Réponse du ministre de l'Economie et du ministre des Finances à la question parlementaire
n" 1653 du 22 d^mbre 2015 du député Femand Karthëlser

1.Wél eng Piaz huet Ru^and ais WirtH^haftsi^rtner lir titiœbue^ ?
Laut den rezensten 2fferen vum STATEC, déi am Novernber 2015 an der "Note de Conjoncture"
publlzéîert goufen, an déi sech op d'Joer 2014 bezéien, geet erfier dass d'BRC Linner, dat heescht
Brasilien, Russiand an China 1,8 % vun den Exporter vun Ôéngschtieeschtungen vu Lëtzebuerg
duerstellën an 2,5 % vun den Exporter vu GIdder.
Nach ëmmer laut dem STATEC, wor Russiand 2014 mat engem Total vun 363 Milllounen Euro dp der
26ter Plaz wat den Export vun Déngschtieeschtungen betrëfft, an mat engem Total vun 126,4
Milllounen Euro op der ISter Plaz fir den Export vun Gidder.
2. Onofhâi^^ vun de Sanktiounen, wéi
Bedeitui^ fIr lëtrebueii kënnt dem né»e$che Maàrt
zou a gesinn déi Hâr Ministeren do b^nn^ch Oppoitunltéit^ ?
Mer stelië fest, dass sech déi russesch Wirtschaft haut an er^er Rezessioun befënnt, haaptsâchlech
bedéngt duérch de Verfall vun de Piaisser op de Weitmarchêen vun Réistoffer, Petrol an Erdgas.
ûen Export vun dêse Matièren stellt 85% vun sâmtlechen Exporter vun Russiand duer. Oozou kënnt
d'Bai^e vum Rubel, déi ru^esch Wâhrung huet an de fâschte Méint ivin««rt d'haischent vun sengem
Wâert zum Dollar an Euro vetluer. Dat bëdeit dass sech de Prâis vu Produkter, ênner anerem éus
Lëtzebuerg, aus russescher Siicht méi wéi verduébelt hunn.
Opportunltélten kéinten sech aus dëser Situatioun erginn flr Betriber déi a Russiand wêilten an
d'Produktion vun Gidder an Déngschtieeschtungen investéieren.
3. Wéini wor déi lâscht Wirtschaftsmissloun a Russiand, inat «pi enge Resuitater, a flr wéini as déi
nâchst gepiangt ?
Déi lâscht Wirtschàftsmlssloun a Russiand wor am Septèmber 2012, ugefouert vum Staatsminister
Juncker a vum Wiftsçhaftsminîster Schneidér. Deemools haten 21 Betriber aus Lëtzébuerg un dar
Missioun deelgeholl. Dfe Mlssioun hUet den Entreprlsen ertaabt (fReglounen vun Tambow an dem
Tatarstan kennen zè léieren ari do éiSçht Kontakter ze Imâpi^n. Déi rezent Visite op Lëtzébuerg am
Novernber 2015 vum Président vum Tatar^n, a Begleedung vun er^er hélchrargeger
Wirts^aftsdelegatlQun, beweist daSs déi Relatioun, déi 2012 opgebàut gouf, haut nach Bestand
huet. Am Moment ass kuentfristëg kèng WIrtsdiaRsmissioUn a Russiand geptar^, àm Februar fënnt
atterdings zu &ïtt^i eng ^si^enannten "Commission Mixte UEBL-Russie" statt, mat Bedeelegung
wm Priva^cteur. Bel der "Commission Mixte" handeR et sech ëm eng trilatéral
Wirtsc^aftskommissioun (Bèlgien/iëtzebuerscli an en Drêttiand, an dêtem Fall Russiand) déi an
regelméissegen dfstânn zesumme kënnt.
4. Wéi hu^ sech de rtm^dien Tourismus zu Litcelnieig iwwer déi lâscht loeren {mat 2015}
entwéckéif?
Laut der "Note de Conjoncture 2-2015" vum STATEC vum Novernber 2015 maachên
d'IwwernUechtungen aus BRC Lânner (Brasilien, Russiand a China) âm Joér 2014 3% vum Total aus.

Ftr Russiand eieng slnn dat 0,7%. Et sinn sech keng gréisser Verinnerungen an dësem Secteur te
érwaarden wéll dee schwache Rubel Oestmatiounen an Westeuropa fîr russesch Touristen prâislech
verdeiert huet. Ausserdeems gêtt et keng direkt Fluchverbindungen têscht Russiand an Lëtzebuerg,
wàt dem Tourismus net fôrderiech ass.
5. Wél eritwéckelén sech tfResiiitatër vbn der Finanzplaz mat Ru^iand ?
Laut den Zifferen vum STATEC, wat den Éxport/tmport vun Flhanzdëngschtieesçhtungen ubeiaangt
sin d'Exporter an der Perlod 2011-2014 zimiech stàbel. Am Joer 2011 woren et 77 Mitllounen Euro,
2012 84 Miiliounen Euro, 2013108 iVliiliounen Euro, 2014 97 Miiltounen Euro. Oomat ass Russiand,
wat den Export vun Finanzdén^chtleeschtungen ubeiaangt, ongeféier op der 40. Plaz mat engem
reiativen Undeel vun êm 0,0025 % vum Total.
6. fkss enImpakt vun de Sanktiounen tel den Dén^ditleeschtungen ze spieren, z.B. tel den
Aktfvitélten vum Freeport, dem teft^rgotransport oder soss an der U^stik ?
En Irnpakt vun de Sànktiounen op den Export vun Déngschtleeschtungen ass net festzestellen. Oél
Zifferen, déi disponîbel sinn, d.h. bis d'Joer 2014 inclus, weisen eng modérât awer konstant
Progressioun vun den Exporter vun Déngsçhtieeschtungen: vun 183 MiilîoUnen Euro am Joer 2011,
op 247 Miiliounen 2012,340 Milliounen 2013,363 Miiiiounën 2014. Sektorieii Statistiken, ausser fir
Flnanzdéngschtleeschtungen, sinn net disponitel.
7. Wél entwédcelen s(^ dé! Russesch inv^titlounen hel am Land ?
Esou watt Informatlounen iwwer Investitiounen aus Russiand der Ëffentleehkeet zougânglech sinn,
schéngen dis Investitiounen iwwer déi lâscht ioeren och modérât awer iranstant ze wuessen. Och
bel ass kéen Abroch festzestellen.
8. Wél en Impakt hunn d'SanktIounen op dé! lëtzebuergessh Agrikuttur ?
Weli d'Quantitèitè vu lëtzébuerger iandwirtschaftleche Produkter déi a Russiand exportéiert ginn
gàriz kleng sinn (oft fir rrianner wéi lOO'OOO EUR, 2013 fir 32S'000 EUR) ass den direkten impakt vun
den EU Sanktiounen op iis landwirtschaftlech Betriber ganz kleng bzw. inexistent.
Oél aktueii wirtschafflech Situatioun a Russiand zesumme mat den EU Sanktiounen kéint alierdéngs
dozou bildroén, dass ifPriisser vun eënzelnen landwirtechaftleche Produkter, wéi z.B. der Mêliech,
op den tntemàtionale Miert sitt Abrëfl 2014 weider falën, wourënner och déi lëtzébueriesch
Betriter leiden.
9. W& eng vun de v^schlddenen Zorten Sanktiounen, déi d'Eu géint Russiand verhaar^ huet,
hat«i oder hunn e besonnesch staarken impakt op Lëtzebuerg ?
Nieft dem Fall vum Rubel, an der Rezessioun a Russiand déi ënnert dem Punkt 2. bèschriwwe gbuf,
hunn och d'Sanktiounen en negativen impald op âis Exportatioune a Russiand, déi zwëschèn 2013 an
2014 êm 2(Mzeréck gaangè sin. Innerhalb vun deenen Exportatiounen si viirun allem d'KategOrien «
Mèfôux fxtmmuns et ouvrages métaHIques » an « Machines et appareils » tehaff, wou âis
Exportatiounen eng Baisse vun 40%, resp. 24,5% zwësdien 2013 an 2014^rzeechnen. (Fir 2015 ^n
ët nai^ kerg oofschtéissend Chiffren).

10. Wéi eng Positioun vertrëtt Lëtzebuerg am EU-Conseil wat Sanktiounen géint Russiand ugeet ?
D'Sanktiounspolitik vun der EU géigeniwer Russiand sin als eng Reaktioun op d'Violatioun vun der
territoriaier Intégritéit vun der Ukraine vum Conseil européen décidéiert an agefouert gin. De
Conseil européen vum 19. an 20. Marz 2015 huet dunn en direkte Lien zwëschen der Durée vun
deene Sanktiounen an der Ëmsetzung vun de Minsker Accord'en hiergestallt.
Och virann déi Accord'en nach nët ganz ëmgesaat gi sin, begréissen mier d'Fortschrëtter déi bis elo
gemaach gi sin a mier hoffen dass al! Effort'en ënnerhoil waerte gin, déi zu engem Ophiewen vun
deene Sanktioune féieren.
Mier mengen alierdings, dass, an den Domainer déi vun de Sanktiounen nët betraff sin a v.a. an der
Terrorismuspréventioun a -bekampfung d'Coopératioun matt Russiand soll weider gefouert an
verstârkt soll ginn.
11. Ass déi lëtzebuerger Reglerung fir Visumserliicherungen ffr russesch Staatsbierger ?
De Visa-Dialog tëschent der EU a Russiand ass am Kontext vun der Krim-Annexioun suspendéiert
ginn. Lëtzebuerg stoung virun dar Suspensioun vum Dialog der Fro vu Visumerliichterunge fir
russesch Staatsbierger oppe vis-à-vis, a géif et begréissen, wann d'Conditiounen erfëllt wieren, fir
deen Dialog nees opzehueien. Lëtzebuerg hëllt am Allgemengen eng konstruktiv Positioun op Froe
vu Visumerliichterungen fir Bierger aus Drëttlânner, well esou Visumerliichterungen den direkte
Kontakt tëschent de Leit fôrderen. Dëst gëllt och fir Russiand.

