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Budgetsried vum Finanzminister 

Budgetsdebatten 15. Dezember 2021 

*Seul le texte prononcé fait foi* 

 

 

ALEEDEND WIEDER 

Här President, 

Léif Regierungskollegen, 

Dir Dammen an dir Hären, 

Viru genau 2 Méint stoung ech hei virun Iech, an hu vu gudde 

budgetäre Perspektive geschwat. D’Bild wat ech dofir gebraucht hunn, 

wor dat vun engem bloen Himmel - fräi vun deene méi däischtere 

Wolleken, déi nach virun engem Joer iwwert onsen Staatsfinanzen 

houngen.  

Haut freet et mech Iech kënne matzedeelen, datt sech déi 

Perspektiv weider confirméiert huet.  

D’Verbesserung déi ech Iech presentéiert hunn, huet sech weider 

gefestegt, an dëst huet d’Europäesch Kommissioun ons och an hirem 

Avis vum 24. November zum Lëtzebuerger Budget 2022 confirméiert.  
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Do steet notamment dran, datt ons Berechnungen plausibel sinn fir 

d’Joren 2020 an 2021, mee weider och, datt d’Kommissioun vu nach 

besseren Zuelen fir ons Staatsfinanzen ausgeet. Dat freet mech, well 

d’Kommissioun ass jo net bekannt dofir fir Zuelen schéin ze molen.   

Sou steet an hierem Avis: “La Commission prévoit un déficit public 

légèrement moindre en 2021 ... et un petit excédent de 0,2% du PIB en 

2022.”  

 Donieft rechent d’Kommissioun an hire rezenste Prognose vun 

dësem Hierscht mat engem Solde Structurel fir 2021 vun +0,6% vum 

PIB. Obschonns de Stabilitéitspakt nach bis 2023 ausgesat ass, géif 

Lëtzebuerg domat dëst Joer d’Reegel vum sougenannten “Objectif à 

moyen terme” – dee bekanntlech op +0,5% fixéiert ass – anhalen.  

Dëst sinn gutt Nouvellen, iwwert déi mir ons freeë sollen.  

Ech deelen d’ailleurs dës Aschätzung. Knapp 2 Méint nom Dépôt 

vum Budgetsprojet hunn sech nämlech di positiv Tendenze, 

haaptsächlech bei de Recetten méi wéi confirméiert. Ech kommen nach 

am Laf vun menger Ried méi am Detail doropper zeréck. 

Se weisen awer och, datt d’Budgets- a Finanzpolitik vun dëser 

Regierung déi richteg ass, an ech well haut an menger leschter grousser 

Ried virun iech op déi Efforten agoe, déi di leschte Joren geholl gi sinn 
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fir de Budget ze sanéieren, mee och generell fir onst Land besser 

opzestellen. 

Ech géing meng Ried mat engem éischten Kapitel mam Titel “Onse 

gemeinsamen Wee” ufänken.  

A mengem zweeten Deel, wäert ech dann déi méi traditionell Deeler 

ofdecken an op d’Zuelen vum Budget an d’Amendementer an hiren 

Impakt kommen.  

Duerno kommen ech op d’Avisen zum Budget ze schwätzen, 

notamment den Avis vum Conseil d’Etat, d’Avisen vun den Chambres 

professionnelles an den aneren Institutiounen.   

 

Loosst mech op dëser Plaz dem Rapporter, dem honorablen Dan 

Biancalana, deen ech net vergiess hunn, fir säin gudden mëndlechen an 

schrëftleche Rapport, Merci soen.  

Hien huet a sengem éischten Deel dorop higewisen, datt eis 

Wirtschaft verschidden Erausfuerderungen muss sérieux huelen. Hien 

ënnersträicht de Risque vun enger méi dauerhafter Inflatioun, dëst 

wéinst dem spektakulären Wuesstum vum Joer 2021 - deen awer och 

d’Liwerketten weltwäit a Fro stellt.  
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Hien huet richteger Weis ënnerstrach, datt de Chômage zu 

Lëtzebuerg erëm op engem Niveau vu virun der Kris ukomm ass (5,4%) 

an, datt d’Onglaicheeten beim Revenu zu Lëtzebuerg an der Pandemie 

dank de ville Mesuren, déi geholl gi sinn, net geklommen sinn, mä 

souguer liicht erofgaangen sinn, sou wéi de Koeffizient Gini dat och 

weist.  

An sengem zweeten Deel ass de Rapporteur op d’Sécherheet an 

d’Onsécherheet agaangen. Hien huet hei en Thema an Ugrëff geholl, wat 

ons Gesellschaft an onst Land säit der Pandemie, wéi dir all wësst, déi 

leschte Deeg a Wochen immens beschäftegt huet, an nach weider 

beschäftegen wäert.  

Onst Land huet Zeene wärend de leschten zwou Woche gesinn, 

déi een net acceptéieren kann. An ech well mech hei dem Premier 

uschléissen, wann e seet, datt mir et net acceptéieren kënnen, datt ons 

Monumenter beschmotzt ginn, datt am Espace Public randaléiert gëtt 

oder Bierger sech bedrot fillen. An enger Demokratie, wou 

Meenungsfraiheet gelt a protégéiert gëtt – grad an esou enger 

Demokratie – ass keng Plaz fir Gewalt. 

D’Fonktionnéiere vum Rechtsstaat an d’Stabilitéit vun onsen 

Institutiounen musse mir weider garantéieren, fir ons Bierger an onst 

Land.  
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Zu Lëtzebuerg mussen d’Leit, egal vu wou se kommen an wéiee 

Background se hunn, sech kënnen sécher spieren, soss verléieren mir 

een vun onse wichtegste Acquisen. Genau dëst huet de Rapporteur an 

sengem wichtegen Rapport opgeschafft, an ech soen him Merci dofir.  

Loosst mech elo zu mengem éischten Deel: “Onse gemeinsame 

Wee” kommen. 

 

I. Onse gemeinsamen Wee 

Wéi ech Ufank Dezember 2013 als Finanzminister ugefangen hunn 

stoung et net gutt em d’Staatsfinanzen an och net gutt em den Image 

vum Land.  

2013 waren d'Nowéien vun der Finanzkris nach gutt ze spieren. 

D‘Schéier zwëschent de Depensen an de Recetten ass ëmmer méi 

auserneen gedrift an als Staat hu mir esou Joer fir Joer weider Defiziter 

geschriwwen. 

I.1. De Wee an gesond Staatsfinanzen 

 

Vum éischte Dag un als Finanzminister wor et meng Prioritéit 

d'Staatsfinanzen rëm an den Equiliber ze bréngen. Meng Prioritéit wor 

et eng virsiichteg a responsabel Budgetspolitik op de Wee ze bréngen, 
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eng Budgetspolitik déi d’Staatsfinanze nohalteg sanéieren sollt. Eng 

Budgetspolitik fir d’Land a seng Zukunft, fir d’Leit, fir ons Wirtschaft an 

onse Finanzsekteur.  

Dat dëst gelongen ass, soen d’international Organisatiounen an 

virop d’Europäesch Kommissioun, an verdäitlechen déi leschten Zuelen.  

Am Koalitiounsaccord  ass festgehalen, datt mer den Staatsdefizit 

am Grëff halen, an d’Kritèren vum Pacte de Stabilité et de Croissance 

anhalen. Weider soll d’Schold maîtriséiert sinn an ëmmer ënner 30% 

vum PIB leien.  

Zwee Critèren déi mir virun der Pandemie all Joer agehalen hunn. 

Am éischten Joer vun der Pandemie, d.h. 2020, huet d’Kommissioun 

d’clause échappatoire invoquéiert, fir de Stabilitéitspakt ausser 

Kraaft ze setzen. Dës Klausel gelt och fir d’Joren 2021 an 2022. 

Lëtzebuerg huet am Joer 2020 d’Reegelen - wéi all aner Länner och, 

natierlech net kënnen anhalen. Mä schonn dëst Joer – wéi Uganks gesot 

- halen mir des Reegelen komplett an, an zwar als eenzegt Land an der 

Eurozone.    
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Grafik 1: Déficit public en 2021 dans la zone euro 

Wann een sech awer elo zeréck setzt an déi Zäit virun 8 Joer dann 

gesäit een, datt d’Sanéierung vun onsen Staatsfinanzen alles anescht 

wéi selbstverständlech war.  

Nach virun mengem Untrëtt, am November 2013, hat 

d’Europäesch Kommissioun e negativen Avis iwwert de Budget vun 

der viregter Regierung ofginn. Et war en techneschen Budget, certes, 

mee bei deem festgestallt gouf, datt à politique inchangée, d’Depensen 

vum Staat géingen méi séier klamme, wéi et vun der Kommissioun 

recommandéiert wier.  
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Lëtzebuerg huet riskéiert säin Objectif budgétaire à moyen terme 

net méi anzehalen.  

Ons Staatsfinanze waren um Holzwee, ewech vum séchere Wee. 

Et war domadder Enn 2013  och kloer, datt à politique inchangée, 

d’Evolutioun vun der Schold géif aus dem Rudder lafen. Deemools gouf 

virgerechent, datt d’Schold vum Land schonn innerhalb vun den 

nächsten dräi Joer ganz no un déi 30% vum PIB eru kommen géif!  

Et war och gewosst, datt 2015 d’Ewechfalen vun der TVA um 

Commerce électronique eng weider akut Gefor fir d’Gesondheet vun 

onse Staatsfinanzen géif duerstellen. 

Ech wëll hei nach emol drun erënneren, datt säit 2006 gewosst 

war (!), datt 2015 sollt Schluss sinn mat de Recetten vum Commerce 

électronique. Fir d’Joer 2014 waren dat eleng ronn 1 Milliard.  

No menger éischter  Budgetsried vum 5. Mäerz 2014 hunn ech 

dunn den Ré-Equilibrage vun eisem Budget ëmgesat, an en éischten 

Mesure-Pak ausgeschafft. 

Dëst hat och eng direkt Signalwirkung. Déi international 

Notatiounsagencen hunn hire Credit-Rating ugepasst an dem Land saïn 

Status vun Triple A dorops hi confirméiert. Moody’s huet deemools 
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d’Perspektiv fir d’Zukunft vun “negatif” ob “stabel” zeréckgestuft. Den 

Triple A konnt geséchert ginn.  

A menger zweeter Budgetsried fir de Budget 2015 gouf dunn en 

zweete Pak – den Zukunftspak op de Wee bruecht. Déi Ronn 260 

Mesuren vum Zukunftspak woren net all populär, mee se hunn 

d’Staatsfinanzen strukturell sanéiert. 

Mam Zukunftspak konnt d’Ewechfale vun der TVA op de 

Commerce électronique weider ofgefiedert ginn, an d’Staatsfinanzen 

erëm op déi richteg Bunn gelénkt ginn.   

 

Déi virsiichteg Budgetspolitik huet sech virun allem an 

der Exekutioun vum Budget Joer fir Joer bestätegt. Dës ass sou ze soen 

e konkrete Beweis dofir.  

Dës Regierung hat de Budget ëmmer am Grëff!  

All Joer gouf et ee positiven Écart tëscht de Previsiounen vum 

Budget an dem Compte.  

Den Defizit louch ëmmer méi niddereg wéi geplangt, well 

d’Recetten ëmmer virsiichteg ageschat goufen – contrairement zu 

deem wat ëmmer nees behaapt ginn ass hei an de Budgetsdebatten – 

an bei den Dépensen gouf de Fouss beim Mol gehale.  
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D’Zuelen wéise kloer op, dass  d’Sanéierung vun de Staatsfinanzen 

ons gelongen ass. D’Joer 2018 konnt mat engem Iwwerschoss beim 

Zentralstaat ofgeschloss ginn.  Déi éischten Kéier sait 10 Joer. An och 

2019 louch de Solde ganz no beim Equiliber.  

All dëst illustréiert déi virsiichteg Budgetspolitik mat där mir Joer 

fir Joer Sputt opgebaut hunn. Doduerch erkläert sech och, déi gutt 

Ausgangspositioun mat där mir an dës Kris gaange sinn. Dorop kënne 

mir houfreg sinn.  

Et ass awer net nëmmen en Zeechen vun enger virsiichteger 

Budgetspolitik, mä och vun der Resilienz an Attraktivitéit vun onser 

Wirtschaft an onser Finanzplaz, déi mir progressiv verbessert hunn. 

Dëst bréngt mech zu mengem zweeten Punkt: 

 

I.2. De Wee an d’Transparenz 

 

Niewent der Fro vun der Nohaltegkeet vun onse Staatsfinanzen 

huet sech och d’Fro vun der Attraktivitéit vum Standuert gestallt: 

Lëtzebuerg gouf Enn November 2013 vum Forum mondial vun der OECD 

als “non compliant” agestuuft, wat d’Steiertransparenz beim Echange 

vun Steierinformatiounen ugeet.  
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Dëst wor den zweeten Chantier, deen ech direkt am Dezember 

2013 an Ugrëff hu missen huelen. Hei wor d‘Prioritéit fir onst Land op de 

Wee an d’Transparenz ze bréngen, an zu engem konstruktive Partner 

an internationale Steierfroen ze ginn.  

Et wor och eng Prioritéit fir opzeraumen mat enger Rei Praktiken, 

déi net méi ze vertriede waren, an déi onsem Image an der Welt 

durablement geschuet hunn.  

Et huet ons ganzer 2 Joer Efforte kascht fir erëm vun dëser 

schwaarzer Lëscht vun der OECD erofzekommen. Mir hunn och hei 

misse schnell handelen. 

2014 war esou och e Schlësseljoer fir d’Land op de richtege Wee 

ze bréngen. Den 20. Mäerz 2014 huet Lëtzebuerg sech hannert déi aner 

EU-Staats- a Regierungscheffen gestallt, an sou gouf zu Bréissel 

eestëmmeg den Accord iwwer d‘Revisioun vun der Direktiv iwwer 

d'Besteierung vum Epargne ugeholl fir den échange d’information an 

der EU ze akzeptéieren.  

Mat der multilateraler Déclaratioun iwwert „Norme d'échange 

automatique de renseignements“ am Oktober 2014 zu Berlin, déi 

Lëtzebuerg virun enger ganz  Rei aner Länner als ‘early adopter’ ugeholl 

huet, huet d’Land gewisen, datt d’Bankgeheimnis net kéint gebraucht 

ginn fir den Echange automatique ze verhënneren.   
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Gutt, datt dëst virun LuxLeaks geschitt ass, well et huet eis 

Kredibilitéit ginn, fir séier am Kontext LuxLeaks ze reagéieren.  

Mir hu proaktiv matgeschafft fir e méi fairen Steiersystem an 

Europa ëmzesetzen. Dozou gehéiert net nëmmen, dass Lëtzebuerg 

grouss Reformpäck wéi ATAD a BEPS mat verhandelt an zäitno ëmgesat 

huet, mä och, datt mir während onser eegener EU-Présidence vun 2015 

den automateschen Echange vun Rulingen europawäit op de Wee 

bruecht hunn.  

Dës Reformen déi mir zesummen mat der ganzer Welt an der OECD 

verhandelt hunn, hëllefen dem Land och Haut sech op déi global 

Steierreform ëmzestellen, déi d’Länner weltwäit bis Enn 2023 wäerten 

ëmgesat hunn, an bei deem Lëtzebuerg aktiv matgeschafft huet. 

 

Ech kann mech awer nach gutt erënneren, dass net jiddereen vun 

dëse Reformen iwwerzeegt war. Mir gesinn Haut, dass et déi richteg 

Decisioun war, an dës Neiausriichtung der Attraktivitéit vum Standuert 

Lëtzebuerg net geschuet, mä au contraire genotzt huet. Dëst huet och 

de Brexit gewisen.  

Wei ech virun 8 Joer ugefangen hunn, konnt kee wëssen dat et géif 

zu engem Brexit kommen. An grad well et esou en onerwaartene 
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Moment wor, op deen sech keen virbereeden konnt, ass et ëm sou méi 

e Beweis dofir, wéi attraktiv mee och résilient ons Finanzplaz ass.  

De Brexit wor en Test grandeur nature, en Test an richtegen 

Konditiounen, an ech géif soen en Test deen ons Finanzplaz mat enger 

gudder Zensur gepackt huet.  

Iwwer 90 Firmen hunn hir Aktivitéiten hei verstäerkt oder sinn am 

Kader vum Brexit op Lëtzebuerg komm.  

Eis Finanzplaz ass haut gesond an wiisst staark weider.  

Se wor och d’Réckgrat vun onsem PIB am Joer 2020 vun der 

Pandemie. Ons Finanzplaz ass a bléift an dëser Kris en Deel vun der 

Léisung. Se ass e Garant vun onsem Wuelstand an onsem sozialen 

Sécherheetsnetz, de Motor fir d’Zukunft. All dëst solle mir net 

vergiessen. 

I.3. De Wee an d’Steiergerechtegkeet an zu méi Kafkraaft 

 

Mat enger responsabeler Budgetspolitik, déi ons 

Staatsfinanze schrëttweis sanéiert huet, an enger gesonder Wirtschaft, 

besonnesch am Beräich Finanzen, ass et och méiglech gewiescht 2017 

eng Steierreform op de Wee ze bréngen. 
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Ech erënneren mech nach drun, wéi ech 2016 hei meng 

Budgetsried gehalen hunn, an Iech erkläert hunn, datt et eng 

Steierreform wier, déi mir ons leeschten kéinten. Se huet weder den 

„AAA“ nach d’Ziel fir d’Staatsfinanzen ze sanéieren, a Fro gestallt.  

D‘Steierreform vun 2017 wor sou sozial wéi seele virdrun eng an 

der Geschicht vun dësem Land. Bei den Privatleit huet se gezielt op 

Selektivitéit gesat fir deenen Erliichterungen ze bréngen, déi se am 

meeschten gebraucht hunn. Mir haten ons bei där Reform ëmmer d’Fro 

gestallt gehat, „wien vun der Mesure profitéieren sollt?“ 

An dëst woren grad déi sozial Schwächsten an d’Mëttelschichten. 

Déi goufen entlaascht. Och jonk Familljen a besonnesch elengerzéiend 

Mammen oder Pappen hunn ënner d’Äerm gegraff kritt. 

   

Dëst ass duerch d'Streckung vun de Tranchë  an der Steiertabell, 

mä och d‘Verdbueblung vum Crédit d’Impôt fir d’Salariéen, 

d’Pensionéiert, d’Independanten an d’Elengerzéiend geschitt. Weider 

ass mat der Steierreform d’optionelle Individualiséierung  agefouert 

ginn. 

Fir Persoune mat nidderegem Revenu gouf de Steierkredit op 

maximal 600 Euro verduebelt. Fir elengerzéiend Eltere gouf de 

Steierkredit fir Revenue bis zu 35.000 Euro d'Joer op 1.500 Euro 
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verduebelt. Bei méi héijen Akommes ass de Steierkredit progressiv 

erofgesat ginn.  

D’Steierreform huet domadder de méi diversen 

Zesummesetzungen an Familljemodeller déi et haut an onser 

Gesellschaft gëtt Rechnung gedroen. Se ass gerecht well déi Schwach 

hu missen manner bezuelen. Déi mat de  breeden Schëlleren, hunn de 

Steierkredit verluer, mä hunn vun der Streckung vun der Steiertabell 

profitéiert, an hunn doduerch och manner Steieren bezuelt.  

De Statec hat deemools schon ausgerechent, dass d’Steierreform 

d’Stéit schonn 2017 em 425 Milliounen Euro entlaaschte géif, an zwar 

d’Résidenten gläichermoossen wéi d’Frontalieren. Bis 2020 gouf 

ausgerechent dat et dann bis op 570 Milliounen Euro erop géif goen.  

Se huet nieft de Stéit och d‘Entreprisen entlaascht, an ons 

Wirtschaft generell méi attraktiv gemaach. Den Taux vun der 

Kierperschaftssteier ass vun 21% op 19% am Joer 2017 an 18% am Joer 

2018 erofgaangen.  

Um Wee fir méi Steiergerechtegkeet well ech awer och nach 

eemol un déi Steiermesuren erënneren, déi mir mat den Budgeten fir 

d’Joren 2019 an 2021 geholl hunn.  

Am Joer 2019 ass de Mindestloun netto ëm 100 Euro d’Joer 

eropgesat ginn, an deem ënnert anerem ee spezifesche Steierkredit fir 
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de Mindestloun agefouert ginn ass. D’Kollektivitétssteier ass weider op 

17% erofgesat ginn. 

D’lescht Joer gouf dunn un enger Rei Schrauwen gedréint, an 22 

Steiermesuren fir méi Gerechtegkeet an Nohaltegkeet agefouert.  

Ech denken héi un d’Bestéierung vun de Fonds d’Investissement 

Spécialisé déi an Lëtzebuerger Immobilien investéiert an direkt oder 

indirekt Revenuen (Loyeren an Plus-valuen) aus lëtzebuerger 

Immobilien kréien. Hei gouf mat Abusen opgeraumt.  

Mat der Aféierung vun der CO2-Stéier hunn mir den Steierkredit 

fir Leit mat nidderegem Revenu vun 600 Euro op 696 Euro gehéicht. Dëst 

ass e konkrete Beweis fir Steiergerechtegkeet, an fir d‘Utilitéit vum 

Steierkredit als Instrument. 

An all dëst illustréiert nach eemol d’Approche vun dëser Regierung 

fir gezielt an direkt Mesure ze huelen, déi do hëllefen, wou de Schong 

dréckt. Dëst ass souwuel um steierleche Plang wei och duerch 

Saachleeschtungen, passéiert.  
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An ech wéilt hei nach eemol aushuelen, fir länger op de Punkt vun 

der Kafkraaft anzegoen.  

Ech héieren all ze oft, datt nach méi misst fir d’Kafkraaft vun de 

Leit gemaach ginn. Mee et schéngt mir esou wéi wann, eng ganz Réi Leit 

net wéilten wouer huelen, wat progressiv iwwert déi leschten Joer 

gemaach gouf, fir spierbar a nohalteg d’Kafkraaft ze erhéijen. 

Mir hu gratis Schoulbicher agefouert, wat pro Joer fir ee Kand 300 

Euro ausmécht. Ech denken och nach un d’Aféieren vun den 20 Stonnen 

gratis Betréiung an der Crèche, wat fir eng Famill mat engem Kand pro 

Joer méi wéi 5.500 Euro ausmécht!  

An dann huet d’Regierung d’Initiative geholl den ëffentlechen 

Transport vum 1te Mäerz 2020 un komplett gratis ze maachen.  Dat 

mescht méi wéi 500 Euro fir en Ménage mat Kanner aus. 

Wärend der Pandemie ass dann nach un enger ganz Rei Schrauwe 

gedréint gi, fir de vulnérabelste Stéit weider ënnert d’Äerm ze gräifen.   

Säit dem 1. Januar 2021 ass de Mindestloun ëm weider 2,8% 

gehéicht ginn. Mee och de Revenu d’inclusion sociale (REVIS) gouf em 

2,8% eropgesat.  

E weidere wichtege Moment si d’Indextranchen, déi am Januar 

2020 an am Oktober 2021 fälleg woren. Déi lescht Indexerhéijung ass 
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méi fréi wéi geduecht fälleg ginn, grad well d’Energiepräisser sou séier 

geklomme sinn. Ech erënneren dann och nach hei un d’Indextranche déi 

am August 2018 fälleg wor. 

Esou ass den Mindestloun vu 2.048,54 Euro am Joer 2018 op 

2.256,95 € (+10%) am Oktober 2021 eropgaangen. De qualifizéierte 

Mindestloun ass vu 2.458,25 Euro op 2.708,35 Euro ( +10%) iwwert déi 

selwecht Period geklommen. All dëst stäerkt Kafkraaft.  

Mam Budget fir d’Joer 2022, ginn dann eng ganz Rei Mesuren 

finanzéiert, déi weider d’Kafkraaft vun de Bierger wäert stäerken.  

Als éischt ass hei emol d’Erhéijung vun 200 Euro vun der Allocation 

de vie chère (AVC) ze nennen, déi deenen Familljen ze gutt kënnt, déi et 

am meeschte brauchen. Och hëlleft d’Re-Indexéierung vum Kannergeld 

gezielt d’Kafkraaft ze erhéijen. Fir 2022 kascht dës Mesure de Staat 23,6 

Milliounen Euro a kënnt bal 200.000 Léit ze gutt, déi domadder ëm déi 

120 Euro méi am Joer kréien. 

Duerch d’Erhéijung vum AVC, d’Indexéierung vum REVIS an der Re-

Indexéierung vum Kannergeld  kritt zum Beispill en Elengerzéienden mat 

engem Kand, deen den onqualifizéierten Mindestloun verdéngt, 

d’nächst Joer eppes méi wi 1.000 Euro brutto pro Joer, am Verglach zum 

Joer 2019, bäi.  
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E Stot deen aus zwee Erwuessener, déi den onqualifizéierte 

Mindestloun kréien, an zwee Kanner hunn, kritt d’nächst Joer baal 2.300 

Euro Brutto pro Joer, am Verglach zum Joer 2019, bäi.  

Anescht gesot, trotz der Pandemie ass d’Kafkraaft eropgaangen 

an zwar substantiell.  

 

Och iwwert weider Sachleeschtungen am Beräich vun der 

Educatioun gëtt de Stéit ënnert d’Äerm gegraff.  

Esou bréngt d’Mesure fir ville Kanner e gratis Mëttegiessen 

z’offréieren, engem Ménage, pro Kand eng 1000 Euro am Joer.  

D’Kannerbetreiung fir all Schoulkanner wärend der 

obligatorescher Schoulperiod gëtt och mam Budget 2022 erméiglecht. 

Domadden kritt eng Famill pro Kand ronn 350 Euro pro Joer méi an 

d’Täsch.  

Mam Budgetsprojet fir d’Joer 2022, ginn weider Mesuren 

finanzéiert a weidergefouert, déi net nëmmen d’Kafkraaft vun de 

Bierger stäerkt, mä se och an engems encouragéiert op 

ëmweltfrëndlech Transportmëttel ëmzesprangen. 

D’Primmen um Niveau vun der Elektromobilitéit gi weider 

finanzéiert. Bis zu 8.000 Euro finanziell Ënnerstëtzung kann ee beim Kaf 
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vun engem elektreschen Auto kréien, an bis zu 600 Euro beim Kaf vun 

engem elektresche Vëlo. Och krut een bis zu 1.650 Euro Ënnerstëtzung 

fir d’Installation elektresch Bornen.   

 

Wann een all déi Mesuren déi iwwert déi leschten Joer agefouert 

gi sinn, zesummenzitt, da gesäit een, datt mir pro Joer eng Milliard Euro 

ausginn, fir d’Kafkraaft ze stäerken. Ech widderhuelen eng Milliard Euro 

pro Joer! 

 Ech wëll och hei nach eemol un Hand vun 3 Beispiller weisen wat 

dat wat fir d’Kafkraaft vun de Léit gemaach hunn, um Enn vum Joer fir 

den Portmonnie heescht.  



 

22  vf. 15.12.2021 
 

Grafik 2 : Ménage monoparental – SSM Non-Qualifié avec 1 enfant

  

Grafik 3: Ménage couple avec 2 enfants  
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Grafik 4: Ménage célibataire  
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Zum Ofschloss well ech nach mat engem anere Grafik weisen, wéi 

sech den Pouvoir d’Achat hei zu Lëtzebuerg iwwert déi leschte Joer 

entwéckelt huet.  

Grafik 5: Pouvoir d’achat (1995 – 2021) 
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Dir Dammen an dir Hären, 

Dir gesitt mir sinn en wäiten Wee gaangen iwwert déi leschten 8 

Joer fir méi Steiergerechtegkeet hei am Land ze instauréieren. Dëst hätt 

och mat der nächster grousser Steierreform kënne weidergefouert 

ginn. Mir hätten 2020 och hei den néidegen budgetären Sputt duerch 

déi strukturell Sanéierung vun onsen Staatsfinanzen gehat, mee keen 

konnt wëssen, datt eng Pandemie ons e Stréch duerch déi Rechnung 

maachen géif, an e groussen Deel vun onsen Efforten gefuerdert huet. 

 

I.4. De Wee aus der Pandémie  

 

 Ech sot et schonn am Oktober: An dëser Pandemie huet 

d'Regierung konsequent gehandelt. Säit dem Ufank vun dëser 

Pandemie, gouf alles an Beweegung gesat, fir d’Gesondheet vun den 

Leit ze garantéieren, d’Ekonomie ze stabiliséieren, d'Aarbechtsplazen 

ze schützen, an d’Kafkraaft vun de Leit z’erhalen an ze stäerken.  

              An loosst mech hei ënnersträichen, datt an dëser Pandemie vum 

éischten Dag un d’Gesondheet vun de Léit déi éischt Prioritéit wor, egal 

wat et sollt kaschten.  
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Mir hunn all déi néideg budgetär Moyennen an Beweegung gesat 

fir Menschenliewen ze retten. Esou hu mir d’Suen direkt parat gestallt 

fir onsen Gesondheetssystem ze verstäerken. Et huet missten schnell 

gehandelt ginn, fir dat néideg Material unzeschafen, déi néideg 

additional  Infrastrukturen en Place ze setzen, an esou fir op all 

Eventualitéit virbereet ze sinn. 

Dofir gouf eegens eng “Cellule Logistique” geschaaft, déi fir all 

logistesch Froen zoustänneg war. Sou sinn z.B. Masken fir 

d’Fleegepersonal an fir d’Populatioun kaaft ginn. Mir hunn et fäerdeg 

bruecht un all Resident an un all Frontalier 50 gratis Masken ze 

verdeelen. Elleng dat huet 13,7 Milliounen Euro kascht. Lëtzebuerg ass 

dat Land an der EU, wat op de Kapp am meeschten investéiert huet, fir 

mat Zäit, genuch Masken erbäizebréngen. Et sinn “Centres de soins 

avancés” ageriicht ginn fir d’Leit kënnen ze ëmfänken. 

Et gouf eng Réserve sanitaire opgestallt, am Fall wou den 

Fleegepersonal u senge Limite géing kommen. Ronn 1500 

“Professionnels de santé” hunn sech an deem Kontext gemellt. 

Ech erënneren och un ons Teststrategie, de Large-Scale Testing, 

deen et net nëmmen erméiglecht huet Infektiounswellen ze briechen, 

mee och ons Confinementspolitik manner streng ze machen wei am 

Ausland.  
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Fir d’Gesondheetskris ze bewältegen, huet d’Regierung säit dem 

Ufank vun der Kris ëm 390 Milliounen Euro ausginn.  

Et ass awer och ëmmer genuch Impfstoff kaaft ginn. Bis haut 

goufen 13,2 Milliounen Euro ausginn fir esou 1,27 Milliounen Dosen ze 

kaafen. Mir hunn och elo erëm alles prett stoen fir ze boosteren an esou 

d’Léit sou sécher wéi méiglech duerch de Wanter ze bréngen. An dëst 

ass wichteg, well mir wëssen all, datt den wichtegsten medizineschen 

Prinzip, deen vun “mieux vaut prévenir que guérir”, ass.  

               

Fir d’Wirtschaft an den éischten Méint vun der Pandemie wärend 

de schäerfste Restriktiounen ze ënnerstëtzen, hate mir jo de 

Regime vum Chômage Partiel un d’Situatioun vun der Pandemie 

ugepasst.  Och goufen den Entreprisen Honnerte vu Milliounen Euro 

viergeschoss, an de Plaffong fir Mindestloun-Empfänger erop op 100% 

gestallt. 

Dëst wor an bleiwt di gréissten Dépense an, et ass eng fir 

Kontinuitéit an Sécherheet bei den Entreprisen an de Leit gesuergt 

huet. Ech denken awer weider och un de Congé pour raisons familiales, 

wou daat ganzt Gehalt iwwerholl gët. 

Am Joer 2020 goufen fir de Chômage partiel eng Milliard 

débourséiert an dann 2021, nach emol 183 Milliounen Euro. Entre-
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temps goufen 384 Milliounen Euro erem rembourséiert. Am ganzen sinn 

dat also saït dem Ufank vun der Krise ronn 810 Milliounen Euro.    

Ech denken och un d’Direkt-Aiden an d’Aides remboursables déi 

den Entreprisen konnten hëllefen.  

An och hei leien d’Zuelen net. D’Mesuren hu gegraf an e Beweis 

dofir ass, datt et 2020 manner Failliten gouf wéi virun der Kris. Dëst 

schéngt sech och fir d’Joer 2021 ze confirméieren  

Vergiessen sollt een d’Moratoiren an Kooperatioun mat de Banken 

an d’Garantéiert Prêten net, déi den Entreprisen iwwert déi schwéierst 

Méint ewech gehollef hunn. D’Banken waren hei en Deel vun der 

Léisung, an net wei nach an der leschter Kris en Deel vum Problem. 

An loosst mech hei awer bäifügen, datt dat wat fir d’Gesondheet 

gëllt, an zwar dat en léiwer Virbeugen soll, datt dat och 

ekonomesch Sënn mëscht. Et mëscht Sënn fir sech Impfen ze loossen, 

well een domadder e weideren Lockdown virbeugen kann. An ech 

brauch Iech jo net weider ze erklären, wéi vill Suen mir doduerch 

spueren kënnen, well ons Wirtschaft da kann normal weider dréinen. 

Zesummengeholl goufen bis elo am Ganzen iwwer 2,3 Milliarden 

Euro netto (c.à.d 2020, 1,7 Milliarden an 2021, 0,6 Milliarden Euro) 

ausbezuelt fir d‘Vertrauen an ons Wirtschaft ze garantéieren.  
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Déi massiv budgetär Mëttel, déi mir mobiliséiere konnte, woren 

proportional mat déi genéréisten an Europa, an hu gehollef d’Land 

besser duerch d’Kris ze bréngen. Dëst wor virun allem duerch déi gutt 

Ausgangpositioun vun onse Staatsfinanzen méiglech.  

Lëtzebuerg ass awer net nëmmen besser duerch d’Kris komm, mee 

huet sech och däitlech besser geschloen wéi déi aner Länner an der EU. 

Ufank 2021 huet onst Land de PIB-Niveau vu virun der Kris erëm fonnt 

an ass 2020 bekanntlech em just -1,8% zeréckgaangen.  

Déi leschten Previsiounen vun der EU bestätegen d‘ekonomesch 

Perspektiv déi onse Berechnungen fir den Budget 2022 als Base gedenkt 

hunn.  

Se weisen datt mir nach ëmmer bei Ronn 6% fir 2021 leien 

wäerten. Den STATEC geet mëttlerweil souguer vun 7% Wuesstum fir 

2021 aus. D’Reprise en “V” ass voll am Gaang. 2022 an 2023 wäert sech 

de Wuesstem bei 3,5% apendelen.  

All  dëst  spigelt  sech , wéi ech am Oktober schonn ënnerstrach 

hunn, och  positiv  an  eise  Staatsfinanzen  erëm.  Si stinn  effektiv Haut  

besser  do,  wéi  d‘Previsiounen am Ufank vun der Pandemie ugeholl 

haten.  

De wirtschaftleche Motor leeft erëm an d'Recetten hunn sech  

weider normaliséiert. Dëst confirméiert sech och an de leschte Zuelen 
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déi mir fir de November am Zentralstaat hunn, wou mir gesinn dat 

d’Recetten bei bal 103% vum Budget voté  leien.  Et kann een dovunner 

ausgoen, dass Enn des Joers d’Recetten ënnert dem Stréch ronn 10% 

iwwert deem léien waat eigentlech am Budget fir 2021 geschat gouf.   

De Gesamtstaat, d’Administration publique, wäert 

deementspriechend schonn 2021 eng ‘Schwarz Null’ ka schreiwen.  Mä 

opgepasst, an der Administration centrale bleift en Defizit vun iwwert 1 

Milliard Euro fir 2021 an 2022. 

Ech wëll och nach eemol drun erënneren datt mir weider 

Moyenen am Kampf géint d’Pandémie fir d’Joer 2022 virgesinn hunn. 

Dëst ass och wat all d’international Institutiounen recommandéieren, 

datt weider op cibléiert Mesuren mussen kënnen zeréckgegraff ginn, 

falls et néideg ass.  

Ech freeën mech och iwwert d’Mesuren déi virgëschter an der 

Tripartite verlängert goufen. De Chômage partiel ass  bis Februar 2022 

verlängert ginn an domadden och, datt de Montant deen esou 

ausbezuelt gëtt, an och d’Mesure vum 100% vum Mindestloun.  

Fir ons Entreprisen ginn d’Aide de Relance an d’Aide coûts non-

couverts weider bis an den Februar verlängert.  

Och freet mech d’Annonce vum Wirtschaftsminister fir Ufank 2022 

e néien Subside-Régime en place ze setzen, deen d’Entreprisen wäert 
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ënnerstëtzen op néi Technologien ze setzen, fir domadden déi gréng an 

digital Transitioun wéider ze bréngen. 

Duerch all déi Efforten déi gemaach goufen, ass onse Defizit esou 

héich ginn, well een natierlech och schon un d‘Zäit no der Pandemie 

geduecht huet. Mam Budget 2022 ginn d‘Investitiounen weider héich 

gehalen. Wat mech zu mengem leschten Punkt bréngt vun dësem 

éischten Kapitel.  

 

I.5. De Wee an d’Zukunft  

 

Haut steet d’Welt virun enger ganzer Rei Incertituden. Mir gesinn, 

datt een sech muss drop astellen, datt d’Inflatioun weider wäert 

unzéihen. De néien Variant vum Coronavirus, den Omicron, deem säin 

Effet nach net ganz verstanen ass, suergt fir weider Onsécherheeten. An 

och global gesäit een keng Entschäerfung vun de geopoliteschen 

Tensiounen, éischter den Contraire schéngt de Fall ze sinn.     

Dat eenzegt wat Haut sécher schéngt, ass de Changement, fir den 

Philosoph Heraklit ze zitéieren. A fir géint deen éiwegen Changement 

unzekommen, brauch een Disziplin a Visioun. Dat sinn 

d’Haaptelementer vun onser virsiichteger Budgetspolitik vun de 
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leschten 8 Joer gewiescht, déi ni d’Zukunft vum Land aus den Aen 

verluer huet.  

Strukturell Reformen an qualitativ héichwäerteg  

Investissementer goufen mateneen gekoppelt. Esou hunn mir 

d’Resilienz vun onsem Land weider gestäerkt. Sou konnten néi 

Perspektive fir d’Land, an nei Chancen fir seng Leit geschaf ginn.  

Et ass falsch, fir bei den Investissementer ze spueren an 

domadden ze vergiessen e Land weider strukturell op Zukunft a seng 

Défien virzebereeden. Austéritéispolitik wor ni  eng Léisung, a sollt och 

ni eng Léisung sinn.  

Iwwert déi leschten 8 Joer huet des Koalitioun mat all Budget 

d‘nohalteg  Entwécklung vun onsem Land, mee och seng weider 

Digitaliséierung weider bruecht.  

A grad wéinst den héijen Investissementer ass Lëtzebuerg esou 

gutt duerch d’Kris komm. 2014 louchen d’Investissementer scho bei 3,4 

% vum PIB an 7 Joer duerno sollen se bei 4,5% vum PIB leien. Esou 

wärten mir d'Entwécklung vun onsem Land weider kennen ënnerstëtzt 

an esou nohalteg a gestäerkt aus der Kris eraus kommen, nom Motto : 

“to build forward better”.  



 

33  vf. 15.12.2021 
 

 D’Relance kann awer nemmen geléngen wann och de ganzen 

Kontinent déi zwou Transitiounen – déi nohalteg an digital – 

meeschtert.  

Ech well hei zum Ofschloss vu mengem éischten Deel, nach e Punkt 

ënnersträichen dee mir wichteg schéngt: D’Kris huet Europa ërem méi 

solidaresch an och méi staark gemaach. Dëst ass och gutt fir onst Land. 

Lëtzebuerg konnt dës Kris och esou gutt meeschteren, well mer 

zesummen als Europa eng Léisung op de Wee bruecht hunn.   

D‘lëscht Woch nach wor ech op mengem leschten Eurogroupe an 

ECOFIN zu Bréissel. Ech hunn do recommandéiert fir den Stabilitéitspakt 

ëmzenennen, an de Pakt fir e Nohaltegen Wuesstem an Stabilitéit.  

Disziplin an Investissementer musse besser an Europa encadréiert 

ginn. Sou kéint een zum Beispill Investissementer, besonneg am 

nohaltegen Beräich anescht berechnen am Defizit wéi lafend Käschten. 

Dat wär eng gutt Approche, mat där een och évitéiert d’Reegelen vum 

Pakt global a Fro ze stellen. Dëst ass den Wee fir Lëtzebuerg an fir 

Europa. Dëst ass de Wee an d’Zukunft.   

No dësem éischten en Kapitel wéilt ech elo zu engem méi klasseschen 

2ten groussen Kapitel vu menger Ried kommen: d’Amendementer an den 

Impakt op den Budget. 
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II. D’Amendementer an den Impakt op de Budget 

 

Loosst mech hei nach kuerz op déi Haaptzuelen vum Budget agoen 

éiert ech op d’Amendemeter kommen.  

Ech erënneren hei och kuerz un d’Symbolik vum Deckel vum 

Budget 2022: De Wäibierg steet fir d'Nohaltegkeet an de Klimaschutz, 

de rouden Fuedem fir  déi  staark  sozial  Komponent, déi  sech  duerch  

de  ganze Budget zitt, de bloen Himmel fir déi gutt finanziell 

Perspektiven, déi mir och Haut nach ëmmer gesinn.  

 

D’Dépensen leien fir 2022 am Ganzen bei 23,5 Milliarden Euro. 

D’Recetten leien bei 22,3 Milliarden Euro. 

Ronn 47%, bal d’Hallschent  vun  den  Depensen  am  Budget  2022 

si fir d’Sozialtransferten. Domadden stäerken mir d’Solidaritéit an den 

Zesummenhalt an onser Gesellschaft. 

D’Investissementer leien 2022 bei 3,2 Milliarden Euro, wat 

ongeféier 4,5% vum PIB entsprécht, an se klammen duerno nach weider. 

Ronn 765 Milliounen Euro vun den   Investissementer ginn am  Beräich  

Nohaltegkeet  getätegt. 
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Loosst mech elo kuerz op d’Amendementer agoen an hiren Impakt 

op den Budget, sou wéi ech en den 13. Oktober 2021 virgestallt hat.  

D’Amendementer déi mir säit dem Dépôt vum Budget eragereecht 

hunn, kann een a 4 Voleten opdeelen: 

 De soziale Volet; 

 Mesure fir d’Relance & der Solidaritéit mat den Entreprisen; 

 D’Kreatioun vun engem speziellen Fong fir den Dépôt vun 

Liquiditéiten vun Institutiounen, a besonneg de Gemengen;  

 Mesuren am Beräich vun der Kultur. 

Beim sozialen Volet setzen d’Amendementer déi Annoncen ëm, 

déi de Premier a senger Ried zur Lag vun der Natioun gemaach huet, 

nämlech :  

 D'Erhéijung vun der Allocation de vie chère: De Käschtepunkt 

ass am Budget integréiert ginn. 

 D’gratis Iessen an der Kantin fir Schoulkanner. Dës Mesure 

riicht sech bekanntlech un d‘Familljen bis zu engem 

bestëmmten Akommes. Dësen Amendement wäert en 

Impact budgétaire vu ronn 11 Milliounen Euro järlech. 

 D’réckwierkend Re-Indexéierung vum Kannergeld vum 1. 

Oktober 2021, kritt duerch den Amendement, deen 

agereecht gouf, di néideg Base légale. De Käschtepunkt 
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war schonns an dem Budgets-Projet vun Oktober 

festgehalen. En läit fir 2022 bei ronn 22,3 Milliounen Euro. 

En Amendement gouf och eragereecht fir den ‘Fonds de Relance 

et de Solidarité en faveur des Entreprises’ weider opzestocken. Dëst ass 

wichteg mam Hibléck op d’Decisioun vun der EU Kommissioun fir den 

temporäre Kader fir d'Staatshëllefsmoossnamen bis den 30. Juni 2022 

ze verlängeren. E symbolesch Betrag vun 100 Euro gëtt festgehalen, fir 

déi néideg Flexibilitéit kënnen ze garantéieren. 

E weideren Amendement schaaft de “Fonds de Dépôt” fir all 

d’Entitéiten, déi no den Reegele vum Europäesche System vun de 

Konten (SEC 2010) zum Gesamtstaat gehéieren.  

Dozou géhéieren d’Institutiounen vun der Sozialversécherung, 

d’Gemengen oder aner ëffentlech Etablissementer. Si all kréien domat 

d’Méiglechkeet hir Liquiditéiten bei der Trésorerie de l’Etat ze 

déposéieren, an esou negativ Zënsen ze évitéieren. 

Am Ressort vun der Kultur gouf en Amendement geholl, datt den 

Remboursement vu bis zu 50% vun Käschten erlaabt, déi vum Maître 

d’Ouvrage vun archeologeschen Viraarbechten virgestreckt ginn sinn. 

Dëst freet mech, well onsen Patrimoine wichteg ass. 
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Am Ganze  bréngen déi geplangten Amendementer  eng Erhéijung 

vun den Ausgabe vu ronn 16,7 Milliounen Euro par Rapport zum 

initialen Budgetsprojet fir den Exercice 2022 mat sech.  

Well dës Amendementer och en Impakt op de Budget Pluriannuel 

hunn, gouf d’Gesetz iwwer den Pluriannuel fir d’Period 2021 - 2025 och 

ugepasst: 

D'Erhéijung vun den Depense fir d‘Joer 2023 bis 2025 sinn: 

 2023: +17,46 Milliounen Euro;  

 2024: +18,83 Milliounen Euro;  

 2025: +20,30 Milliounen Euro. 

Dat sinn vill Suen, mä dat änner awer ënnert dem Stréch näischt un den 

groussen Equiliberen. 
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III. Avisen zum Budget 

 

Ech wéilt elo hei, wéi all Joer, op déi verschidden Avisen zum 

Budget agoen déi ech mat ganz vill Interessi geliest hunn.  

Eng leschte Kéier wëll ech dem Conseil d’Etat, der Zentralbank, all 

den Chambres professionnelles, dem Conseil National des Finances 

Publiques (CNFP), an deenen aneren Institutiounen Merci soen, fir hir 

Méi a fir hir nëtzlech Iwwerleeungen, Analysen an Ideeën, déi si am 

Kader vun hiren Avisen iwwert all déi leschten Joren matdeelen.  

Vun all den Aspekter déi ech an den Avisen gelies hunn, wëll ech 

am Kontext vun dëser Ried virun allem op 4 Punkten agoen:  

1) d’Gratuitéit vum Iessen fir d’Kanner, 2) d’Investissementer 3) 

Gesondheet vun de Staatsfinanzen an 4) d’Staatsschold. 

 

1. Gratuitéit vum Iessen fir Kanner 

 

De Conseil d’Etat huet sech a sengem Avis supplémentaire géint den 

Amendement, deen d’Gratuitéit vum Iessen fir Schoulkanner erlaabt, 

an och géint d’Dispense vum 2. Konstitutionnelle Vote, ausgeschwat 

gehat. De Conseil d’Etat kritiséiert hei virun allem, datt déi betreffend 

Ännerung riskéiert contraire zum principe de l’égalité devant la loi ze 
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stoen, well et net auszeschléissen ass, datt net all Kand vun dëser Mesure 

profitéiere kann. Et ass jo virgesinn, datt Kanner just am Kader vun hirer 

Betreiungssturktur vun der Gratuitéit vum Iessen kënne profitéieren. 

Ech sinn frou haut kënne matzedeelen, datt dëse Problem doduerch 

kann geléist ginn, datt d’Akraafttriede vun dësem Artikel op mannst, bis 

op den 1. September 2022 verluecht gëtt. Sou kënnen all déi involvéiert 

Akteuren, nämlech d'Elteren an d'Strukturen, mee och d’Gemengen, 

sech op dës néi Mesure virbereeden. Esou gëtt en Zaitrahmen 

garantéiert, fir datt all Famill sech kann réorganiséieren, an esou kann en 

principe all Kand an den Genoss vun dëser néier Mesure kommen.  

 

2. Investissemeter 

 

Ech freeën mech ze gesinn, datt d’Majoritéit vun den Avisen och 

unerkennt, datt d’Investissementpolitik vun der Regierung déi richteg 

ass. D’Chambre des Métiers, d’Chambre des Salariés an d’Chambre des 

Fonctionnaires et Employés Publics hunn ouni Ausnam der Regierung 

hier Investitiounspolitik am Kontext vun der Krise, an am Sënn vun der 

Relance guttgeheescht.  

Héich Investissementer sinn néideg fir d’Land op d’Zukunft vir ze 

bereeden, an ech well et hei nach eemol ënnersträiche: et ass net trotz, 
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mee eben grad wéinst der Kris dass d’Regierung d’lescht Joer décidéiert 

hat d’Investissementer op engem héijen Niveau ze halen.  

Mat dësem Budget ginn se dann nach eemol ugezunn fir d’Relance 

weider ze finanzéieren. Mir léieren hei vun de Feeler déi an ganz Europa 

an der Kris vun 2008 gemaach goufen.  

 

Wat bei enger Rei vun Avisen, notamment deen vun der Chambre 

de Commerce gefuerdert gëtt – mä och d’Chambre des Métiers geet an 

déi Richtung – ass, datt weider Transparenz iwwert d’ëffentlech 

Investissementer garantéiert gëtt.  

Dëst ass eng Propositioun déi de Ministère zesummen wéider 

matt der IGF kucken wärt.  

Hei goufen awer iwwert déi leschten 2 Joer eng ganz Rei Progrèsen 

gemaach, fir déi Budgetsartikele, déi en Impakt op d’Ëmwelt oder de 

Klima hunn, kloer ze identifizéieren an ze bewäerten, a fir se besser mat 

de Klimaziler ofzestëmmen. De Sustainability Bond, hëlleft och fir mei 

Transparenz, a Lëtzebuerg ass do Virreider.  

Dës Efforten a Saach Transparenz ginn international och 

unerkannt: d’OECD huet Lëtzebuerg esou op Plaz 3, no Frankraich an 

Dänermark, a sengem Green Budgeting Indicator klasséiert. Et ass also 

eppes op deem meng Equipen schon zesummen mat der IGF schaffen.  
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3. D’Gesondheet vun de Staatsfinanzen 

D’Majoritéit vun den Avisen begréisst och, datt d’finanziell an 

ekonomesch Situation sech staark verbessert huet, par rapport zu den 

Prévisiounen vum leschten Joer.   

Ech sinn frou am Avis vun der CNFP ze liesen, datt d’budgétaire 

Trajectoire mat de Regelen vun équilibréierten Staatsfinanzen 

iwwereneen stëmmt. D’CNFP begréisst och, datt d’Recetten an 

d’Dépensen hir “Vitesse de Croisière” vu virun der Krise erëm fonnt 

hunn.    

Ech liesen am Avis vun der Chambre de Commerce, datt se eng Rei 

Bedenken huet betreffend déi zukünfteg Entwécklung vu bestëmmten 

ëffentlechen Ausgaben, dorënner besonnesch sozial Transferten oder 

d‘Rémunératiounen. 

Ech verstinn déi Suerg, schliisslech war ech och eng Kéier 

Generaldirekter vun där Institutioun, ech well hei awer nach eemol den 

Choix erklären deen mam Budget 2022 geholl gëtt.  

Et ginn ronn nei 2.300 Plazen beim Staat geschaf. Et ass wichteg, 

datt onse Staatsdéngscht weider opgestockt gëtt, fir nach méi effikass ze 

sinn a fir e gudde Service fir d’Bierger ze garantéieren. Dëst ass virun 

allem och wichteg fir onst Land, an deem d’Populatioun weider wiisst. Et 
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dréit zu méi Sécherheet an eisem Land bäi, well 

d’Rekrutementscampange bei der Police weider acceleréiert gëtt, an 

och d’Schoulen kréien méi Ressourcen zur Verfügung gestallt. 

 

4. Staatsschold  

Et freet mech ze gesinn, datt d’Majoritéit vun den Avisen der 

Regierung d’Confiance ausschwätzt, datt d’Schold och mëttelfristeg kann 

ënner der 30% Mark vum PIB gehale ginn.  

Hei denken ech virun allem un d’Chambre de Commerce, mee och 

d’Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics an de Conseil 

National des Finances Publiques. 

De CNFP kuckt sech d’Evolutioun méi am Detail un, an mécht och e 

Verglach mat den Dette-Projektiounen vu virun der Kris. Och wann de 

CNFP liicht alarméiert ass iwwert d’Progressioun vun eiser Staatsschold, 

sou gesäit een hei nees ganz gutt, dass d’Staatsfinanzen nohalteg 

sanéiert woren an op zolitte Féiss stoungen.  

Ouni des sanitäre Kris – di keen huet gesinn kommen an op déi keen 

konnt preparéiert sinn – wäer eis Staatsschold no Ënnen gangen, an 

zwar bis op 17,5% am Joer 2023. 
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Dat gesäit een am nächsten Diagram, deen och weist dat mir bis 2025 

permanent ronderëm oder ënnert 27% vum PIB bléiwen.  

Grafik 6: Dette publique depuis 2000 

 De nächsten Digram weist och, datt d’Hausse an den Joren no der 

Finanzkris vill méi grouss wor, wéi elo wärend der Pandemie. Dat seet 

och de CNFP. An Prozent ausgedréckt ass d’Dette no der Finanzkris bis 

2013 em ronn 15% geklomm. An den Joren 2014 - 2019 stabel bliwwen, 

an duerno nëmmen em 4,7% geklomm. 
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Grafik 7: Augmentation de la dette publique  

Ech wëll Iech awer hei drun erënneren, datt Lëtzebuerg dat Land ass 

an der Eurozone, deem seng Staatsschold am wéinegsten eropgaang 

ass an der Kris. Mir zielen doduerch ëmmer nach zu deene Länner, mat 

der nidderegster Schold an der Eurozone hunn.  

Ech kommen elo zu der Schlussfolgerung vu menger Ried.   
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Schlussfolgerung 

Här Prësident, 

Dir Dammen an dir Hären, 

Léif Kolleegen, 

Ech hu ganzer 10 Budgeten hei virun iech präsentéiert. An all 

Keiers huet d’Oppositioun mer virgehait d’Zuele wiere zevill 

optimistesch, d’Perspektiven net realistesch genuch an, datt mer 

d’Schold net am Grëff hätten.  

Mir hunn awer emmer Recht behalen, an souguer an dëse 

schwéiere Zaiten vun enger sanitärer Krise. Ech sinn sécher, dat et och 

fir dësen 10. Budget wäert de Fall sinn.  

Iwwert di läscht 8 Joer sinn ons Staatsfinanzen sanéiert gin, dobai 

awer d’Investissementer op Rekordniveau ugezunn ginn, an esou gouf 

keng Austéritéitspolitik gemaach. De Sputt gouf erschafft fir gezielten 

a  sozial Steiererliichterungen z’erméiglech. 

Ech sinn houfreg, dat ech am Januar menger Nofolgerin, dem 

Yuriko Backes de Schlëssel vum Finanzministère mat engem rouegen 

Gewessen iwwerrechen kann.  

Och wann d’Pandemie ons nach leider eng Zeit beschäftegen 

wäert, kann ech Staatsfinanzen hannerloossen, déi op zolitte Féiss 
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stinn, an e Land wat gutt opgestallt ass an weider anstänneg wuessen 

wäert.  

Matt deem Wuesstum kënnen mir och an Zukunft eise Sozialstaat 

finanzéieren an zesumme weider no vir kucken.  

Zum Schluss wëll ech dem Premier Minister an de 

Regierungskolleegen Merci soen, déi mir d’Vertrauen geschenkt hunn 

iwwert déi leschten 8 Joer. Ech well hei och nach 5 Punkten opzielen déi 

mir wichteg waren an déi mir zesummen realiséiert hunn: 1. 

Finanzstabilitéit an den Triple A, 2. Héich Investissementspolitik, 3. 

Sozial gerechten Steierkredit, 4. Verbesserten Ruff fir onst Land dank 

Transparenz an der Steierpolitik a 5. Gratis ëffentlechen Transport. 

Och well ech der Chamber Merci soen, dem Häerzstéck vun onser 

Demokratie. 

E speziellen Merci riichten ech hei den zwee Präsidenten, déi hei 

um Rudder waren, dem Mars Di Bartolomeo an dem Fernand Etgen, 

aus. Och der Administratioun vun der Chambre well ech Merci soen. Ech 

hunn oft vun Iech an dem Public gesot kritt, dat meng Ausféierungen 

kloer an präzis waren. Dat ass de Merite vum Finanzministère, der IGF, 

dem Trésor, der Steierverwaltung, der Douane, dem Enregistrement an 

dem Kadaster. Hinne well ech hei meng Unerkennung ausdrécken.

 E spezielle Merci och un déi dräi Koalitiounspartner fir déi éierlech 
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an exigent Zesummenaarbecht. E leschten Merci un iech alle siechzeg. 

Dir hutt d‘Souveränitéit an den Destin vu Lëtzebuerg an der Hand. Passt 

gutt op onst Land op.  

Ech soen Iech Merci! 


