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Προτάσεις Ιταλο-Γερμανικού Επιμελητηρίου προς  ιταλική Κυβέρνηση ενόψει 
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ιταλίας

Το Ιταλο – Γερμανικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο διαλόγου που εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός
Draghi με τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και θεματικό περιεχόμενο την εκπόνηση
του  “οδικού   χάρτη”  (road  map) του  μεταρρυθμιστικού  σχεδίου  για  την  Ιταλία,  που  θα
αποσταλλεί στις Βρυξέλλες, ανταποκρίθηκε θετικά με την πρωτοβουλία αποστολής εκτενούς
πλαισίου  προτάσεων  προς  την  Κυβέρνηση  Draghi εστιάζοντας  στις  προτεραιότητες  που
εντέλλεται  να  περιλαμβάνει  το  αναπροσαρμοσμένο  Εθνικό  Σχέδιο  Ανάκαμψης  και
Ανθεκτικότητας της Ιταλίας.
Το κείμενο των θέσεων απευθύνεται ιδιαιτέρως στους Υπουργούς Οικονομικών, Οικονομικής
Ανάπτυξης,  Εκπαίδευσης  και  τον  Υπουργό  για  την  Οικολογική  Μετάβαση  και  εστιάζει  σε
δέσμη  τριών κύριων προτεραιοτήτων,  που στοχεύουν στην  εκπαίδευση  και  επαγγελματική
κατάρτιση, τη βιομηχανική πολιτική και την πράσινη οικονομία. 

Ειδικότερα,  επισημαίνεται  το  υφιστάμενο  οργανικό  έλλειμμα  μεταξύ  της  επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις απαιτούμενες δεξιότητες της αγοράς, κυρίως σε τεχνικούς-
επιστημονικούς κλάδους.  Όπως υποστηρίζει και ο Διευθύνων Σύμβουλος της  Rheinmetall,
που απασχολεί 2.000 εργαζόμενους στην Ιταλία, είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί η εν λόγω
αναντιστοιχία, για να προσδωθεί περαιτέρω ώθηση στην οικονομική επανεκκίνηση. Το Ιταλο –
Γερμανικό Επιμελητήριο, ήδη από το 2012, είναι ενεργός εταίρος προς αυτή τη κατεύθυνση,
στο πλαίσιο τότε κοινής δήλωσης των Υπουργών Παιδείας και Εργασίας των δύο χωρών. 

Η επανεκκίνηση της βιομηχανίας προτείνεται  να εστιάσει  είτε σε υφιστάμενους τομείς που
παρουσιάζουν εξαιρετικές επιδόσεις, είτε σε νέους που θα αποτελέσουν κεντρικούς τομείς στο
μέλλον.  Σε  κάθε  περίπτωση  όμως  επισημαίνεται  ότι  απαιτείται  συντεταγμένο,  σαφές  και
εξορθολογισμένο πλαίσιο κανόνων,  καθώς και  μεταρρύθμιση του συστήματος κινήτρων σε
επίπεδο  ευελιξίας  και  ανταγωνιστικότητας  για  την  προσέλκυση  και  προώθηση  των
επενδύσεων. 

Καθοριστικός  παράγοντας  για  την  οικολογική  μετάβαση  και  την  ανάπτυξη  της  πράσινης
οικονομίας,  πέραν  της  επιστημονικής  τεκμηρίωσης,  σύμφωνα  με  το  Ιταλο  –  Γερμανικό
Επιμελητήριο είναι η συνεργασία δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, που θα μετουσιώσει το τρέχον
κόστος της μετάβασης σε πραγματικές επενδύσεις. Η δε περιβαλλοντική στρατηγική σκόπιμο
να  επικεντρωθεί  στις  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας,  στην  ενεργειακή  αποδοτικότητα  των
κτιρίων και την ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας. 

Η  πρωτοβουλία  του  Ιταλο  –  Γερμανικού  Επιμελητηρίου,  που  αποτελείται  από  700  μέλη,
εδράζεται  στις  παραδοσιακά  στενές  διμερείς  οικονομικές  και  εμπορικές  σχέσεις  Ιταλίας  –
Γερμανίας  που  αντανακλώνται  σε  μια  σταθερή  «αλυσίδα  εφοδιασμού»  μεταξύ  των
παραγωγικών φορέων των δύο χωρών. Το 2019 ο διμερής όγκος εμπορίου ανήλθε σε 127 δις
ευρώ, ήτοι 14% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της χώρας, με την Γερμανία να αποτελεί,
διαχρονικά, μακράν τον πρώτο εμπορικό εταίρο της Ιταλίας (τη δεύτερη θέση κατέχει η Γαλλία



με διμερές όγκο εμπορίου ύψους 85 δις ευρώ και μερίδιο 9,4%) και επενδεδυμένο γερμανικό
κεφάλαιο  ύψους  36,2  δις  ευρώ,  ήτοι  9,2%  του  συνολικού  αποθέματος  ξένων  άμεσων
επενδύσεων  στην  Ιταλία.  Σύμφωνα  με  το  Ιταλο  –  Γερμανικό  Επιμελητήριο  στην  Ιταλία
λειτουργούν περί τις 2.000 γερμανικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων επιχειρηματικοί κολοσσοί,
όπως  η  Allianz,  Basf,  Bayer,  Continental,  Deutsche Bank,  Rheinmetall,  Infineon,  που
απασχολούν σχεδόν 170 χιλιάδες υπαλλήλους και κύκλο εργασιών άνω των 72 δις ευρώ. 

Κύριο  αίτημα  του  Ιταλο  –  Γερμανικού  Επιμελητηρίου  προς  τη  χώρα  που  θα  λάβει  το
μεγαλύτερο μερίδιο των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ από το Recovery Plan είναι το Εθνικό
Σχέδιο  Ανάκαμψης  και  Ανθεκτικότητας,  που  αναγνωρίζεται  ως  μια  μοναδική  ευκαιρία-
πρόκληση  για  την  αντιμετώπιση  και  υπέρβαση  χρόνιων  διαρθρωτικών  προβλημάτων  της
Ιταλίας και την επανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας, να καταστεί ένας ενδελεχής οδικός
χάρτης διαχείρισης έργου με καθορισμένους στόχους και χρόνο υλοποίησης, καθώς και με
στενή  συνεργασία  δημόσιου  και  ιδιωτικού  τομέα.  Υπό  το  φως  των  ανωτέρω,  οι  δύο
ισχυρότερες βιομηχανικές  χώρες της ΕΕ, επισημαίνει  το Ιταλο-Γερμανικο  Επιμελητήριο,  θα
μπορούσαν να καταστούν ένα πρότυπο – πιλότος στην Ευρώπη με βέλτιστες πρακτικές προς
δυνητική εφαρμογή και από άλλες χώρες, με την προϋπόθεση ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας θα αξιοποιηθεί επαρκώς προς αυτή την κατεύθυνση. 

Η παρέμβαση του  Ιταλο – Γερμανικού Επιμελητηρίου έγκειται στην πρόθεση να συναρθρώσει
το ειδικό οικονομικό βάρος του στην δημιουργία ενός συμπαγούς μετώπου σε κοινωνικό και
οικονομικό επίπεδο με κύρια στοχοθεσία την υποστήριξη του σχεδίου Draghi για διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις στον παραγωγικό ιστό της χώρας, αλλά και στο θεσμικό εποικοδόμημα με
έμφαση στην εκπαίδευση, έρευνα και τεχνολογία, περιβάλλον και δημόσια διοίκηση. 
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