

Dozou wëll ech 2 Saache präziséieren : 
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1) Mir hätten eis et kënnen einfach maachen, an 2020 einfach 600 

Milliounen manner investéieren. De Budget wär dann am Equiliber. 

Dem Land an de Leit wär domatter awer net gehollef. 

2) 2020 gëtt de Militärfliger comptabiliséiert, deen 2005 bestallt gouf, 

d'nächst Joer transferéiert gëtt, mee operationell réischt 2021 

wäert sinn. Dat ass ee Montant vun 200 Milliounen Euro. 

An deem Kontext ass et wichteg ze wëssen, dass de Fliger en fait scho 

bezuelt ass. D'Variatioun an den Zuelen ass also eng reng komptabel 

Operatioun. Wann een déi erausrechent, dann leien 

d’Investissementer nach just bei 2,6 Milliarden, wat awer ëmmer nach 

iwwert dem Niveau vun 2019 läit, also weider eng reel Progressioun 

duerstellt. 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Investissements 

directs 1 393 1 563 1 601 1 766 1 867 1 944 

Investissements 

indirects 780 957 1 015 1 066 1 080 1 114 

Total 2 173 2 520 2 616 2 832 2 947 3 058 

 

Ouni den Militärfliger, läit den Solde vun der Administration centrale fir 

2020 dann och bei -440 Milliounen Euro amplaz bei -640 Milliounen 

Euro. 
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2. Administration locale 

Bei den Gemengen gesi mer eng weider Verbesserung par Rapport zu 

dësem Joer, wou momentant mat engem Solde vun 286 Milliounen Euro 

gerechent gëtt. Fir d'nächst Joer rechne mer mat 341 Milliounen Euro. 

An de Joren duerno wäert dëse Wert stabel bleiwen, a sech en Moyenne 

bei ronn 330 Milliounen EUR d'Joer apendelen, wat 0,5% vum PIB 

entsprëcht.  

 

 

3. Sécurité sociale 
 

 

 

De Solde vun der Sécurité sociale bleift och an den nächsten Joren 

ëmmer gutt am positive Beräich. 2020 wäert den Iwwerschoss bei 1.056 

Milliounen leien. Well de Wuesstum sech e bëssen ofkille wäert, an 

domadder och de Rhythmus mat deem nei Aarbechtsplaze geschaf ginn, 

wäert d'Situatioun sech iwwer d'Period 2020-2023 op engem Niveau 

ronderëm 1050 Milliounen stabiliséieren. Dës entsprécht 1,6% vun 

onsem PIB, wat en excellenten Resultat ass. Ech wëll och drun 

erënneren, dass den Fonds de compensation an d’CNAP (Caisse National 

d’Assurance Pension) aktuell Reserven huet vu bal 19 Milliarden Euro, 

dat ass bal ronn 4,5 mol den Niveau vun de Prestatiounen déi am Joer 

ausbezuelt ginn, oder méi wéi 30% vum PIB. An anere Länner, wéi 

En % du PIB 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Administrations publiques 1.3% 1.4% 1.8% 1.4% 2.7% 2.0% 1.2% 1.4% 1.8% 2.0%

Administration centrale -0.3% -0.4% -0.2% -0.5% 0.4% -0.1% -1.0% -0.6% -0.1% 0.2%

Administrations locales 0.3% 0.4% 0.2% 0.1% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%

Sécurité sociale 1.4% 1.5% 1.8% 1.7% 1.8% 1.7% 1.6% 1.5% 1.5% 1.3%

En millions d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Administrations publiques 656 728 983 768 1 601 1 264 757 942 1 297 1 508

Administration centrale -163 -232 -110 -298 263 -83 -640 -401 -108 158

Administrations locales 138 196 132 76 248 286 341 318 330 335

Sécurité sociale 682 764 961 990 1 090 1 062 1 056 1 024 1 076 1 015
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Frankräich oder Däitschland, läit déi Reserve just bei e puer Méint oder 

1 bis 3% vum PIB. 

 

4. Administration publique 

 

Graphique 10: Solde Administration Publique 

 

Wann een elo d’Administration publique am Ganze kuckt, dann hu mir 

fir d’Joer 2020 en Solde vun +757 Milliounen Euro oder 1,2% vum PIB, 

deen sech dann iwwer déi ganz Period weider verbesseren wäert, fir 

2023 ee Montant vun +1,5 Milliarden oder 2% vum PIB ze erreechen.  

 

Och wann dësen héijen Surplus, an absoluten Zuelen, haaptsächlech der 

gudder Situatioun an der Sécurité Sociale zouzeschreiwen ass, sou ass 

awer d’Progressioun déi een fir d’Period 2020-2023 gesäit, 
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haaptsächlech d'Resultat vun den Verbesserungen, déi mir au Niveau 

vun der Administration centrale gesinn.  

Eis Finanzen sinn also zolidd, an d'Perspektive gutt. 

 

C. En neie “Fonds de Rééquilibrage budgétaire” 

 

D’Perspektive si gutt, mä dat ass keng Selbstverständlechkeet.  

Wann ech soen, dass d'Regierung mam Budget 2020 Verantwortung fir 

d'Zukunft hëllt, dann gesäit een dat och dorunner dass mat dësem 

Budget den fréiere "Fonds de Crise" an ee "Fonds de rééquilibrage 

budgétaire" verwandelt gëtt. Mat dëser Innovatioun schafe mer een neit 

Instrument, fir d'Staatsfinanzen nach besser op eventuell manner gutt 

Zäite virzebereeden. D'Idee hannert dësem neie Fong ass nämlech, déi 

Joren, wou et am Budget een Iwwerschoss gëtt, déi Suen op dëse Fong 

ze verséieren, fir se dann an deene Joren, wou et Defizit gëtt, ze huelen, 

fir de Budget rem ze équilibréieren. Anescht wéi de Fonds Souverain, op 

deem d'Suen - am Moment schon 317 Mio EUR - fir déi nächst 

Generatioun bloquéiert sinn, kann op de Fonds de rééquilibrage all Joer 

méi flexibel zréckgegraff ginn, sou wéi et grad néideg ass.  

Dir gesitt also, dass d'Regierung net just eng Finanzpolitik fir déi gutt 

Zäite mecht, mä d'Staatsfinanzen och fir méi schwéier Zäite fit mécht.  
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D. De Solde structurel 

 

De Solde structurel ass een ekonomescht Konzept, wat am Stabilitéits- a 

Wuesstumspakt definéiert ass. Et geet drëm, ee Solde ze rechnen, deen 

de Schwankungen vum konjunkturellen Zyklus an den exzeptionellen 

Evenementer Rechnung dréit. D’europäesch Texter schreiwen vir, dass 

de Solde structurel iwwert engem sougenannten Objectif à Moyen 

Terme (OMT) muss leien. Dësen Objectif gëtt all 3 Joer vun der Regierung 

festgeluecht op Basis vun den Berechnungen vun der europäescher 

Kommissioun. Am Koalitiounsprogramm huet d'Regierung sech 

engagéiert, dësen OMT zu all Moment ze respektéieren. 

 

Graphique 11: OMT/ Solde structurel 
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Bis 2019 louch den OMT bei -0,5% vum PIB. Wéinst laangfristegen 

Evolutiounen, wéi z.B. der Alterung vun der Populatioun an den 

zousätzlech Käschten déi dowéinst op laang Siicht op de Budget 

zoukommen, ass den OMT fir d'Period vun 2020 bis 2022 op +0,5% 

erhéijt ginn, sou wéi ech dat op dëser Plaz scho bei der Virstellung vum 

Budget 2019 erklärt hat.  

Trotz allem wäert Lëtzebuerg, sou wéi dat nach ëmmer de Fall war, och 

an Zukunft den OMT, an domatter d'Regelen vum Stabilitéits- a 

Wuesstumspakt, anhalen.  

Den Solde structurel wäert 2020 bei +0,9% leien, an dann progressiv bis 

op +1,9% am Joer 2023 eropgoen. Also ëmmer iwwert der Limite vun 

+0,5%.  

An anere Wieder : mir hunn hei net nëmmen eng Sécherheetsmarge 

(Marge de sécurité), mä souguer Spillraum. 

Dee kann een notzen : 

- fir an den nächste Joren weider Investissementer oder Steier-

Adaptatiounen ze maachen; 

- oder als Reserve, wann d'Konjunktur sech an den nächste Jore géif 

drasteg verschlechteren. 
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E. D'Staatsschold 

  

Dir wësst, dass am Regierungsprogramm festgehalen ass, dass 

d'ëffentlech Schold zu all Moment muss enner 30% vum PIB leien, wat 

d'Hallschent ass vun der Limit vun 60%, déi déi europäesch Texter 

erlaben.  

Mam Budget 2020 wäert Lëtzebuerg dës Virgab och weider erfëllen. 

2020 wäert d’Staatsschold fir d’éischt Kéier säit 2011 rëm ënner 20% 

vum PIB falen, a bis 2023 nach weider erofgoen. 

Enner allen AAA Länner, ass Lëtzebuerg dat mam niddregste 

Scholdestand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Administrations publiques

En % du PIB 22.7% 22.0% 20.1% 22.4% 21.0% 20.0% 19.8% 19.3% 18.5% 17.5%

En millions d'euros 11 330.5 11 460.0 11 041.8 12 718.1 12 635.4 12 458.3 12 898.4 13 299.6 13 407.9 13 249.4
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Graphique 12 : Dette publique 

 

 

Enn 2018 louch d'ëffentlech Schold bei 12,6 Milliarden oder 21% vum 

PIB. Um Dag vun haut läit se souguer nach ënnert deem Wäert, an zwar 

bei 12,4 Milliarden an 20% vum PIB, an zwar well virun enger Woch den 

Sukuk erëmbezuelt gouf, deen 2014 opgeluecht gi war, fir 

d'Diversifikatioun vun der Finanzplaz weiderzedreiwen. Dëst Ziel gouf 

erreecht. Lëtzebuerg ass haut fest etabléiert op der Landkart vun der 

Islamescher Finanz. An eppes manner wéi engem Mount, den 11. 

November, wäert den 2ten Internationale Sukuk Summit vun der 

Islamescher Entwécklungsbank dofir och zu Lëtzebuerg ofgehale ginn. 

Sou wéi d'Assemblée générale vun der AIIB am Juli dëst Joer wäert och 

dësen Event dozou bäidroen, d'Roll vu Lëtzebuerg als international 

Finanzplaz, déi ganz op nohalteg Finanz ausgeriicht ass, weider ze 

festegen. 
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De Sukuk war een Emprunt vun 200 Milliounen Euro. Dëse Montant 

konnt den 7. Oktober aus de lafende Recetten erëmbezuelt ginn. Mir 

konnten domatter d’Schold um Niveau vun der Administration Centrale 

dëst Joer also em netto 200 Milliounen reduzéieren. 

Gläichzäiteg huet de Staat awer nach Emprunten vun 8,9 Milliarden Euro 

lafen -wouvunner dee gréissten Deel op d'Zäit virun 2013 zréckgeet - mat 

aus heiteger Siicht relativ héijen Zënssätz, bis zu 3,37%.  

Ech hunn d'Trésorerie vum Staat dofir gefrot, no Weeër ze sichen, fir vun 

deem aktuell favorabelen Ëmfeld op de Marchéen ze profitéieren, fir nei 

Emprunten - wann et opportun ass, och kuerzfristeg - méiglechst bëlleg 

opzehuelen, an existent Emprunten no Méiglechkeet zu engem méi 

bëllegen Zënsen ze refinanzéieren. 

Dat ass de Moment grad opportun, well d’Zënsen extra niddereg sinn a 

well mir am éischten Semester vum nächsten Joer en Emprunt vun 2 

Milliarden Euro refinanzéieren mussen.  

 

F. D’Zuelen laut der Comptabilité de l’Etat 1999 

 

Ech kommen elo zur Evolutioun vun den Recetten an den Depensen vum 

Staat, esou wéi se no den Regelen vun der Comptabilitéit vum Staat am 

Budget opgelëscht sinn.  

Den Budget 2020 weist laut de Regelen vum Gesetz vun 1999 iwwer 

d'Comptabilitéit vum Staat Recetten fir en Montant vun ronn 17,9 

Milliarden Euro aus, an Dépensen vun 18,6 Milliarden Euro.  
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Ënnert dem Stréch, mécht dat een Defizit vun 682 Milliounen Euro aus, 

eng Verbesserung vun 133 Milliounen Euro par Rapport zum Budget 

2019, wou nach een Defizit vun 815 Millioune virgesi war.  

Op déi nächst Joren gekuckt ass geplangt, och laut de Regelen vun der 

Comptabilité de l'Etat erëm schwaarz Zuelen ze schreiwen, mat engem 

Iwwerschoss am Joer 2023 vun ronn 50 Milliounen Euro. 

Ech wëll awer nach emol drun erënneren, dass d'Zuelen, sou wéi se vun 

der europäescher Kommissioun fir all Länner gekuckt ginn, déi sinn laut 

de Regelen vum SEC 2010, no deem ech de ganze Rescht vu menger 

Presentatioun gemaach hunn. 
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IV. Conclusioun 

 

Här President,  

Dir Dammen an Hären, 

Et leie grouss Erausfuerderungen virun eis. Heiheem, a wat d'Klima 

ugeet, weltwäit. Elo ass net de Moment fir bei den Investissementer ze 

spueren. Elo ass de Moment, wéi de Premier et ausgedréckt huet, fir net 

nëmme weider ze maachen, mä weider ze maachen. D'Investissementer 

bleiwen, sou wéi am Regierungsprogramm virgesinn, och déi nächst 

Joren op Rekordniveau. 2023 klammen si fir d’éischt Kéier op iwwer 3 

Milliarden Euro.  

Wéi den Abraham Lincoln scho sot : “The best way to predict the future 

is to create it.” Genee dat maache mir. 

Mam Budget 2020 investéiert d'Regierung an ee besseren Alldag fir all 

Bierger an hëlt Verantwortung fir eng méi nohalteg Zukunft. Gläichzäiteg 

ginn déi budgetspolitesch Zieler, déi am Regierungsprogramm festgehale 

sinn, op der ganzer Linn erfëllt a mir bleiwen an Europa ee vun de 

budgetären Musterschüler. 

Sou bleift Lëtzebuerg och an Zukunft attraktiv fir Investisseuren, déi an 

eis Wirtschaft investéieren an Arbechtsplaze schafen. Dat ass de Garant 

dofir, dass de Staat déi néideg Steierrecetten erakritt, fir eise Sozialstaat 

ze finanzéieren an déi néideg Investissementer ze maachen fir 

d'Liewesqualitéit am Land weider ze verbesseren. 

Duerch des héich Investissementer wäerte mer 2020 erëm een Defizit 

hunn. Ech hunn iech awer virdru gewisen, dass mir deen Defizit am Grëff 

hunn, an bis Enn vun dëser Legislaturperiod erëm schwaarz Zuele wäerte 
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schreiwen. Dat setzt viraus, dass de Staat och weiderhin responsabel mat 

de Steierrecetten ëmgeet, an déi néideg Disziplin bei den Dépensen 

beweist, sou wéi dat och an der Vergaangenheet de Fall war.  An dann 

hu mer och deen néideg Sputt, fir eng ambitiéis Steierreform op de Wee 

ze bréngen. 

 

Trotz dem schwieregen internationalen Ëmfeld hu mir also all Grond, 

mat Optimismus no vir ze kucken. 

Ech soen Iech Merci. 

 


