


MARELE-DUCAT DE LUXEMBURG
– Radiografia unei þãri –

l. Denumirea oficialã

Marele Ducat de Luxemburg (Grousherzogdem Letzëbuerg – luxem-
burghezã, Grand-Duché de Luxembourg – francezã; Grossherzogtum
Luxemburg – germanã)

2. Situare geograficã

În centrul Europei occidentale, între 49°42’ ºi 50°11’ latitudine nordicã
ºi între 5° 44’ ºi 6° 32’ longitudine esticã.

Limite: Belgia (Vest ºi Nord; lungimea frontierei de 148 km), Germania
(Est; lungimea frontierei de 135 km) ºi Franþa (Sud; lungimea frontierei
de 73 km).

3. Suprafaþa: 2.586 kmp

Lungimea maximã a teritoriului de la Nord la Sud: 82 km, lãþimea
maximã a teritoriului de la Est la Vest: 57 km. 

Împãrþirea teritorialã: din punct de vedere geografic ºi geologic
Luxemburgul cuprinde 2 regiuni naturale: la Nord – Oesling sau Ardenii
luxemburghezi, caracterizatã printr-un relief accidentat, cu o înãlþime
medie de 450 m (828,23 kmp; 32% din ansamblul teritoriului), la Sud
Gutland („Le Bon Pays“), o prelungire a bazinului loren, cu o înãlþime
medie de cca. 250 m (1.758,13 kmp; 68% din ansamblul teritoriului).

Reþeaua hidrograficã: constituitã din fluviul Moselle (strãbate terito-
riul Marelui-Ducat pe o lungime de 40 km), râurile Our ºi Sûre (pe care
sunt construite douã mari centrale hidro-electrice), Attert, precum ºi
afluenþii acestora.
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4. Populaþia1

514.100 locuitori2

Densitatea populaþiei: 198,76 loc/kmp

Rata natalitãþii (la 1.000 locuitori): 11,8

Rata mortalitãþii (la 1.000 locuitori): 9

Structura populaþiei pe grupe de vârste: 0-14 ani: l8,0 %; 15-64 ani:
68,1%; peste 65 ani: 13,9%.

Strãinii: 229.289 persoane reprezintã 44,6% din total, din care: portu-
ghezi (36,77%); francezi (13,80%); italieni (8,62%), belgieni (7,67%),
germani (6,66 %) etc. Comunitatea românã din Luxembourg numãrã 1324
persoane.

Populaþia activã: 348.700 persoane (inclusiv 146.300 transfrontalieri),
din care 28,93% sunt ocupaþi în domeniul activitãþilor financiare, de credit
ºi asigurare, imobiliare ºi servicii pentru societãþi, 25,67% în domeniul
activitãþilor comerciale, 22,11% în sectorul serviciilor productive ºi
neproductive, 11,01% în construcþiii, 10,81% în industriile extractivã ºi
manufacturierã, ºi 1,47% în agriculturã, viticulturã ºi silviculturã.

Rata ºomajului se cifreazã în prezent la 5,8%3.

5. Religia 

96,9% din totalul populaþiei este catolicã; 1,2% protestantã; 0,2%
israelitã ºi 0,6% de alte confesiuni; 1,1% nu are religie declaratã.

6. Capitala

Luxemburg: 88.600 locuitori4.

398

1 Istoria consemneazã douã mari fluxuri migratorii luxemburgheze înspre Principatele
Române: primul datând din secolele XII-XIII (în zonele Sibiu, Bistriþa), cel de-al doilea
din secolul XIX (în zona Banatului).

2 La 01 ianuarie 2010.
3 La 01 ianuarie 2010.
4 La 1 ianuarie 2009.



Alte localitãþi principale: Esch-sur-Alzette (29.900 locuitori),
Differdange (21.100 locuitori), Dudelange (183200 locuitori), Pétange
(15.400 locuitori), Sanem (14.300 locuitori), Hesperange (12.800 locu-
itori), Bettenbourg (9.700 locuitori), Schifflange (8.400 locuitori), Kayl
(7.800 locuitori), Ettelbruck (7.700 locuitori).

În proporþie de 68% populaþia Luxemburgului trãieºte în locali-
tãþi/comune de tip urban.

7. Forma de guvernãmânt

Democraþie reprezentativã, sub forma unei monarhii constituþionale.

ªeful statului este Alteþa Sa Regalã Marele-Duce Henri de Luxembourg,
Prinþ de Nassau ºi Principe de Bourbon-Parma. Este cãsãtorit cu Alteþa
Sa Regalã Marea-Ducesã Maria Teresa. Prinþul Guillaume este Marele-
Duce Moºtenitor.

8. Însemnele naþionale

Ziua Naþionalã: 23 Iunie (aniversarea oficìalã a zilei de naºtere a
Marelui-Duce)

• Drapelul luxemburghez se compune, începând din 1845, din trei benzi
– roºie, albã, bleu – dispuse orizontal. 

• Stema figureazã un leu cu coroanã ºi este folositã în trei formate
diferite: mic, mijlociu ºi mare. 

• Imnul naþional este format din prima ºi ultima strofã a poemului „Ons
heemecht“ („Patria noastrã“), un text din 1859 al poetului Michel
Lentz, pus pe muzicã de Jean-Antoine Zinnen.

• Imnul Casei Mari Ducale („Wilhelmus“) este intonat la ceremoniile
oficiale, la sosirea ºi la plecarea unui membru al familiei Mari Ducale.

9. Limba5

– limba naþionalã: luxemburghezã
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24 februarie 1984.



– limba oficialã (inclusiv a legislaþiei): francezã

– limbi administrative ºi judiciare: luxemburgheza, francezã ºi germanã 

10. Împãrþirea administrativã

3 districte: Luxemburg, la Sud-Vest; Grevenmacher, la Sud-Est;
Diekirch, la Nord.

Fiecare district este condus de cãtre un comisar de district, numit de
Marele-Duce, asistat de un secretar de district, de asemenea numit de
Marele-Duce. Comisarii de district sunt plasaþi sub autoritatea Ministe-
rului de Interne (administraþie teritorialã) ºi realizeazã supravegherea
generalã a modului în care îºi îndeplinesc atribuþiile administraþiile comu-
nale, sindicatele de comunã ºi instituþiile publice din subordinea comu-
nelor. Competenþa comisarilor de district este extinsã la toate oraºele ºi
comunele din subordine, cu excepþia oraºului Luxemburg.

Districtele sunt împãrtite, la rândul lor, în 12 cantoane: Capellen,
Clervaux, Diekirch, Echternach, Esch-sur-Alzette, Grevenmacher,
Luxembourg, Mersch, Redange, Remich, Vianden, Wiltz. 

Unitatea administrativã de bazã este comunã. Sunt 116 comune, inclu-
siv orasul Luxemburg. Comunele pot avea ºi statut de oraº, care le este
atribuit prin lege. În prezent, numãrul oraºelor se ridicã la 12: Luxemburg,
Diekirsch, Differdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette,
Ettelbruck, Grevenmacher, Remich, Rumelange, Vianden ºi Wiltz. Este
de menþionat faptul cã legea luxemburghezã prevede cã în comunele în
care populaþia rezidentã cuprinde mai mult de 20% strãini, se constituie,
la nivelul Consiliului comunal o comisie consultativã pentru strãini.

Din punct de vedere al administrãrii justiþiei, Marele-Ducat este divizat
în 2 sectoare judiciare, respectiv Luxemburg ºi Diekirch.

Din punct de vedere electoral, þara este împãrþitã în 4 circumscripþii:
Sudul (cantoanele Esch-sur-Alzette ºi Capellen), Centrul (cantoanele
Luxemburg ºi Mersch), Nordul (cantoanele Diekirch, Redange, Wiltz,
Clervaux ºi Vianden) ºi Estul (cantoanele Grevenmacher, Remich ºi
Echternach).
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11. Scurt istoric

Istoria Luxemburgului este atestatã începând cu anul 963, când contele
Siegfried, fondatorul Casei de Luxemburg, construieºte un castel pe teri-
toriul actualei capitale, pe amplasamentul unei vechi fortificaþii romane.
În împrejurimile acestuia se formeazã cu timpul un oraº, iar mai târziu
o fortãreaþã celebrã („Gibraltarul de Nord“).

Spre sfârºitul Evului Mediu, fortãreaþa Luxemburgului devine obiect
de disputã ºi locul luptelor dintre francezi, spanioli, austrieci ºi prusaci.

În 1364, sub domnia lui Wenceslas I, Duce de Luxemburg, Luxem-
burgul este cesionat comitatului Chiny, integrându-se astfel unui teritoriu
de aproape patru ori mai mare decât cel actual.

În 1659, prin Tratatul Pirineilor, partea meridionalã a Luxemburgului,
cu oraºele Thionville, Montmédy, Ivoix-Carigan, Damvillers, Chauvency
et Marville este cedatã Franþei (primul partaj al Luxemburgului).

În 1815, Congresul de la Viena decide ca Ducatul de Luxemburg, ridi-
cat la rangul de Mare-Ducat, sã fie atribuit cu titlu personal regelui Olandei.
Cu aceastã ocazie, se produce al doilea partaj al Luxemburgului (prin
cedarea cãtre Prusia a teritoriilor sale de la est de Moselle, Sûre ºi Our,
cu oraºele Bitburg ºi Saint-Vith, exceptie fãcând oraºul Vianden situat
în parte pe malul estic al Our-ului Uniunea personalã cu regele Olandei
dureazã panã în anul 1890, când Luxemburgul dobândeºte propria dinastie.

În 1839 se înfãptuieºte cel de-al treilea partaj al Luxemburgului, prin
care þara atinge dimensiunile de astãzi. Prin Tratatul de la Londra – înche-
iat între Marile Puteri, Belgia ºi Olanda – îi este cedatã Belgiei partea
valonã a Marelui-Ducat, cuprinzând oraºele Arlon, Bastogne, Marche,
Neufchâteau ºi Virton (Provincia Luxemburg din Belgia), în timp ce
Luxemburgul obþine administraþie autonomã în cadrul uniunii personale
cu regele Olandei.

Tratatul de la Londra din 11 mai 1867 confirmã integritatea teritorialã
ºi independenþa politicã a Marelui-Ducat, plasându-i neutralitatea perma-
nentã sub garanþia marilor puteri. Luxemburgul se retrage din Confede-
raþia Germanicã, iar fortãreaþa este distrusã.
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În 1890, prin moartea Marelui Duce Guillaume al III-lea (fãrã moºte-
nitor bãrbãtesc direct) se inaugureazã dinastia proprie a Luxemburgului –
Casa de Nassau – prin depunerea jurãmântului de cãtre Marele-Duce
Adolphe I. Îi urmeazã Guillaume IV (1905-1912), Marie-Adélaide (1912-
1919), Charlotte (1919-1964), Marele-Duce Jean (1964-2000) ºi Marele-
Duce Henri (din 7 octombrie 2000). Din 18 decembrie 2000, Prinþul
Guillaume, a fost numit oficial ca Mare-Duce Moºtenitor.

În pofida statutului de neutralitate, Luxemburgul a fost ocupat atât
în primul, cât ºi al doilea rãzboi mondial de cãtre armatele germane.

În 1948, Luxemburgul renunþã la statutul de neutralitate ºi urmeazã
o politicã activã de cooperare la nivel european ºi internaþional.

În 1949, aderã la NATO.

În 1952 devine membru fondator al Comunitãþii Europene a Cãrbu-
nelui ºi Oþelului (CECO) ºi sediu al acestei prime organizaþii integra-
þioniste europene.

În 1958 intrã în Comunitatea Economicã Europeanã (CEE). În 1992,
Luxemburgul – deja sediul unor importante instituþii comunitare – este
consfinþit drept unul din cele trei sedii permanente ale organizaþiilor co-
munitare, între care Banca Europeanã de Investiþii, Curtea de Justiþie
Europeanã, Curtea de Conturi Europeanã, Oficiul Statistic al Comuni-
tãþilor Europene, Oficiul de Publicaþii Oficiale ale CEE, Secretariatul
general al Parlamentului European ºi altele.

La nivel regional, Luxemburgul a creat, împreunã cu Belgia, Uniunea
Economicã Belgo-Luxemburghezã (1921), iar cu Belgia ºi Olanda,
Uniunea BENELUX (1944) în funcþiune ºi astãzi.

12. Organizarea de stat

Organizarea de stat a Luxemburgului este stabilitã prin Constituþia

din 17 octombrie 1868 (modificatã în 1919, 1948, 1956, 1972, 1983, 1988,
1989, 1996, 2004, 2006, 2007 ºi 2009). Constituþia actualã este alcãtuitã
din 121 articole, împãrþite în treisprezece capitole.
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Deºi nu este prevãzutã expres în Constituþie, organizarea statalã a
Marelui-Ducat este statuatã ºi înfãptuitã pe coordonatele separaþiei ºi coo-
perãrii puterilor legislativã, executivã ºi judecãtoreascã. În Luxembourg,
la fel precum în alte democraþii parlamentare, separaþia puterilor este

suplã. Între puterile legislativã ºi executivã relaþiile sunt multiple, însã
puterea judecatoreascã este complet independentã.

Conform articolului 32 din Constituþie, Marele-Duce exercitã puterea
suveranã, care aparþine naþiunii. Marele-Duce nu are nici o altã putere
în afara celor cu care este investit prin Constituþie ºi prin legile speciale
aprobate conform Constituþiei.

Exercitarea puterii legislative este realizatã împreunã de Camera

Deputaþilor, Guvern ºi Consiliul de Stat. Marele-Duce promulgã legile
într-un termen de trei luni de la votarea lor în Camera Deputaþilor; dispune
reglementãrile ºi ordinele necesare pentru intrarea în vigoare a legilor,
dar nu le poate suspenda ºi nici nu poate acorda dispense în privinþa apli-
cãrii lor (Articolele 34 ºi 36 din Constituþie).

Camera Deputaþilor (Parlamentul, unicameral) este compusã din 60
deputaþi aleºi prin vot egal, direct ºi secret, pe o perioadã de 5 ani.

În conformitate cu rezultatele alegerilor legislative din 7 iunie 2009,
cele 60 mandate parlamentare sunt distribuite astfel: Partidul Creºtin-
Social (26); Partidul Muncitoresc Socialist Luxemburghez (13); Partidul
Democrat (Liberal, 9); «Dei Greng» (Ecologistii) (7); Alternativa Demo-
cratã Reformatoare (ADR) (4), «Déi Lenk» (Comuniºtii) (1).

În actuala legislaturã (2009-2014), Preºedintele Camerei Deputaþilor
este Domnul Laurent Mosar, membru al Partidului Creºtin-Social.

Marele-Ducat de Luxembourg a 6 reprezentanþi în Parlamentul

European – domnii Charles Goerens, Georges Bach, Claude Turmes,
Robert Goebbels, Frank Engel ºi Doamna Astrid Lulling 

Doamna Viviane Reding, îndeplineºte funcþia de Vice-Preºedinte

al Comisiei Europene ºi Comisar european pentru justiþie drepturi fun-
damentale ºi cetãþenie.

Puterea executivã aparþine Marelui-Duce, care o exercitã prin inter-

mediul Guvernului. Membrii Guvernului sunt responsabili, Constituþia
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menþionând ca toate hotãrârile Marelui-Duce trebuie sã fie contrasemnate
de cãtre un membru al Executivului, care îºi asumã astfel responsabilitatea
politicã.

Ca organ al puterii executive, Marele-Duce asigurã executarea legilor,
vegheazã la menþinerea ordinii ºi la administrarea bunurilor publice.

Marele-Duce reglementeazã organizarea Guvernului, numeºte ºi revocã
pe membrii Guvernului, singura limitare a acestei alegeri este în cazul în
care miniºtrii nu întrunesc majoritatea de voturi în Parlament. Între mem-
brii Guvernului ºi Marele-Duce nu existã nici o altã autoritate intermediarã.

Actualul Guvern al Luxemburgului (rezultat în urma alegerilor legis-
lative din 7 iunie 2009) este format din 15 membri, propuºi de cãtre Primul
Ministru ºi numiþi de Marele-Duce. De regulã, seful statului numeºte în
funcþia de premier pe liderul partidului sau al coaliþiei câºtigãtoare în
alegerile pentru Camera Deputaþilor. Membrii guvernului rãspund în faþa
Camerei Deputaþilor.

Coaliþia de guvernare actualã este alcãtuitã din Partidul Creºtin-Social
ºi Partidul Muncitoresc-Socialist Luxemburghez. 

De remarcat distincþia clarã dintre funcþiile politice ºi aparatul admi-
nistrativ, în sensul cã actualmente nu existã ministru sau alt membru al
Guvernului care sã nu facã parte dintr-un partid sau care sã nu fie reco-
mandat de un partid, astfel încât activitatea fiecãruia se realizeazã ºi con-
teazã nu numai în nume personal, dar este apreciatã de populaþie ºi în
cadrul alegerilor; pe de altã parte, aparatul ministerelor ºi celorlalte insti-
tuþii centrale nu este constituit pe criterii politice, ci de profesionalism,
ceea ce, adãugat la schimbarea titularilor portofoliilor ministeriale o datã
la cinci ani, s-a dovedit un factor garant al continuitãþii excepþionale a
politicii generale ºi departamentale a Luxemburgului.

Din 20 ianuarie 1995 ºi pânã în prezent, Primul Ministru al Luxem-
burgului este Domnul Jean-Claude Juncker, care deþine totodatã funcþiile
de Ministru de Stat, ºi Ministrul Trezoreriei. Este Preºedinte de Onoare
al Partidului Creºtin-Social. Din 1997, Domnul Jean-Claude Juncker este
preºedintele ales al consiliului miniºtrilor de Finanþe al þãrilor participante
la Uniunea Economicã ºi Monetarã («Eurogrup», instituþionalizat la
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1 decembrie 2009, o datã cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona).
A succedat în fruntea Guvernului luxemburghez Domnului Jacques Santer
(care a fost Premier în perioadele 1984-1989 ºi 1989-1994) ºi Preºedinte
al Comisiei Europene (1995-1999).

Vice-Prim Ministru este Domnul Jean Asselborn, care deþine porto-
foliul Afacerilor Externe. Este membru al Partidului Muncitoresc-Socialist
Luxemburghez.

Consiliul de Stat este un organism constituit, cerut de Constituþie,
pentru a delibera asupra proiectelor de legi promovate de Guvern sau
asupra amendamentelor în legaturã cu respectivele proiecte de legi. Orice
proiect de lege, înainte de a fi transmis Camerei Deputaþilor, trebuie sã
aibã avizul Consiliului de Stat. Consiliul de Stat poate, de asemenea, sã
soluþioneze chestiuni referitoare la dispute administrative ºi sã-ºi exprime
opinia în legãturã cu problemele ce îi sunt deferite de cãtre Guvern. Con-
siliul de Stat este o instituþie independentã care, în sistemul unicameral
luxemburghez, este chematã sã exercite o influenþã moderatoare, similarã
unei a doua camere legislative, prin avizele pe care le dã asupra proiectelor
ºi propunerilor de lege ale Camerei Deputaþilor.

Este alcãtuit din 21 de membri, numiþi de ºeful statului, între care ºi
Marele-Duce Moºtenitor, care este membru de drept.

Preºedintele Consiliului de Stat este Domnul Georges Schroeder.

Puterea judecãtoreascã. Constituþia Marelui-Ducat reglementeazã
foarte strict organizarea sistemului judiciar, consfinþind independenþa aces-
tuia faþã de puterile legislativã ºi executivã. Astfel, articolul 93 din Consti-
tuþie statueazã cã „nici un judecãtor nu poate sã accepte funcþii plãtite
din partea Guvernului, decât dacã le presteazã în mod gratuit ºi fãrã sã
prejudicieze asupra cazurilor de incompatibilitate determinate prin lege“,
iar articolul 54.al.3 menþioneazã cã „mandatul de deputat este incom-
patibil cu acela de magistrat al ordinii judiciare“.

Tribunalele au competenþa exclusivã în materie civilã, dar deþin numai
competenþele ce le sunt acordate în mod special prin lege în materie de
drepturi politice ºi chestiuni de contencios administrativ. Constituþia
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prevede, de asemenea, cã „nu pot fi create tribunale sau comisii extra-
ordinare, indiferent sub ce denumire“.

Curþile ºi tribunale judiciare cuprind: Curtea Supremã de Apel, Curþi
districtuale (2), Judecãtori de pace (3)

Curþile ºi tribunale administrative sunt alcãtuite din: Oficiul Procu-
rorului de Stat, Curþi ºi tribunale administrative, Curtea Constituþionalã.

Judecãtorii sunt numiþi pe viaþã direct de cãtre Marele-Duce ºi sunt
inamovibili.

Administraþia localã. Comunele formeazã autoritãþi de autoguver-
nare, constituite pe baze teritoriale, având personalitate juridicã ºi adminis-
trându-ºi autonom patrimoniul ºi propriile interese.

Supravegherea administraþiei comunale este organizatã prin lege. Le-
gea poate deferi autoritãþii de supraveghere unele decizii ale autoritãþilor
comunale, ºi poate prevedea chiar anularea sau suspendarea deciziilor
emise de autoritatea comunalã, în cazul în care acestea sunt ilegale sau
contrare interesului public, fãrã a se prejudicia astfel puterile conferite
tribunalelor judecãtoreºti sau administrative.

Fiecare comunã este condusã de cãtre un Consiliu comunal ales de
cãtre locuitori o datã la 6 ani, automat în a doua duminicã a lunii octom-
brie. Consiliul îºi elaboreazã anual bugetul ºi face închiderea exerciþiului
bugetar; elaboreazã reglementãri comunale (cu excepþia cazurilor de forþã
majorã) ce au menirea sã asigure organizarea internã a comunei, precum
ºi menþinerea ordinii ºi aplicarea legii pe teritoriul localitãþii. Poate de
asemenea, cu acordul Marelui-Duce sã introducã taxe comunale.

Ca organ al autoritãþii centrale, Primãria (primar ºi consilieri comu-

nali) are rãspunderea aplicãrii efective a legilor ºi altor reglementãri, pre-
cum ºi a hotãrarilor Guvernului. Primarul este, de asemenea, responsabil
pentru aplicarea legilor ºi reglementarilor în materie de poliþie, sub supra-
vegherea comisarului de district, precum ºi în materie de poliþie penalã.

13. Forþele armate

Conform Constituþiei, Marele-Duce comanda Forþa Publicã prin inter-
mediul ministrului Forþei publice.
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Forþa publicã cuprinde Armata, Jandarmeria ºi Poliþia. Jandar-
meria ºi Poliþia au rolul de a asigura ordinea internã.

Cu toate cã nu dispune de o armatã regulatã, serviciul militar obliga-
toriu fiind abrogat la 29 iunie 1967, Luxemburgul participã la forþele
aliate mobile (MAF), în cadrul NATO, precum ºi la constituirea Corpu-
lui militar european (Eurocorps). Totodatã, în 1992-1993 a furnizat for-
maþiuni militare (în trei rânduri succesiv, câte un pluton) pentru forþele
de protecþie ale ONU din fosta Iugoslavie – FORPRONU), iar actu-
almente dispune de o unitate militarã permanentã pentru misiuni de
menþinere sau restabilire a pãcii (International Security Assistance Force
2003/2004), ALTHEA – Misiune în Bosnia-Heþegovina 2004/2005,
EUSEC Congo – Misiune UE pentru reforma sistemului de securitate
în RD Congo 2006, EUTM Somalia/2010 – Misiune UE pentru acti-
vitatea de formare a forþelor militare somaleze) ºi pentru intervenþii
umanitare.

14. Sistemul de învãþamânt

Sistemul de învãþãmânt cuprinde: învãþãmântul preºcolar obligatoriu,
cu durata de doi ani; învaþãmânt primar obligatoriu, cu durata de 6 ani
(începând de la vârsta de 6 ani); învãþãmânt secundar, cu durata de 7
ani; învãþãmânt universitar, realizat în cadrul Universitatii Luxembourg
conform schemei «bachelor-master» (4 ani în total) pentru specializã-
rile: ºtiinþe juridice, economice, studii literare ºi în domeniul ºtiinþelor
umane; pentru specialitatea «gestiune» (informaticã de gestiune, comerþ
ºi bãnci, gestiune ºi control), ciclul de studii este de 3 ani; în domeniul
învãþãmântului tehnic, ciclu de studii este de 3 ani la Institutul Superior
de Tehnologie.

Formarea ºi perfecþionarea cadrelor pentru învãþãmântul preºcolar ºi
primar se realizeazã în cadrul Institutului de Studii Educative ºi Sociale,
într-un ciclu de 3 ani.

Formarea superioarã ºi perfecþionarea muzicalã se realizeazã în cadrul
Conservatoarelor de Muzicã din Luxemburg ºi Esch-sur Alzette.

În 1991 a fost creat un Serviciu de formare permanentã a adulþilor.
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15. Presa ºi comunicaþiile

Presa scrisa: 11 cotidiene principale, între care “Luxemburger Wort”,
“Tageblatt”, “Lëtzebuerger Journal”, cu un tiraj zilnic de 155.000 exem-
plare. Numeroase publicaþii gratuite (“L’Essentiel”, “24 heures”) ºi
periodice editate de organizaþii sindicale sau patronale, de grupuri profe-
sionale specializate. Conþinutul publicaþiilor este, în principal, cvadilingv
(luxemburghezã, francezã, germanã ºi englezã).

Radio: emisiuni zilnice în limba luxemburghezã, precum ºi în limbile
francezã, germanã, englezã, italianã ºi portughezã.

Televiziune: în Marele-Ducat se aflã sediul Companiei (RTL), care
difuzeazã 564 de programe de televiziune. 94% din gospodãriile luxem-
burgheze sunt conectate la televiziunea prin cablu ºi 27 % sunt echipate
cu antene parabolice pentru captarea programelor de televiziune.

Comunicaþii prin satelit: Luxemburgul gãzduieºte Societatea Euro-
peanã a Sateliþilor (SES), societate privatã de drept luxemburghez care
gestioneazã sistemul de sateliþi ASTRA, care asigurã acoperirea satelitarã
ºi difuzarea de programe de televiziune pentru 98% din suprafaþa mondialã.

Servicii informatice: 82,8% din gospodãriile luxemburgheze sunt
dotate cu calculator ºi material informatic conex ºi 80,1% dispun de acces
internet (din care 90,7% internet de mare debit).

16. Economia

Caracteristicile generale ale economiei naþionale luxemburgheze pot
fi sintetizate astfel:

a) Un stat foarte mic (cel mai mic din Uniunea Europeanã) cu o largã

deschidere spre integrare ºi schimburi comerciale

Dependenþa Luxemburgului de piaþa externã este ilustratã prin faptul
cã exporturile de bunuri ºi servicii totalizeazã cca. 88% din PIB (com-
parativ cu cca. 60% în Belgia sau cca. 20% în Franþa). Importurile ating
ponderi apropiate (75-85% din PIB). De remarcat cã industria exportã
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peste 72% din producþie, în timp ce bãncile exportã peste 93% din ser-
viciile lor. Balanþa comercialã a Marelui-Ducat este deficitarã.

Luxemburgul a practicat continuu ºi promoveazã pe mai departe o
politicã de liber-schimb ºi de integrare economicã, participând la Uniunea
Vamalã Germano-Luxemburghezã (1842) (denunþatã la începerea pri-
mului rãzboi mondial), Uniunea Economicã Belgo-Luxemburghezã
(1921) ºi Uniunea Economicã BENELUX (1944) care funcþioneazã ºi
în prezent. Marele-Ducat este recunoscut ca leagãn al ideilor comunitare
ºi loc de implantare al primei instituþii comunitare – Comunitatea Euro-
peanã a Cãrbunelui ºi Oþelului (CECO – 1952). 

Luxemburgul este una din cele trei capitale permanente ale Uniunii
Europene (alãturi de Bruxelles ºi Strasbourg), gãzduind sediile mai multor
instituþii comunitare.

b) Mutaþii structurale dinamice în economie

Fiind una dintre forþele bazinului siderurgic al Marii Regiuni (alãturi
de Lorena francezã ºi privincia germanã Saar), economia Marelui-Ducat
a fost serios afectatã de criza structuralã a siderurgiei anilor 70, gene-
ratã în principal de supracapacitatea productivã la nivel mondial. Pentru
Luxembourg, reorientarea strategicã radicalã ºi mobilizarea tuturor resur-
selor ºi forþelor economice într-o nouã directivã economicã a fost o nece-
sitate vitalã. De la mijlocul anilor 1970, Luxemburgul a cunoscut schimbãri
profunde ale structurilor sale economice trecând de la o societate indus-
trialã, afectatã de grava crizã a siderurgiei – ramura economicã de bazã
la acea vreme – la o societate a serviciilor, caracterizatã printr-o expan-
siune remarcabilã a sectorului financiar-bancar.

Restructurarea economiei luxemburgheze se reflectã ºi în domeniul
schimburilor externe de bunuri ºi de servicii, precum ºi al veniturilor la
nivelul factorilor de producþie. Deficitul balanþei comerciale pe care
Luxemburgul îl cunoaºte din 1975 – sub efectul cumulat al crizei siderur-
gice, facturii energetice, dezvoltãrii consumului privat ºi anvergurii cheltu-
ielilor de investiþii – a fost resorbit prin soldul activ al factorului de capital
ºi al excedentului degajat la nivelul serviciilor bancare ºi altor factori.
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c) Diversificare economicã creativã

De mai multe generaþii, Marele-Ducat figureazã printre þãrile cu un
nivel de trai deosebit de ridicat; aceasta s-a datorat îndeosebi sectorului
siderurgic, care s-a dezvoltat spectaculos în a doua jumãtate a secolului
XIX, pe baza zãcãmintelor de fier din sudul þãrii. Riscurile inerente mono-
litismului industrial au determinat elaborarea unei politici guvernamen-
tale de diversificare economicã, începutã în anii 1950-1951. Ca urmare,
Luxemburgul a reuºit sã iasã din monolitism ºi sã dezvolte – mai ales
în ultimele trei decenii – o structurã industrialã modernã prin atragerea
a peste 100 industrii suplimentare, care au generat circa 9.000 de noi
locuri de muncã. Restructurarea siderurgiei ºi cele 20.000 de locuri de
muncã astfel disponibilizate, au fost compensate de celelalte sectoare,
în special de terþiar. S-a realizat extinderea paletei serviciilor oferite de:
bãnci, societãþile de asigurare ºi reasigurare, pavilionul maritim ºi audio-
vizual, apariþia sectorului agroalimentar în afirmare, crearea unor entitãþi
mai mari ºi mai performante în comerþ ºi artizanat, considerate tot atâtea
probe tangibile ale vitalitãþii economice a þãrii.

d) Nivel de trai ºi calitatea vieþii la cote înalte

Aceastã situaþie de excepþie se explicã prin varii factori între care:
existenþa unor sectoare foarte productive (siderurgia, pânã în 1974; acti-
vitãþile financiar-bancare în prezent); condiþiile favorabile de schimb,
care au evoluat pozitiv timp îndelungat (din 1913 pânã în 1960); o popu-
laþie activã relativ numeroasã, pe fondul unui aport migrator important
(de la 18,4% în 1971, la 34,2% în prezent).

Cu un PIB cifrat la e 37,7 miliarde EUR6 ºi o valoare a PIB de 57.968
EUR/locuitor, Luxemburgul deþine cel mai înalt nivel de trai de pe conti-
nent ºi din UE (Conform indicatorului standard al puterii de cumpãrare,
exprimat în preþuri constante, media UE pentru cele 27 de þãri este 100,
iar valoarea aferentã Marelui-Ducat este 253. Pentru comparaþie, în UE,
urmãtoarele clasate sunt Irlanda/139, Olanda/135, Austria/ 123, Suedia/121
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ºi Marea-Britanie/117, iar la nivel mondial – inclusiv þãri europene, dar
ne-membre ale UE, pe locuri fruntaºe se situeaza Norvegia/190, SUA/152,
Elveþia/141 ºi Japonia/111).

Salariul minim brut pe economie7 se cifreazã la 1610 EUR. 

De remarcat cã nivelul de viaþã nu este constituit exclusiv din elemente
cuantificabile, la acestea adãugându-se o serie de factori precum densitatea
moderatã a populaþiei, absenþa unor mari oraºe, cãi de comunicaþie mo-
derne, diversitatea perisajelor, vegetaþia abundentã, bogãþia vieþii cultu-
rale, posibilitãþile numeroase de destindere sportivã º.a., care contribuie,
de asemenea, la relevarea calitãþii vieþii în Luxemburg.

e) Piaþa financiarã – motor al economiei naþionale

ªocul frãmântãrilor economice care ating Europa sunt absorbite
în Luxemburg de piaþa financiarã, unde se exercitã o activitate euro-
peanã ºi transcontinentalã, ceea ce constituie atât particularitatea, cât
ºi forþa sa.

Structurarea pieþei financiare a fost operatã în patru directii principale: 

– Activitatea interbancarã; 

– Private Banking: peste jumãtate din numãrul bãncilor provin din þãrile
limitrofe, la acestea adãugându-se bãncile de origine elveþianã, ameri-
canã ºi scandinavã. Piaþa financiarã se bazeazã pe o clientelã internaþio-
nalã, în cãutare de o gamã vastã de produse financiare ºi de investiþii,
într-un cadru fiscal atrativ; 

– Organismele de plasament colectiv: centrul financiar luxemburghez
este liderul incontestabil în comercializarea transfrontalierã a fondu-
rilor de investiþii; 

– Asigurãrile prin liberã prestare de servicii, produsele luxemburgheze
în domeniul asigurãrilor oferind importante facilitãþi în materie de
transmitere de patrimoniu.
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În Marele-Ducat funcþioneazã actualmente 158 instituþii bancare
(dintre care numai 21 belgo-luxemburgheze), cu un efectiv total de 27.208

persoane ºi o sumã de bilanþ cifratã la 931.600 miliarde EUR8.

Sectorul cheie al pieþei financiare luxemburgheze este legat direct ºi
indirect de piaþa internaþionalã a capitalurilor, în principal, de valorile mo-
biliare. Piaþa obligaþiunilor înfiinþatã în 1963 este cea care a declanºat avân-
tul pieþei financiare din Marele-Ducat. Douã instituþii fundamentale sunt
la originea acestei expansiuni: Bursa din Luxemburg ºi Cedel/Clearstream,
veritabila coloanã vertebralã a structurii sale operaþionale.

Bursa este puternic inseratã în structura socio-economicã a þãrii, având
ºi o largã expunere europeanã ºi internaþionalã. Specialitãþile Bursei
luxemburgheze – a cãrei vocaþie este eminamente internaþionalã – sunt
constituite de împrumuturile în zi, împrumuturile în EUR, marile valori
internaþionale ºi fondurile de investiþii. Actualmente sunt active 49.049
linii de cotaþie, cu un volum de 1,41 miliarde EUR. 

În 1979 a fost creatã în Luxemburg societatea Cedel, organism de
pãstrare centralizatã ºi de cliring a euro-obligaþiunilor. Cedel, devenitã
ulterior Clearstream, este recunoscutã în prezent ca „una dintre instituþiile
cele mai importante ºi mai prestigioase ale pieþei internaþionale de valori
mobiliare – aºa-numitele global securities market acþiunea sa întin-
zându-se pe cinci continente“. Aceastã structurã utiliza o reþea de tele-
comunicaþii care leagã peste 3.000 de instituþii financiare specializate,
repartizate în peste 70 de þãri, dispunând de depozite de peste 560 miliarde
USD ºi realizând zilnic 25.000-30.000 tranzacþii, cu o valoare totalã de
20 la 23 miliarde USD.

Dezvoltarea decisivã a sectorului financiar-bancar luxemburghez din
perioada postbelicã are la origine demersurile economice ºi politice ale
lui Pierre WERNER, aflat timp de 20 de ani în fruntea guvernului Mare-
lui-Ducat, care a avut rolul hotãrâtor în conceperea ºi dezvoltarea sistemu-
lui. Pierre WERNER, precursor al integrãrii monetare europene („Planul
Werner“ relativ la realizarea uniunii economice ºi monetare în etape ºi
introducerea monedei unice europene) a conceput ºi susþinut dezvoltarea
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uneia dintre cele mai mari pieþe financiare de pe continent, pe baza unui
complex de mãsuri bazat pe 3 principii: legislaþie fiscalã atrãgãtoare, se-
cret bancar absolut, servicii.

Printre principalele elemente care au favorizat înflorirea sectorului
financiar-bancar se numãrã: implementarea unui cadru legal favorabil ºi
a unui regim fiscal avantajos (secretul bancar, regimul flexibil în materie
de provizionare bancarã); eficacitatea supravegherii prudenþiale; situaþia
geograficã favorabilã ºi costuri competitive; prezenþa unei forþe de muncã
înalt calificate; capacitatea de a forþa de muncã strãinã foarte specializatã,
în special transfrontalierã; transpunerea rapidã a directivelor Uniunii Euro-
pene în legislaþia nationalã; acumularea rapidã de know-how.

Introducerea monedei unice, avându-l pe Pierre WERNER printre
principalii inspiratori ºi artizani, a dus la întãrirea pieþei unice, relaþiile
comerciale între þãrile UE crescând cu 7-8%, iar analizele recente preco-
nizând o creºtere cu pânã la 40% pe termen lung. Efectele pozitive asupra
economiei deschise a Marelui-Ducat fiind evidente: relaþiile comerciale
au crescut cu 8%, iar stabilitatea sistemului financiar bancar a sporit con-
siderabil datoritã eliminãrii riscului de schimb.

Introducerea monedei unice a fost însoþitã de o adaptare legislativã
ºi de reglementare pe diverse planuri, caracterizatã de:

– flexibilitatea autoritãþilor administrative ºi fiscale cu privire la controlul
prudenþial ºi la previzionarea riscurilor; 

– reglementãri stimulative ale activitãþii financiare; 

– absenþa iniþialã a rezervelor minime obligatorii (condiþie impusã ulterior
o datã cu crearea Bãncii Centrale Europene în 1998); 

– un mecanism legislativ în domeniul sistemul financiar-bancar cu carac-
ter puternic inovator, bazat pe consultarea permanentã a autoritãþilor
cu asociaþiile profesionale ºi experþii din domeniul respectiv (reunite
în Federaþia Luxemburghezã a Industriei Financiare).

În ultimii ani, unul dintre atuurile de bazã ale sectorului financiar-
bancar luxemburghez a fost ºi este supus tot mai mult eroziunii exercitate
de demersurile SUA exprimate în structurile multilaterale, precum ºi de
presiunile comunitare care, invocând necesitatea armonizãrii, doresc ca
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legislaþia din Marele-Ducat sã se alinieze conduitei de suprimare a facul-
tãþii de a se prevala de o practicã legislativã naþionalã pentru a refuza sã
dea curs cererilor de informaþii provenind din partea unor administraþii
strãine. Fãrã a recurge la o asemenea revizuire legislativã, Marele-Ducat
a procedat, în special dupã 2008, la încheierea unor acorduri bilaterale
în conformitate cu convenþia-model a Organizaþiei de Cooperare ºi Dez-
voltare Economicã (OECD) în materie de cooperare fiscalã internaþionalã. 

Luxembourgul este în prezent cel mai important centru internaþional
de Private Banking al zonei Euro, pe al doilea loc în lume în domeniul
fondurilor de investiþii (dupã SUA) ºi printre primele zece pieþe financiare
la nivel mondial.

f) Economia ºi competitivitatea – principalul domeniu al

armonizãrii platformelor politice.

În clasamentul international al competitivitãþii9, Marele-Ducat de
Luxemburg ocupã locul 12 la nivel mondial (faþã de poziþia a 5-a în pe-
rioada 2005-2007). Pentru cuantificarea competitivitãþii, patru indicatori
sunt luaþi în considerare: performanþa economicã, eficacitatea guverna-
mentalã, eficienþa afacerilor ºi infrastructura. Se remarcã constanþa perfor-
manþelor companiilor luxemburgheze ºi economiei în general – bazatã
pe dinamismul comerþului exterior cu produse înalt productive ºi pe
exportul de servicii – permiþând astfel þãrii sã îºi recompenseze locuitorii
cu un nivel de viaþã ridicat ºi cu o foarte bunã ratã de creºtere a ocupãrii
forþei de muncã.

Este o pãrere larg împãrtãºitã pe plan local cã, dacã în ultimii 30 de
ani Luxemburgul a reuºit sã realizeze o formidabilã reconversiune a eco-
nomiei sale, aceasta s-a datorat solidaritãþi naþionale a consensului asupra
faptului cã o þarã micã ºi, deci mai vulnerabilã, trebuie sã fie mai inventivã
ºi mai activã.

Definitoriu pentru epoca postbelicã este cã Marele-Ducat a fost con-
dus de guverne de coaliþie, chiar ºi în momentele în care unele partide
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au fost în pragul majoritãþii absolute. Totodatã, în întreagã aceastã pe-
rioadã, economia a constituit domeniul prioritar în care platformele poli-
tice ale principalelor partide politice au înregistrat cea mai completã
armonie de orientãri, prioritãþi ºi mijloace fundamentale de acþiune, fapt
determinant pentru evoluþia ºi nivelul dezvoltãrii economice actuale a
Luxemburgului.

Mai mult, în domeniul economic se poate constata o acþiune concertatã
constantã ºi vizând o îndelungatã perspectivã a dezvoltãrii economico-so-
ciale a þãrii, ceea ce s-a reflectat cel mai bine în legislaþie (de exemplu,
legea-cadru privind expansiunea economicã), dar ºi la nivelul acþiunii
practice, în sensul preluãrii succesive ºi continuãrii aplicãrii orientãrilor
fundamentale ale guvernãrilor anterioare, bineînþeles, cu accentele ºi ajus-
tãrile impuse de cerinþele fiecãrei etape de dezvoltare.

Reflexul în plan social al armonizãrii din economie îl constituie
creºterea continuã a nivelului de trai al populaþiei pe fondul menþinerii
pãcii sociale în þarã.


