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Θέμα: Σηλεδιάζκευη Καγκελαρίοσ κας Α. Merkel με εκπροζώποσς γερμανικών επιτειρημαηικών 

ενώζεφν και ζσνδικαλιζηικών οργανώζεφν (11/05 η.έ.) 

 

Τειεδηάζθεςε πξαγκαηνπνίεζε ζήκεξα, Τξίηε 11 Μαΐνπ η.έ., ε Καγθειάξηνο ηεο Γεξκαλίαο, θα Α. 

Merkel, κε εθπξνζώπνπο γεξκαληθώλ επηρεηξεκαηηθώλ ελώζεσλ θαη ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ 

ζρεηηθά κε ηηο αλαδπόκελεο γηα ηε γεξκαληθή νηθνλνκία πξνθιήζεηο ζπλεπεία ηεο παλδεκηθήο θξίζεο, 

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ επίζεο νη Οκνζπνλδηαθνί Υπνπξγνί Οηθνλνκηθώλ θ. O. Scholz, Οηθνλνκίαο θαη 

Ελέξγεηαο θ. P. Altmaier, Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ, θ. H. Heil, Υγείαο, θ. J. G. Spahn, 

Παηδείαο θαη Έξεπλαο, θα A.Karliczek, Πεξηβάιινληνο, Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο θαη Ππξεληθήο 

Αζθάιεηαο, θα S. Schulze θαη ν Αλαπιεξσηήο Υπνπξγόο ζηελ Οκνζπνλδηαθή Καγθειάξην, θ. H. 

Hoppenstedt.  

 

Σύκθσλα κε ην ζρεηηθό δειηίν ηύπνπ ε ζπδήηεζε πεξηζηξάθεθε γύξσ από ηηο βξαρππξόζεζκεο ζπλέπεηεο 

ηεο παλδεκίαο γηα ηελ νηθνλνκία. Όζνλ αθνξά ηα ζέκαηα δηα βίνπ θαηάξηηζεο θαη αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ, ζπδεηήζεθαλ νη δπλαηόηεηεο γηα ην πώο είλαη δπλαηόλ λα παξέρεηαη ζηνπο λένπο 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ελ κέζσ παλδεκηθώλ θξίζεσλ. Οη εθπξόζσπνη ησλ ελώζεσλ αμηνιόγεζαλ 

ζεηηθά ηελ πξσηνβνπιία ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο θαη ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ηεο «Σςμμασίαρ 

για ηην Εκπαίδεςζη και ηην Καηάπηιζη», νη νπνίνη ζηηο 17 Μαξηίνπ η.έ. απνθάζηζαλ λα αλαιάβνπλ από 

θνηλνύ δξάζε γηα ηελ επηπξόζζεηε ελίζρπζε ησλ εηαηξεηώλ θαηάξηηζεο θαη ησλ λέσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παλδεκίαο (μεηαξύ άλλυν μέηπα για δςναηόηηηα παποσήρ τηθιακήρ ζςμβοςλεςηικήρ ζηαδιοδπομίαρ, 

τηθιακήρ ππακηικήρ άζκηζηρ, διαδικηςακών ζςνενηεύξευν επγαζίαρ κλπ.), θαζώο θαη γηα ηελ επέθηαζε 

ησλ επθαηξηώλ ρξεκαηνδόηεζεο γηα εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε. 

 

Σην επίθεληξν ηεο ζπδήηεζεο βξέζεθαλ θαη νη καθξνρξόληεο πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο έρνπλ έξζεη 

αληηκέησπεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, θαη νη νπνίεο αθνξνύλ θπξίσο ηα πςειά πνζνζηά 

αλεξγίαο πνπ θαηαγξάθνληαη ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν ζπλεπεία ησλ ζπλερηδόκελσλ lockdown αιιά θαη ηεο 

νινέλα θαη κεγαιύηεξεο ζηξνθήο ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ πξνο ην ιηαλεκπόξην. Η πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερόλησλ αμηνιόγεζε ζεηηθά ηα έσο απηή ηε ζηηγκή ιεθζέληα κέηξα γηα ζηαδηαθό άλνηγκα ησλ 

επηρεηξήζεσλ, εθόζνλ νη ζπλζήθεο αλά νκόζπνλδν θξαηίδην ην επηηξέςνπλ, σζηόζν ππνγξάκκηζε ηε 

ζεκαζία ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο ρνξήγεζεο 

ζρεηηθώλ θηλήηξσλ. 

 

Αλαθνξά έγηλε, επίζεο, ζηηο καθξνπξόζεζκεο πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο αλακέλεηαη λα έξζεη αληηκέησπε 

ε γεξκαληθή νηθνλνκία, θαζώο θαη ζηηο ιύζεηο νη νπνίεο νθείινπλ λα αλεπξεζνύλ ζε νκνζπνλδηαθό 

επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη ε ρώξα θέληξν βηνκεραληθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ 

εμειίμεσλ, αιιά θαη θόκβνο θαηλνηνκίαο ζε παγθόζκην επίπεδν.   

 

Ο θπβεξλεηηθόο εθπξόζσπνο θ. S. Seibert κεηά ην πέξαο ηεο ηειεδηάζθεςεο δήισζε όηη ππήξμε 

ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε γηα ηελ ηαρεία ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο, ε νπνία 

απαηηεί επηηάρπλζε ηνπ βηνκεραληθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, ρσξίο σζηόζν ε 

πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο θαη ε βηνκεραληθή παξαγσγή λα αιιειν-απνθιείνληαη.  

 

Τέινο, ε Οκνζπνλδία Γεξκαληθώλ Βηνκεραληώλ (BDI) θάιεζε ηελ Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε λα ιάβεη 

ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο, ηα νπνία ζα έρνπλ ην κηθξόηεξν δπλαηό 



 

θνηλσληθό θόζηνο. Μεηαθέξνληαο ηνλ παικό ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο ν Πξόεδξνο ηνπ BDI, θ. S. 

Russwurm ππνγξάκκηζε όηη δελ ππάξρεη ελαιιαθηηθή ιύζε ζε κηα ζπλεπή θαη ππό ίζνπο όξνπο 

ζηξαηεγηθή αλνίγκαηνο, ε νπνία νθείιεη λα πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Γηα κηα 

επηηπρεκέλε βηνκεραληθή πνιηηηθή, είλαη ζεκαληηθό νη γεξκαληθέο εηαηξείεο λα παξακείλνπλ δηεζλώο 

αληαγσληζηηθέο, ελώ πξνϋπόζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πξνζηαζίαο ηνπ θιίκαηνο από ηελ πιεπξά 

ησλ επηρεηξήζεσλ, απαηηείηαη ζηνρεπκέλε ππνζηήξημή ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθώλ 

επελδύζεσλ. Γηα ην ζθνπό απηό ζεκείσζε όηη νη γεξκαληθέο εηαηξείεο ρξεηάδνληαη αμηόπηζηεο ζπλζήθεο-

πιαίζην θαη βηώζηκεο νηθνλνκηθά ιύζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπλ απνηειεζκαηηθά ηνλ ζηόρν ηεο 

θιηκαηηθήο νπδεηεξόηεηαο.  

 

 

 


