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ALEEDUNG 

Här President, 

Dir Dammen an dir Hären Deputéiert, 

Léif Regierungskolleegen, 

Mir liewen an immens onsécheren a volatillen Zäiten, dat 

wësse mir alleguer. Kee vun eis kann an d’Zukunft gesinn. 

Dëst Joer, wei all Joer, kann de Budget also nëmmen op Basis vun 

deenen Zuelen erstallt ginn, déi zu dem Moment zur Verfügung stinn. An 

all Joer ass de Finanzministère virsiichteg genuch an den Zuelen, fir dass 

méiglech Schwankungen eis net aus der Bunn geheien. 

Ech well dës Ried mat engem kuerzen Iwwerbléck vun de leschten 

Entwécklungen um geopolitesche Plang ufänken. Ech erklären da wat 

dat fir déi budgetär Eckdate bedeit. Duerno ginn ech op déi grouss 

Prioritéite vum Budget 2023 an. 

Fir d’Éischt wéilt ech dem Budgetsrapporter Max Hahn Merci 

soe fir säin excellente Rapport. Säi Rapport beliicht net nëmmen déi 

grouss Orientatioune vum Budget 2023, mä och eng Rei ganz interessant 

Pisten, wéi mir nach besser zesumme liewe kënnen zu Lëtzebuerg. 
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Ee grousse Merci och un all d’Institutiounen fir hir nëtzlech 

Iwwerleeungen, Analysen an Ideeën, déi si am Kader vun hiren 

Avise gemaach hunn. Ech wäert op eng Rei vun deene Punkten och 

agoen. 
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I. Geopolitesch Onsécherheeten an déi wirtschaftlech Entwécklung 

 

Wéi ech de Budget hei deposéiert hunn, hunn ech gesot dass dëse 

Budget realistesch, solidaresch a responsabel ass. Et ass ee Krisebudget 

fir Krisenzäiten. 

Dëst huet sech an de leschten zwee Méint androcksvoll confirméiert. Ech 

well iech dat konkret illustréieren. 

 

I.a D’Entwécklungen um geopolitesche Plang: Ukrain-Krich, 

d’Energiekris, China a Protektionismus 

1. De Krich an der Ukrain  

De brutalen an illegale Krich géint d’Ukrain geet schonn an säin 

10te Mount. 

D‘Ukrainer wieren sech mat internationaler Hëllef. Och Lëtzebuerg 

dréit säin Deel dozou bäi, mat Suen a Material. Säit Februar huet 

Lëtzebuerg d’Efforte vun der Ukrain mat 75 Milliounen Euro ënnerstëtzt, 

wat ronn 16% vun eisem Defense-Budget ausmécht. 

Kee weess haut wéi sech d’Situatioun an den nächste Méint wäert 

weider entwéckelen. Op ekonomeschem Plang bleift den Drock op 
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Europa domadder weider héich, zemools duerch dem Putin säi perfid 

Spill fir d’Energie als Waff ze benotzen.  

 

2. D’Energiekris – Energiesécherheet bleift d‘Prioritéit 

D’EU ass an dësem schwéieren Ëmfeld bis elo besser duerch d’Kris 

komm, wéi nach virun e puer Méint gefaart: D’Gas-Späicher an Europa 

sinn zu iwwer 90% gefëllt, an den Hierscht war duerchschnëttlech méi 

waarm wéi ugeholl. 

Och konnt vill Energie gespuert ginn. Lëtzebuerg huet esou iwwert 

déi éischt 11 Méint vum Joer 33% manner Gas verbraucht par Rapport zu 

der Moyenne vun de leschte 5 Joer. Dëst ass en Beweis dofir, dass mir 

verantwortungsvoll a solidaresch handelen an dëser Kris. Ech well dat 

och hei ënnersträichen.   

Solidaritéit an Unitéit sinn och wichteg um europäeschem Niveau. 

D’Resultat vun all dësen Ustrengunge weist sech elo schonn: 

d’Energiepräisser ginn erof, an d’Präisser op der Pompel sinn erëm sou 

niddereg wéi säit leschtem Wanter net méi.  

D’Energiesécherheet bleift déi éischt Prioritéit. Déi europäesch 

Koordinatioun ass hei essentiell. 
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Bis Ufank 2023 brauche mer eis keng gréisser Suergen ze maachen, mä 

et ass manner kloer, wéi sech d’Situatioun de nächste Wanter 

presentéiert. Dofir misse mir weider virsiichteg bleiwen. 

Des Kris huet gewisen, dass mir eis esou séier wéi méiglech op nohalteg 

Energie ëmstelle missen.  

Op dësem Punkt setzt de Budget déi néideg Akzenter. 

 

3. Weider Entwécklungen – Revirement a China, 

Protektionismus 

 

Zwou international Entwécklunge wéilt ech kuerz ervirsträichen: 

  

An China erliewe mir e radikale Revirement an der COVID-Politik. A 

ville Stied ginn déi strikt COVID-Reegelen relaxéiert, wat eng éischt gutt 

Nouvelle fir déi global Liwwerkette bedeite kéint. Bis mer awer hei eng 

komplett Normaliséierung vun der Situatioun gesinn, wéi bei eis an 

Europa, schéngt awer nach ee wäite Wee ze sinn. Hei musse mer iwwert 

déi nächste Méint nach mat Problemer rechnen. 

Protektionistesch Tendenzen huele weider zou, an dës negativ 

Entwécklung gesi mir op verschiddene Plazen op der Welt. Ech denken 
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hei un den Inflation Reduction Act, deen d’Biden Administratioun op de 

Wee bruecht huet fir déi gréng Transitioun an Amerika ze acceleréieren. 

Dat ass u sech begréissenswäert. Allerdéngs hunn d’Subventiounen, mat 

deenen des Entwécklung ënnerstëtzt gëtt, en negativen Impakt op 

d’europäesch Industrie. 

Et soll een elo net mat protektionistesche Mesuren op 

europäescher Säit reagéieren, mä Léisungen am Dialog mat den 

Amerikaner sichen. 

Grad fir Lëtzebuerg, als kleng an oppen Ekonomie, ass dat eng ganz 

bedenklech Entwécklung, déi een direkten Afloss op eise Wuelstand 

kann hunn. 
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I.b D’wirtschaftlech Perspektiven 

 

Wéi entwéckelen sech an dësem schwierege geopolitesche Kontext 

déi wirtschaftlech Perspektiven? 

 

1. International & Europa 

 

Ech war virun 2 Wochen zu New York an Toronto, fir mat 

de groussen Acteuren aus der Finanz-Welt ze schwätzen, déi hei zu 

Lëtzebuerg etabléiert sinn. An och mat potentiellen neien Acteuren. 

Ech krut iwwer déi lescht Méint Froen iwwer d’Kompetitivitéit vun 

eiser Finanzplaz gestallt. Ech kann iech berouegen: Lëtzebuerg ass a 

bleift déi Plaz, vun där déi grouss nordamerikanesch Banken, mat deenen 

ech geschwat hunn, hiert Geschäft um europäesche Maart entwéckelen. 

Ech hunn nach eng gutt Noriicht: an deenen nächste Méint wäert sech e 

weidere grousse Finanz-Acteur an eisem Land etabléieren. 

Ee Sujet vun den Echangë waren awer och déi wirtschaftlech 

Perspektiven. De Wuesstem huet weltwäit un Dynamik verluer, an 

d‘Inflatioun ass genee esou en Thema a Nordamerika, wéi hei an Europa. 
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D’Zentralbanken op béide Säite vum Atlantik versichen se duerch 

eng Normaliséierung vun der Geldpolitik an de Grëff ze kréien. 

An der EU huet d’Ekonomie u Schwong verluer. 

 

An hirem „Autumn Forecast“ vum November geet d’Europäesch 

Kommissioun dovun aus, dass d'Eurozon nach zum Schluss vun dësem 

Joer an eng liicht Rezessioun fale wäert. 

D’Kommissioun huet Croissance Zuelen no ënne revidéiert. Fir dat 

ganzt Joer 2023 erwaart se sech nëmmen nach e klénge Wuesstem vun 

0,3%. 

Och d’Entwécklungslänner kréien den allgemengen Opschwong ze 

spieren. Dofir ass et wichteg, dass Lëtzebuerg an dëser Situatioun weider 

solidaresch bleift, an d’Mëttel fir d’Entwécklungshëllef konsequent héich 

hält. 
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2. National  

 

Wéi ass d’Situatioun zu Lëtzebuerg? 

Wann et Europa schlecht geet, da kréie mir dat och ze spieren. 

De Statec ass am Oktober vun 2,5% Wuesstem fir dëst Joer 

ausgaangen. Elo erwaart e sech just nach 1,7%. Fir 2023 huet e seng 

Estimatioun vun 2% op 1,5% erofgeschrauft. 

Och d’Inflatioun schätzt de STATEC fir 2022 an 2023 entre-temps 

liicht méi héich a wéi nach virun 3 Méint. 

A ville Secteuren huet d’Aktivitéit iwwert déi lescht Wochen an 

deem schwéiere Kontext ofgeholl. 

De Finanzsecteur - eist wirtschaftlecht Zuchpäerd - konnt sech bis 

ewell nach halen. Dat allgemengt Vertraue bei de Consommateure weist 

awer no ënnen. 

D‘Leit si besuergt, an dat ass ze verstoen. Mat de méi héijen Tauxen 

ass d’Zäit vun de bëllege Prêten eriwwer. 

Ee Liichtbléck ass weiderhin den Aarbechtsmaart. D’Dynamik 

schwächt awer hei liicht of am Hierscht. De Chômage wäert am nächste 

Joer vu 4,8% op 5,1% eropgoen. 



12 
 

II. Budgetär Eckwäerter  

 

Wat heescht dat alles fir eise Budget? 

Heiansdo ass et gutt an engem Debat op fundamental 

Prinzippien zréckzekommen. 

Wat ass de Budget? 

De Budget ass kee Gesetz, mat deem ekonomesch 

Zenarioe festgeluecht ginn oder Previsiounen an de Stee gemeesselt 

ginn. 

De Budget ass dat Gesetz, mat deem d’Recetten an d’Depense vum 

Joer autoriséiert ginn. 

All Joer ass et esou, dass de Budget op deenen Zuele baséiert, déi 

Enn September/Ufank Oktober disponibel sinn. 

An all Joer ass et sou, dass nodeems de Budget deposéiert gouf, de 

Statec seng Zuelen à jour setzt, nach éier de Projet gestëmmt gouf. 

All Joer ginn et Variatiounen, tëscht deene Recetten an Depensen, 

déi am Budget autoriséiert waren, an deenen, déi herno 

gemaach goufen. Dofir leet d’Regierung och all Joer een Compte général 

vir, an deem déi Ënnerscheeder dokumentéiert an erkläert ginn. 
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All Joer geschéie Saachen, déi kee konnt virausgesinn, wat mat sech 

bréngt, dass Depense gemaach ginn, déi am Budget net virgesi waren. 

Dat selwecht gëllt bei de Recetten. 

Dofir kommen ech all Trimester an d’Chamber-Kommissioun fir 

d’Entwécklung vun de Recetten an den Depense ze presentéieren. 

Et ginn ëmmer - a goufen et nach ëmmer - Variatioune vun e puer 

Prozent an déi eng oder aner Richtung. An dat wäert et och an Zukunft 

ëmmer ginn. 

Dofir gi mer awer net, all Trimester, d’Budgetsgesetz entspriechend 

änneren. 

An genee sou gëtt och de Budgetsprojet elo net amendéiert, well 

d’Previsioun em en hallwen oder e ganze Prozent no 

ënne revidéiert gouf. 

A souguer wann ech dat géif maachen, wären déi Zuele schonn den 

Dag drop nees net méi aktuell. 

Wat zielt sinn d’politesch Prioritéiten, d’Mesuren an d’Projeten, déi 

am Budget opgelëscht sinn. An et ass op déi wou et ukënnt. 

Gläichzäiteg gehéiert zu enger responsabeler Budgetspolitik, 

Tendenzen ze antizipéieren, an all Evolutioun ganz genau ze suivéieren. 
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Jo, et ass richteg: déi manner gutt Croissance an déi méi héich 

Inflatioun kéinten en Impakt op d’Staatsfinanzen hunn. 

D’Recettë kéinte méi déif sinn, an d‘Dépensë méi klamme wéi 

geduecht. Dat läit am Beräich vun de Variatiounen, déi och mat dësem 

Budget antizipéiert ginn. 

Zu Lëtzebuerg si mir ëmmer gutt domat gefuer, virsiichteg ze si bei 

der Opstellung vum Budget.  

Och bei dësem Budget sinn d’Zuelen op eng virsiichteg Manéier 

ageschat ginn. 

          Reegelméisseg gi mer dofir och vun de Ratings-Agence 

gelueft. Dat dréit zum Vertraue bei, wat si an eis Staatsfinanzen hunn. 

Meng Virgänger sinn awer och oft kritiséiert ginn, dass d'Zuelen 

herno besser waren, wéi am Budget virgesinn. 

Op där enger Säit, hunn mer Leit déi mengen, dass eis Zuelen ze 

vill pessimistesch sinn, a mer a Wierklechkeet nach vill Sputt hätten, fir 

grouss Steiererliichterungen ze finanzéieren; an op där aner Säit, hunn 

mer Leit, déi mer soen, dass den Defizit an d’Schold vill ze vill héich sinn. 
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Et géif mech net wonneren, wann ech herno am Debat vun 

Eenzele souwuel dat eent, wéi dat anert reprochéiert géif kréien. Oder 

souguer déi zwee zesummen an engem Otemzuch. 

Ech sinn an deem Kontext ëmsou méi frou ze gesinn, dass den 

Conseil d’Etat dovun ausgeet, dass d’Estimatiounen am Budgetsprojet 

realistesch a virsiichteg sinn. Ech zitéieren: 

« Compte tenu des informations en sa possession, le Conseil d’État 

estime que les recettes fiscales inscrites au projet de budget 2023 lui 

paraissent procéder d’une estimation réaliste et prudente, limitant ainsi 

le risque de voir l’État confronté à une moins-value importante de 

recettes fiscales en cas de détérioration de la situation économique à 

court terme. » 

Och d’Chambre de Commerce ass der Meenung, dass beim Budget 

2023 eng ganz viirsichteg Approche zeréck behale gouf. 

Am selwechte Sënn schreift den Conseil National des Finances 

Publiques dass de Solde fir d‘Administrations Publiques fir d’Joren 2022 

an 2023 als „a priori être qualifiés de prudents“ agestuft ginn. 

Et gëtt zu dësem Zäitpunkt keng absolut Wourecht. 
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Huele mir d’Estimatioune vum Solde vum Gesamtstaat fir 2023: 

- D’Europäesch Kommissioun ass am November vun engem Solde 

vun -2,1% vum PIB aus; 

- D’OCDE ass vun -2,2% ausgaangen. Dat ass genee dee Montant, 

deen och am Budget steet; 

- An senger leschter Note de Conjoncture (vum 5. Dezember), geet 

de Statec vun -2,8% vum PIB aus; 

- Wa mer den FMI géife froen, géife mer warscheinlech nach eng 

aner Zuel kréien. 

Ech stellen awer fest, dass all d’Schätzungen an déi selwecht Richtung 

ginn: 

- ee Solde, deen 2022 besser ass wéi geduecht; 

- eng Verschlechterung am Joer 2023; 

- an erëm eng Verbesserung d’Joren duerno. 

Dëst erkläert sech duerch den Impakt vun de Mesuren, déi am Kader vun 

den 2 Tripartite geholl goufen, fir: 

- D’Kafkraaft vun de Leit ze erhalen; 

- Den Entreprisen duerch d’Kris ze hëllefen; 

- D’Inflatioun ze drécken. 

De Budget 2023 ass dovunner staark impaktéiert.  
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III. Solidaresch duerch d’Kris 

 

Vun wéi enge Mesurë schwätze mer konkret: 

- Den Crédit d’Impot Energie vun deem bal 620.000 Leit 

konnte profitéieren; deen sech op 495 Milliounen Euro beleeft, 

dovunner 165 fir d’Joer 2023; 

- D’Verlängerung vun der Primm-Energie fir vulnerabel Stéit an hir 

Verlängerung bis 2023; 22 Milliounen Euro, dovunner 7 

Millioune fir 2023; 

- D’Décklung vun de Gaspräisser bei engem Maximum vun +15%; 

470 Milliounen Euro dovunner 390 fir d’Joer 2023; 

- D’Stabiliséierung vum Stroumpräis; dat sinn 110 Milliounen Euro 

fir d’Joer 2023; 

- D’Erofsetze vum Bensinn-Präis & Masutt-Präis; 112 Milliounen 

Euro an dovunner 28 Milliounen Euro fir d’Joer 2023; 

- D’Erofsetze vun den TVA-Tauxen: dat sinn 317 Milliounen Euro 

fir d’Joer 2023; 

- D’Aiden fir d’Entreprisen an der Energie-Kris; do sinn 125 

Milliounen Euro fir 2023 virgesinn. 

Dës Mesurë sinn deier, mä se si wichteg.   

Ech ginn elo drop an wéi se wierken. 
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1. Inflatioun bremsen – Kafkraaft stäerken – Konjunktur 

ënnerstëtzen 

a) Inflatioun bremsen 

Déi lescht Berechnunge vum Statec weisen, dass d’Inflatioun zu 

Lëtzebuerg duerch des Mesuren effektiv gedréckt gouf. D’Inflatioun ass 

zwar weider héich, mä se bleift ënnert där vum Duerchschnëtt vun der 

Eurozon. 

Dëst erkläert sech virun allem doduerch, dass d’Energie-Präisser 

bei eis manner staark zougeholl hunn. 

Esou ass zu Lëtzebuerg de Gaspräis am Joresverglach ëm 40% 

geklommen. An der Eurozon ass en duerchschnëttlech ëm 80% 

geklommen. 

Dem Statec no läit d’Inflatioun 2022 bei 6,4% an 2023 bei 3,4%. 

Ouni d’Tripartite-Mesurë géif se d’nächst Joer bei 8% leien. 

De Beweis dofir, dass dës Mesurë wierken, gesi mir elo schonn. Sou 

war den Inflatiounstaux am Oktober vun dësem Joer 6,9%, an am 

November elo 5,9%: also 1% manner. 

An hirem Avis ënnersträicht d’Zentralbank, dass, andeems 

d’Energie-Präisser ënner Kontroll bleiwen, d’Incertitudë ronderëm 

d’Inflatioun “considérablement” erof ginn. 
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Dat ass meng Äntwert op déi Kritik, déi sech z.B. am Avis vun der 

Chambre des Métiers erëmfënnt. Laut deem Avis wär et besser 

gewiescht, méi cibléiert Mesurë virzegesinn. Mä et ass nëmmen, well 

d’Mesurë breet gräifen, dass den Impakt op d’Inflatioun sou spierbar ass. 

Mat dëse Mesurë gëtt och d’Kafkraaft gestäerkt, an dorop well ech 

elo nach emol agoen. 
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b) Kafkraaft cibléiert stäerken 

 Ech rappelléieren hei déi wichtegst Mesuren: 

- De Crédit d’Impôt Energie; 

- D’Aféieren an d’Verlängerung vun der Primm-Energie; 

- D’Eropsetze vum Crédit d’Impôt Monoparental; 

- D’Eropsetze vum Mindestloun a vum Crédit d’impôt salaire 

social minimum (CISSM); 

- D’Hausse vun der Loyer-Subventioun. 

Net ze vergiessen d’Mesuren och vum Budget vum leschte Joer, z.B.: 

- D’Erhéijung vun 10% vun der Allocation de vie chère; 

- D’Re-Indexatioun vun den Allocations familiales ab dem 

Januar 2022. 

Ech well och drun erënneren,  dass de Staat d’Käschte vun enger 

Rei Prestatioune ganz iwwerholl huet, an zwar: 

- vum ëffentlechen Transport; 

- vun de Schoulbicher; 

- vum Accueil fir d’Kanner an de Maisons Relais ; 

- vum Iessen an der Kantin fir d’Schoulkanner. 
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Dës Mesurë weisen elo schonn hir Wierkung bei der Kafkraaft vun 

de Leit.  Deemno ass et dann och net erstaunlech, dass laut dem 

leschte Politmonitor 79% vun de Leit der Meenung sinn, dass hir 

finanziell Situatioun gutt ass, oder souguer besser ginn ass. 

Se gëtt doduerch an der Kris net nëmmen erhalen: nee, se gëtt 

souguer gestäerkt – se wiisst d’nächst Joer em 2%.  

Duerch de ganzen Akommes-Spektrum geet de Pouvoir d’Achat 

deemno erop. 

Allerdéngs gëtt d’Kafkraaft vun de Menagen aus den ënneschten 2 

Quintile proportional méi gestäerkt, wéi déi vun den 

héchsten Akommesklassen.  

Ech wëll op dëser Plaz och nach op 2 aner Mesuren agoen, déi 

d’Kafkraaft vun de betraffene Leit zousätzlech stäerke wäert, nämlech 

den neie Gehälter-Accord an der Fonction publique, an déi eventuell 

Steiererliichterung, déi ech fir am Fréijoer an d’A faassen. 
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Den neie Gehälter-Accord an der Fonction publique 

Ech well souwuel der CGFP wéi dem Minister Hansen hei ee 

grousse Merci ausschwätzen, fir dee raisonnabelen a verantwortlechen 

Accord, deen si zesummen ausgehandelt ginn. 

          Et ass een Accord dee fir d’Joren 2023 an 2024 gëllt. Zu engem 

Moment, wou d’Onsécherheeten sou grouss sinn, wär alles anescht net 

verstänneg gewiescht. 

          Et ass een Accord, deem säin Impakt op de Budget am Joer 2023, 

do, wou mer elo scho mat engem staarken Defizit rechnen, vill méi 

limitéiert wäert sinn, wéi am Joer 2024, wou mer, wéi ech virdrun 

erkläert hunn, scho rëm besser Perspektive gesinn. 

Am Joer 2023 wäert en de Budget mat ronn 50 Milliounen Euro 

belaaschten, am Joer 2024 mat 80 Milliounen Euro. 

Et ass een Accord, dee solidaresch a sozial ass, well en am Joer 2023 

proportional deenen Agente mat deene méi niddrege Salairë méi 

Kafkraaft bäigëtt, wéi deenen, mat méi héije Salairen. 

Domadder iwwerhëlt de Staat och seng Responsabilitéit als 

Employeur vis-à-vis vu senge Mataarbechter. 
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Dësen Accord kann elo nach net am Budget berécksiichtegt ginn, well:    

- Den Accord gëtt jo duerch verschidden Gesetzesprojet’en 

ëmgesat an déi gi jo elo eréischt geschriwwen; 

- An den definitive Brutto an Netto-Impakt muss mat der néideger 

Prezisioun ausgerechent ginn.  Dës Zuelen wäerte sech an den 

fiches financières vun de Gesetzesprojeten erëmfannen. 

Le moment venu kënnen déi entspriechend Payementer op Basis 

vum aktuelle Budgetsprojet awer gemaach ginn, well d’Paien-Artikelen 

non limitatif sinn. 
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Déi eventuell Steiererliichterung  

An enger ganzer Rei vun Avise gëtt eng gréisser Steierreform, 

respektiv eng Upassung vum Steierbarème un d‘Inflatioun, gefuerdert.  

          D’Staatsbeamtekummer, d’Chambre de Commerce an 

d’Chambre des Métiers stellen allerdéngs an hiren Avise fest, dass den 

néidege Sputt fir eng Steierreform net méi ginn ass, respektiv, dass an 

Zäite vun héijer Onsécherheet esou eng Reform net ze maachen ass.  

D’Chambre des Salariés freet par contre no enger kompletter 

Reorganisatioun vum Barème, wat och Steiererhéijunge mat sech 

brénge géif. Fir mech wär dat am aktuelle Kontext dat falscht Signal. Fir 

aus der Krisen erauszekomme brauche mer eng kompetitiv Wirtschaft an 

en attraktiivt Ëmfeld. Mir brauche Vertrauen, a keng 

Veronsécherung duerch nei oder méi héich Steieren.    

Déi Zuelen, déi ech virdru genannt hunn iwwert d’Entwécklung vun 

der Kafkraaft weisen, dass eng Upassung vum Barème zu dësem 

Zäitpunkt net onbedéngt néideg ass, fir en eventuelle Verloscht u 

Kafkraaft ze kompenséieren. Déi Kompensatioun gëtt largement schonn 

iwwert aner Weeër gemaach. 

Trotzdeem halen ech u mengem Versprieche fest, dass ech beim 

Dépôt vum Budget ginn hunn: wann mer am Fréijoer gesinn, dass deen 

néidege Sputt do ass, da wäert ech sozial gestaffelt Steiererliichterungen 
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op de Wee bréngen, déi dann wa méiglech och bis eran an 

d’Mëttelschicht ginn. 

Wat heescht dat konkret? 

1) Ech well gesinn, wéi mir d’Joer 2022 ofschléissen. Am Moment 

gesäit et sou aus, wéi wann den Defizit méi niddereg kéint 

ausfale wéi virgesinn, mä dat muss sech nach confirméieren. 

2) Ech well gesinn, wéi sech d’Recetten an d’Depensen am Laf vum 

1. Trimester 2023 entwéckelen. 

3) Ech well gesinn, a wéi eng Richtung sech d’Konjunktur an 

d’Inflatioun entwéckelen, a wéi d’Projektioune fir 2023 an 2024 

bis dohinner ausgesinn. 

All dës Donnéeë wäerten an de Programme de Stabilité et de 

Croissance – de PSC – afléissen, deen ech Enn Abrëll hei an der Chamber 

wäert virstellen. 

Wann d’Trajectoire am PSC sech iwwer déi nächste Jore 

verschlechtere géif, da musse mer verstänneg sinn. Dann hu mer kee 

Sputt. 

Wann d’Trajectoire sech awer verbessert, dann hu mer de Sputt. 

An da wäert ech dem Regierungsrot konkret Mesure proposéieren an op 

den Instanzewee bréngen. Dës wäert ech dann hei an der Chamber 

zesumme mam PSC präsentéieren. 



26 
 

c)  Konjunktur ënnerstëtzen 

Ech si frou ze gesinn, dass an enger Rei Avisen, wéi zum Beispill 

deem vun der Chambre des Métiers, ënnerstrach gëtt, dass déi 2,5 

Milliarden, déi de Staat mobiliséiert huet am Kader vum Energiedësch an 

den 2 Solidaritéitspäk, gutt investéiert Sue sinn. 

Ouni dës Mesurë wieren tëscht 2022 an 2023 bis zu zousätzlech 5 

Index-Tranchen ausgeléist ginn, wat eng ondrobar Belaaschtung fir 

d’Entreprisë mat sech bruecht hätt. 

D’Entreprise profitéieren ausserdeem vum Stäerke vun der 

Kafkraaft vun de Leit. Sie profitéieren och vum Fait, dass de Staat 

d’Investissementer och iwwer déi nächst Joren héich hält. Dat gëtt 

d’ailleurs a villen Avise begréisst. 

Wat ass wann et 2023 zu enger 3. Index- Tranche kënnt ? 

          Am Avis vun der Chambre des Métiers an och an deem vun 

der Chambre de Commerce liesen ech Remarken iwwert de Fait, dass 

eng eventuell 3. Index-Tranche 2023 net budgetiséiert ass. 
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Dat ass awer nëmmen normal, an och net anescht méiglech: 

- Et ass zu dësem Zäitpunkt nach net kloer op sou eng 3. 

Tranche erfale wäert, a wa jo, a wéi engem Mount. Et ass also 

onméiglech elo schonn ee Montant drop ze setzen. 

 

- An der Staatscomptabilitéit, anescht wéi dat fir Entreprisen 

de Fall ass, gi keng Provisioune virgesinn. 

 

- Et gëtt nach keen Accord, deen déi genee Modalitéite vun der 

Kompensatioun festleet, déi d’Entreprisen am Fall vun enger 

drëtter Tranche fir d’Joer 2023 ze gutt hätten. 

Ech ginn dovunner aus, dass een och hei am Fréijoer méi kloer 

wäert gesinn, wou d’Rees higeet. 

Eng virsiichteg a responsabel Budgetspolitik ze fuere bleift also 

wichteg. 

Nëmmen esou hale mir den néidege Sputt fir wann d'Kris sech 

awer nach verschlëmmere géif. 

Nëmmen esou kënnen och Ufank 2024 nach Tripartite-

Mesurë verlängert ginn, wann et dann néideg sollt sinn. 
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2. D’Prioritéite vum Budget 2023 

 

De Budget 2023 ass, wéi ech scho gesot hunn, en Krisebudget. An 

dëst spigelt sech och an de Prioritéiten erëm. 

Et ass virun allem e Budget mat enger staarker sozialer 

Komponent.  En ass also och en Resultat vum Sozialdialog deen an eisem 

Land gutt funktionéiert, wat jo grad an enger Kris wichteg ass. 

Erlaabt mer op eng Rei Pisten anzegoen, déi de Rapporteur 

ugeschwat huet fir de sozialen Zesummenhalt an de Wuelstand an eisem 

Land an Zukunft weider ze stäerken. 
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a) Eng ambitiéis Sozialpolitik 

An sengem Rapport geet de Max Hahn nach eemol ausféierlech op 

den Aarmutsrisiko zu Lëtzebuerg an. Hien ënnersträicht och firwat et 

beim Festleeë vun deem net duergeet, sech nëmmen um Revenu ze 

orientéiere fir en komplett Bild dovunner ze kréien. 

Wichteg ass, dass mir zu Lëtzebuerg ee staarkt soziaalt Netz hunn. 

Mam Budget 2023 gëtt dat nach weider verstäerkt. Well all Persoun, déi 

duerch dëst Netz fält, ass eng Persoun ze vill. 

De Rapporteur ënnersträicht zu Recht, dass nach Efforten néideg 

sinn, well vill Menagen net onbedéngt wëssen, vu wéi engen Aiden se 

profitéiere kënnen. D’Regierung hëlt sech dat zu Häerz, a wäert drop 

schaffen. 

De Rapporteur ënnersträicht och eng wichteg Mesure aus dem 

Budget 2023, fir deene Léit gezielt bäizestoen, déi riskéieren an 

d’Aarmut ze rutschen. 

De Personal-Schlëssel vun den Offices sociaux gëtt ëm 50% 

eropgesat, fir d’Leit um Terrain besser ze encadréieren. Dëse Punkt gëtt 

an enger Rei Avisen, an notamment deene vum Syvicol a vun der 

Chambre des Salariés, positiv ervirgehuewen. 
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Ech fannen och dem Rapporteur seng Iddi interessant, fir hei 

méi op d’Digitaliséierung zeréck ze gräifen. 

 

b) Eng koherent Logementspolitik 

Am leschte Politmonitor hunn 75% vun de Leit gesot, dass den 

Zougang zu bezuelbarem Wunnraum eng grouss Suerg fir si ass. De 

Budget 2023 gëtt dorobber konkret Äntwerten. 

D’Dotatioun vum Fonds Spécial de Soutien au Développement du 

Logement geet weider erop, fir méi abordabele Wunnraum ze schafen. 

Am Joer 2023 sinn do 192 Millioune virgesinn, an dee Budget wäert bis 

d’Joer 2026 op 305 Milliounen Euro klammen. 

Donieft geet och de Budget erop fir Hëllefe beim Lounen oder Kaf 

vun enger Wunneng. Dës Aiden ginn och nach weider verbessert. 58 

Millioune sinn dofir 2023 virgesinn. 

D’Reform vun der Grondsteier an d’Aféiere vun der 

Mobilisatiounssteier an der Leerstandssteier, si wichteg Mesurë fir 

Terrainen & Wunnengen iwwert déi nächste Joren ze mobiliséieren. Och 

dat si Mesuren, déi nach net am Budget pluriannuel chiffréiert sinn, well 

d’Gesetzer nach um Instanzewee sinn. 
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Ech well och drun erënneren, dass den Amortissement accéléré 

weider ageschränkt gëtt mam Budget 2023. An Zukunft ass et fir all 

Steierzueler nach just méiglech den Amortissement accéléré 2 mol am 

Liewe spillen ze loossen. Hei ginn d’Avise vun de Chambere wäit 

auserneen. Fir d’Chambre de Commerce kéint déi Reduktioun zu méi 

Drock um Locatiouns-Marché féieren. D’Chambre des Salariés par 

contre ass fir eng direkt Ofschafung vun dëser Mesure. Mir hunn hei 

mengen ech also en gudde Mëttelwee fonnt.   

Och op dësem Gebitt kann d’Fiskalitéit net alles maachen. 

De Schlëssel fir de Logementsproblem zu Lëtzebuerg ze léisen, ass, wéi 

de Rapporteur et scho sot, “méi bauen, méi séier bauen, méi dicht 

bauen”, an dozou gehéiert, mengen ech, plazeweis a wou méiglech, méi 

héich bauen. 
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c) Schwéierpunkt Energietransitioun 

An mengem Exposé am Oktober war ech op d’Efforten agaangen 

d’Energie-Transitioun an eisem Land weider no vir ze bréngen. Am 

Budget 2023 si ganzer 2,3 Milliarden Euro virgesinn, fir d’Land weider ze 

dekarboniséieren a méi Energie-effizient ze maachen. An deem Kontext 

wéilt ech nach op en Amendement agoen. 

Virun 2 Wochen (den 28. November) gouf en Amendement 

deposéiert, fir iwwer d’Budgetsgesetz de Mechanismus vun der Taxe 

d’abonnement réduite unzepassen. Dëst geschitt als Reaktioun op 

d’Inclusioun vun der Atomenergie an d’Taxonomie vun der EU. 

Lëtzebuerg ënnerstëtzt bekanntlech Éisträich, dat géint dës 

Decisioun geriichtlech virgeet. 

D’Regierung setzt awer elo schonn ee kloert Signal, an äntwert 

domadder op eng Motioun vun der Chamber, déi am Kader vun der 

Steierdebatte gefrot hat dëse Problem ze analyséieren. 

  An Zukunft wäerte vun der reduzéierter Taxe d’Abonnement, déi 

mam Budget 2021 fir nohalteg Investissementer agefouert ginn ass, nach 

just déi Taxonomie-konform Avoire vun de Fonge profitéiere kënnen, déi 

net a Projeten am Beräich vun der Atomenergie a Gas investéieren. 
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Esou bleiwe mir eisem Zil, fir eng vun den nohaltegste Finanzplazen 

an Europa ze sinn, trei. Lëtzebuerg ass aktuell déi 3. Gréngste Finanzplaz 

an der EU. An der Welt sti mer op Plaz 7. Dës Rankinge weise kloer, dass 

nohalteg Finanzen eng Prioritéit sinn a bleiwen.   

 

d) Eng nohalteg Investissementspolitik 

 

D'nächst Joer sinn 3,8 Milliarden Euro Investissementer virgesinn, 

wat ronn 4,6% vum PIB entsprécht. Dat sinn iwwer 600 Millioune méi wéi 

dëst Joer. Nëmmen esou kann eist Land weider moderniséiert ginn, an 

eis Liewesqualitéit héich gehale ginn. Den Akzent läit op der duebeler – 

grénger an digitaler – Transitioun.  

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

d’Staatsbeamtekummer approuvéieren ausdrécklech de Choix, 

d’Investissementer - och a grad an der Kris - héichzehalen. 

Mir maachen eng anti-zyklesch Budgetspolitik. Austeritéit wier elo 

net d’Äntwert, well mir géifen domadder de Wuesstem ofwiergen. Dat 

ass d’Lektioun aus der Kris vun 2008, an de Feeler, déi deemools 

gemaach goufen. 

 



34 
 

e) Eng responsabel an zukunftsweisend Steierpolitik 

 

Am Budgetsprojet fir 2023 sinn eng ganz Rei Steiermesurë 

proposéiert. Loosst mech hei op 2 Punkten agoen: 

  

(1) Talenter unzéien 

 

Ech freeë mech ze gesinn, dass de Rapporteur de Sujet vun den 

Talenter opgegraff huet. An menge Gespréicher mam Finanzsecteur 

mierken ech ëmmer erëm, dass et eng grouss Suerg vu villen Entreprisen 

ass, déi richteg Leit ze fannen, si zu Lëtzebuerg ze halen an och ze 

fideliséieren. Mir brauchen zu Lëtzebuerg gutt ausgebilte Spezialisten, fir 

eis Finanzplaz an eis Wirtschaft weiderzëentwéckelen. Dëse Sujet ass 

also eng Prioritéit fir mech. 

Op den 1. Januar gëtt de “Régime d’impatrié” méi attraktiv. 

De Seuil vum Akommes fir deen dës Mesure gëllt, geet erof vun 100.000 

op 75.000 Euro pro Joer. Domadder kréien d‘Entreprisë gehollef, 

Talenter aus dem méi wäiten Ausland unzezéien. 
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Am selwechte Sënn wäerte mer de Regime vun der „Prime 

Participative“ méi breet gestalten, fir dass méi Firmen d'Méiglechkeet 

kréien, hire Salariéë dësen Avantage ze accordéieren. 

Ech sinn och frou, dass d’Chambre de Commerce an hirem Avis dës 

Mesuren ausdrécklech begréisst, och wann se hinnen vläicht nach net 

wäit genuch ginn. Ech ginn hier Recht, hei muss een nach méi wäit goen 

am Interêt vun der Kompetitivitéit vum Land. Am aktuellen Ëmfeld ass 

den finanziellen Spillraum limitéiert. An awer schaffen ech un enger Rei 

Proposen, déi ech op den Dësch leeën wäert, wann d’Perspektiven et 

erëm zouloossen. 
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(2) D‘Monoparentaux gezielt ënnerstëtzen 

 

Dëst ass eng Mesure déi mir besonnesch um Häerz läit. Mam 

Budget 2023 gëtt de Steierkredit fir Monoparentaux – oder Steierbonus 

fir Elengerzéier – méi favorabel gemaach. Dëse Bonus läit haut bei 1.500 

Euro pro Joer fir en Akommes bis 35.000 Euro d'Joer. An Zukunft wäert 

en bei 2.505 Euro fir en Akommes bis 60.000 Euro d'Joer leien, an 

da progressiv erofgoen. 

Dat kléngt e bëssen abstrakt. Ech well dofir kuerz illustréiere wat 

d’Upassung vun deene verschiddene Steierkreditter d’nächst Joer 

konkret ausmécht fir d‘Leit. 

En Elengerzéier mat engem Kand, deen den 

onqualifizéierte Mindestloun verdéngt, kritt vum 1. Januar un 225 Euro 

méi an d’Täsch pro Mount. 

Nom Auslafe vum Crédit d’Impôt Energie (CIE), also vum 1. Abrëll 

2023 un, sinn dat ëmmer nach 141 Euro de Mount. Dës Rechnung 

berécksiichtegt elo net déi 2 Index-Tranchen déi am 1. Semester 

erfale wäerten. 
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Mam Budget 2023 gëtt och den Crédit d'impôt Salaire social 

minimum ugepasst. Fir eng Persoun déi ongeféier 3.000 Euro pro Mount 

verdéngt, mécht dat all Mount 70 Euro méi aus. Wann een dann nach 

de CIE matrechent, sinn dat 154 Euro méi pro Mount.  

Donieft gëtt jo och de Maximum vun den Allocatioune fir Kanner, 

déi net am Stot vum Steierzueler liewen, ëm 10% eropgesat. 

Dëst sinn also geziilt Mesurë fir deenen ze hëllefen, déi et an dësen 

Zäiten am meeschte brauchen. 

Ech verstinn, dass an eenzelen Avise gesot gëtt, dass dat net 

duergeet.  Mä ech freeë mech ze gesinn, dass d‘Erhéijung vum Crédit 

d’Impôt Monoparental vum Prinzip awer mol begréisst gëtt, och z.B. vun 

der Chambre des Salariés. 
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3. D’Entwécklung vun der Staatsschold  

 

Duerch déi vill Mesuren déi mir wärend der Pandemie an elo an der 

Kris op de Wee bruecht hunn, geet d‘Schold iwwer déi nächst Joren 

erop.  Haut steet se bei 24,6% vum PIB. Am Joer 2023 si mir da bei 26,3%; 

2026 bei 29,5%. 

Deemno wäert d'Schold zu all Moment ënnert 30% vum PIB leien. 

Dëst gëtt och vum Conseil d’Etat, dem CNFP an der Cour des Comptes 

an hir Avisen ervirgehuewen. 

Ech stelle fest, dass laut dem Politmonitor eng Majoritéit vun de 

Lëtzebuerger der Meenung ass, dass den Triple A wichteg ass. 

D’Cour des Comptes gesäit dat och sou, a schreift : « la notation de 

crédit AAA devient de plus en plus importante et permettra au 

Luxembourg de se financer à des taux plus avantageux que d’autres Etats 

souverains. » 

D’Chambre de Commerce vir hiren Deel mécht sech Suergen, dass 

Imprevuë kéinten d’Dette iwwert déi 30% Limitt erausdrécken, an esou 

och en Impakt op den Triple A hunn. 

Op där aner Säit gëtt et Institutiounen z.B. d’Chambre des Salariés 

déi d‘Limite vun 30% an den Interêt vum Triple A a Fro stellen. 
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Här President, Dir Dammen an Hären Députéiert, 

Ech mengen net, dass mer eis op deem Punkt wäerten eens ginn. 

Mä wou mer eis awer alleguer eens sinn, ass, dass gesond Staatsfinanzen 

néideg si fir dem Staat ze erlaben a Krisenzäiten, déi Mesuren ze huelen 

déi indispensabel sinn. 

Dofir mécht d’Regierung eng realistesch, solidaresch a 

responsabel Budgetspolitik: 

1. déi de Wee zréck a Richtung equilibréiert 

Staatsfinanze virzeechent, 

2. an awer déi néideg Mëttel zur Verfügung stellt, fir d’Land, dat 

sinn eis Bierger an eis Entreprisen, gestäerkt aus der Kris ze 

féieren. 

 Ech soen iech Merci. 

 


