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Äntwert vum Wunnengsbauminister op déi parlamentaresch Fro n°6354 vum 15. Juni 2022 vum 
Här Deputéierten Sven Clement betreffend d’« propositions du FMI concernant le marché immobilier ». 

Fro 1 

Dem Internationale Wärungsfong seng Analyse schwätzt just am Kontext vum Landbesëtz zu Lëtzebuerg 
vun engem « oligopolistic land ownership market ». Dëst betrëfft awer net de Logementsmarché vun 
existenten Wunnengen, mee nëmmen Terrain fir de Neibau, deen awer just e relativ geréngen Deel 
vum gesamte Wunnengsmaart duerstellt. D’Situatioun vum Besetz vun de Baulandreserven zu Lëtzebuerg 
huet de Ministère ausféierlech an ënnerschiddlechen Notten vum Observatoire de l’Habitat 
thematiséiert. Dës Notte louchen och der Ekipp vum Internationale Wärungsfong vir, wou si hir 
Analyse gemaach hunn iwwert de Wunnengsmaart. 

Fro 2 

Den Internationale Wärungsfong werft d’Fro op no der Kompetitivitéit vun den Aarbechtsplazen zu 
Lëtzebuerg am Kontext vun der Präisdeierecht am Allgemengen. Dobäi gouf awer d’Kompetitivitéit net 
ob d’Wunnengspräisser reduzéiert. Dëst ass effektiv a méi engem breede Kontext ze analyséieren, esou 
wéi dat den Observatoire de la Compétitivité och mécht. 

Wat d’Fro no zousätzleche steierlechen Ureizer ugeet wier als éischt ob de Rapport vum Wärungsfong 
selwer ze verweisen, dee recommandéiert den Drock vun der Demande ze reduzéieren an dem 
den erwaarte Return on invest duerch Steiermoossname reduzéiert gëtt. Den Internationale 
Wärungsfong gesäit zousätzlech steierlech Ureizer an der aktueller Situatioun also 
kritesch. Ënnerschiddlech Analysen, déi mer zu Lëtzebuerg selwer gemaach hu feieren dozou, datt ech 
dës Positioun deelen.1 

Fro 3 

Et ass evident, datt d’Liquiditéit vun der Nofro e groussen Impakt ob d’Präisentwécklung huet. Dat ass 
weder begrenzt ob d'Employéë beim Staat, oder bei de Gemengen, nach ob d’Thema Wunnen. 

 

 
 
  

Lëtzebuerg, den 17/07/2022. 
De Wunnengsbauminister 

(s.) Henri Kox 

                                                      
1 Verweis ob d’Note 32 

N° 6354 
Reçue le 19.07.2022


	6354.pdf
	qp_6354_15-06-2022_réponse_2154935.pdf



