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RREELLAAZZIIOONNII  IINNDDUUSSTTRRIIAALLII    
PPEERR  UUNNAA  MMAAGGGGIIOORREE  CCOOMMPPEETTIITTIIVVIITTÀÀ  DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE,,    

LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLL’’OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE    
EE  LLAA  CCRREESSCCIITTAA  DDEELL  PPAAEESSEE  

  
LLEE  PPRROOPPOOSSTTEE  DDII  CCOONNFFIINNDDUUSSTTRRIIAA  

2222  SSEETTTTEEMMBBRREE  22000055  
  
  

  
  

CCRREESSCCIITTAA,,  CCOOMMPPEETTIITTIIVVIITTÀÀ,,  RREETTRRIIBBUUZZIIOONNII  
  
  

LL’’iinndduussttrriiaa  iittaalliiaannaa  ssttaa  aattttrraavveerrssaannddoo  uunnaa  ddeellllee  ffaassii  ppiiùù  ddiiffffiicciillii  
ddeellllaa  ssuuaa  ssttoorriiaa..    

LLaa  pprroodduuzziioonnee  iinndduussttrriiaallee  sseeggnnaa  iill  ppaassssoo;;  llaa  ffoorrbbiiccee  ccoonn  ggllii  aallttrrii  
ppaaeessii  eeuurrooppeeii  ee  ccoonn  qquueellllii  ppiiùù  iinndduussttrriiaalliizzzzaattii  ddeell  mmoonnddoo  ccoonnttii--
nnuuaa  aadd  aallllaarrggaarrssii..    

CCoossttii  ee  pprreezzzzii  ppiiùù  eelleevvaattii  rriissppeettttoo  aaii  ccoonnccoorrrreennttii  hhaannnnoo  iinncciissoo  
ssuullllaa  ccaappaacciittàà  ddii  ppeenneettrraazziioonnee  ddeellllee  nnoossttrree  iimmpprreessee  nneeii  mmeerrccaattii  
iinntteerrnnaazziioonnaallii..    

TTrraa  iill  11999999  ee  iill  22000044  iinn  IIttaalliiaa  iill  ccoossttoo  ddeell  llaavvoorroo  ppeerr  uunniittàà  ddii  pprroo--
ddoottttoo  ((cclluupp))  nneellll’’iinndduussttrriiaa  iinn  sseennssoo  ssttrreettttoo  èè  ccrreesscciiuuttoo  iinn  mmeeddiiaa  
ddeell  22,,55%%  ll’’aannnnoo,,  iinn  aacccceelleerraazziioonnee  rriissppeettttoo  aall  qquuiinnqquueennnniioo  pprree--
cceeddeennttee  ((++11,,88%%))  ee  iinn  ccoonnttrrootteennddeennzzaa  ccoonn  qquuaannttoo  rreeggiissttrraattoo  nneeii  
pprriinncciippaallii  ppaaeessii  eeuurrooppeeii..    

NNeeggllii  uullttiimmii  ddiieeccii  aannnnii  iill  cclluupp  nneellll’’iinndduussttrriiaa  iinn  sseennssoo  ssttrreettttoo  èè  
ccrreesscciiuuttoo  ddeell  2233%%  iinn  IIttaalliiaa,,  mmeennttrree  qquuaassii  nnoonn  èè  aauummeennttaattoo  iinn  
GGeerrmmaanniiaa  ((11,,44%%))  eedd  èè  ddiimmiinnuuiittoo  ((--99%%))  iinn  FFrraanncciiaa..    
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VVii  èè  qquuiinnddii  uunn  pprroobblleemmaa  ddii  pprroodduuttttiivviittàà,,  mmaa  llaa  ccoommppeettiittiivviittàà  ssii  
ggiiooccaa  aanncchhee  ssuullllaa  ccrreesscciittaa  rreellaattiivvaa  ddeell  ccoossttoo  nnoommiinnaallee  ddeell  llaavvoo--
rroo::  nneeggllii  uullttiimmii  1100  aannnnii  llee  rreettrriibbuuzziioonnii  nnoommiinnaallii  ppeerr  aaddddeettttoo  ssoonnoo  
iinn  ttoottaallee  ccrreesscciiuuttee  ddeell  3377,,22%%  iinn  IIttaalliiaa,,  ccoonnttrroo  iill  2266,,33%%  iinn  GGeerr--
mmaanniiaa  eedd  iill  2299%%  iinn  FFrraanncciiaa..    

TTuuttttoo  qquueessttoo  ssii  rriippeerrccuuoottee  ssuullllaa  qquuoottaa  ddeellllee  nnoossttrree  eessppoorrttaazziioonnii  
ssuuii  mmeerrccaattii  iinntteerrnnaazziioonnaallii  cchhee,,  mmiissuurraattaa  aa  pprreezzzzii  ccoossttaannttii,,  ssii  èè  
rriiddoottttaa  ddaa  44,,66%%  nneell  11999955  aa  33,,11%%  nneell  22000044..  EE  qquueessttoo  nnoonn  èè  ssoolloo  
ll’’iinneevviittaabbiillee  ccoonnsseegguueennzzaa  ddeellll’’aaffffaacccciiaarrssii  ddii  nnuuoovvii  pprroottaaggoonniissttii  
ssuuii  mmeerrccaattii  mmoonnddiiaallii;;  ppaaeessii  ccoommee  FFrraanncciiaa  ee  GGeerrmmaanniiaa  hhaannnnoo  
ssoossttaannzziiaallmmeennttee  mmaanntteennuuttoo  iill  pprroopprriioo  ppeessoo  rreellaattiivvoo  nneell  ccoomm--
mmeerrcciioo  mmoonnddiiaallee..    

DDaall  22000000  aa  ooggggii  llee  rreettrriibbuuzziioonnii  rreeaallii  ssoonnoo  ccrreesscciiuuttee  ppooccoo  iinn  IIttaa--
lliiaa  ((11,,66%%  cciirrccaa))  mmaa  nnoonn  mmoollttoo  mmeennoo  cchhee  iinn  FFrraanncciiaa  oo  iinn  GGeerr--
mmaanniiaa  ((22,,44%%))..    

EEppppuurree  ddaall  22000000  aa  ooggggii  llaa  pprroodduuttttiivviittàà  ddeell  llaavvoorroo  nneellll’’iinndduussttrriiaa  
iinn  sseennssoo  ssttrreettttoo  èè  ccrreesscciiuuttaa  ddeell  1100%%  iinn  GGeerrmmaanniiaa  ee  ddeell  1122%%  iinn  
FFrraanncciiaa,,  mmeennttrree  èè  ddiimmiinnuuiittaa  ddeellll’’11,,44%%  iinn  IIttaalliiaa..    

SSee  llaa  pprroodduuttttiivviittàà  nnoonn  ccrreessccee  oo  aaddddiirriittttuurraa  ddiimmiinnuuiissccee,,  aauummeenn--
ttaannoo  ii  ccoossttii  uunniittaarrii  ddeell  llaavvoorroo  aanncchhee  ssee  llee  rreettrriibbuuzziioonnii  rreeaallii  aauu--
mmeennttaannoo  ppooccoo  oo  nnuullllaa..    

PPuurr  sseennzzaa  gguuaaddaaggnnii  mmeeddii  ddii  pprroodduuttttiivviittàà  aabbbbiiaammoo  aauummeennttaattoo  iinn  
mmeeddiiaa  llee  rreettrriibbuuzziioonnii  rreeaallii  ee  aabbbbiiaammoo  ppeerrssoo  mmaarrggiinnii  ddii  ccoommppeettii--
ttiivviittàà..    

EE’’  eevviiddeennttee  cchhee  nnoonn  ssii  ppuuòò  ccoonnttiinnuuaarree  ccoossìì,,  sseennzzaa  pprroodduurrrree  vvaa--
lloorree  aaggggiiuunnttoo  iinnccrreemmeennttaallee  ee  aavveennddoo  ccoossìì  ppooccoo  oo  nnuullllaa  ddaa  ddii--
ssttrriibbuuiirree..  OOccccoorrrree  ccaammbbiiaarree  mmaarrcciiaa..  

IIll  pprroocceessssoo  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ppeessaa  ssoopprraattttuuttttoo  ssuuii  sseettttoorrii  eessppoo--
ssttii  aallllaa  ccoonnccoorrrreennzzaa  iinntteerrnnaazziioonnaallee,,  cchhee  nnoonn  ppoossssoonnoo  ssffuuggggiirree  
aallll’’uurrttoo  ddeellllaa  ccoonnccoorrrreennzzaa  ee  ddeellllaa  gglloobbaalliizzzzaazziioonnee  ee  cchhee  ddeevvoonnoo  
nneecceessssaarriiaammeennttee  aaffffrroonnttaarree  uunnaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  iinn  pprrooffoonnddiittàà  
ddeell  mmooddeelllloo  ddii  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  pprroodduuttttiivvaa  ppeerr  ffaarrggllii  ffaarree  uunn  ssaall--
ttoo  ddii  qquuaalliittàà  ee  aaddeegguuaarrlloo  aall  nnuuoovvoo  ccoonntteessttoo  ddeellllaa  ccoommppeettiizziioonnee  
ee  ddeeii  mmeerrccaattii..    
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QQuueessttii  pprroocceessssii,,  sseeggnnaattaammeennttee  qquueellllii  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  
ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  ee  ddii  iinntteerrnnaazziioonnaalliizzzzaazziioonnee,,  nneellll’’ooppiinniioonnee  ccoo--
mmuunnee  ssoonnoo  ssppeessssoo  vviissttii  ccoommee  uunn  iimmppoovveerriimmeennttoo  nneettttoo  ddeell  ccaappii--
ttaallee  pprroodduuttttiivvoo  ddeell  PPaaeessee,,  ccoonn  uunnaa  iirrrriimmeeddiiaabbiillee  ppeerrddiittaa  ddii  ppoossttii  
ddii  llaavvoorroo  ee  ddii  mmeezzzzii  ddii  ccrreeaazziioonnee  ddii  rreeddddiittoo..    

IInn  rreeaallttàà  llee  iimmpprreessee  cchhee  ssii  iinntteerrnnaazziioonnaalliizzzzaannoo  hhaannnnoo  iinn  mmeeddiiaa  
uunnaa  mmiigglliioorree  ppeerrffoorrmmaannccee  ddii  qquueellllee  ssttrreettttaammeennttee  nnaazziioonnaallii  ee  
mmeeddiiaammeennttee  ssii  rreeggiissttrraa  uunn  gguuaaddaaggnnoo  nneettttoo  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  ee  ddii  
rreeddddiittoo  nneellllaa  sstteessssaa  iimmpprreessaa  ee//oo  nneellll’’eeccoonnoommiiaa..  

LL’’iinntteerrnnaazziioonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  pprroocceessssii  pprroodduuttttiivvii  rraapppprreesseennttaa  
uunnaa  ccoommppoonneennttee  eesssseennzziiaallee  ddeellllee  ssttrraatteeggiiee  ddii  rreeccuuppeerroo  ddeellllaa  
ccoommppeettiittiivviittàà..  PPeerr  mmaassssiimmiizzzzaarrnnee  ii  bbeenneeffiiccii  ssoonnoo  nneecceessssaarriiee  
ssttrraatteeggiiee  ccooeerreennttii  ddii  ttuuttttii  ii  ssooggggeettttii  iinntteerreessssaattii,,  ddaallllee  iimmpprreessee  aaii  
llaavvoorraattoorrii,,  ddaaii  ggoovveerrnnii  nnaazziioonnaallii  aa  qquueellllii  llooccaallii,,  ddaallllee  aassssoocciiaazziioo--
nnii  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa  aallllee  ffoorrzzee  ppoolliittiicchhee..      

IIll  pprroobblleemmaa  aattttuuaallee  ddeellllee  rreellaazziioonnii  iinndduussttrriiaallii  èè  dduunnqquuee  ccoommee  
aaccccoommppaaggnnaarree  qquueessttaa  pprrooffoonnddaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee,,  cchhee  rriigguuaarrddaa  
llaa  iinntteerrnnaazziioonnaalliizzzzaazziioonnee,,  llaa  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee,,  ii  pprrooddoottttii,,  ii  pprroo--
cceessssii  pprroodduuttttiivvii  ee  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo  ddeellllee  iimmpprreessee  ee  
qquuiinnddii  llee  ccoommppeetteennzzee,,  llaa  qquuaalliiffiiccaazziioonnee,,  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeellllee  rrii--
ssoorrssee  uummaannee  ee,,  ddii  ccoonnsseegguueennzzaa,,  iill  lloorroo  mmiigglliioorree  iimmppiieeggoo  iinn  
tteerrmmiinnii  ddii  rraappppoorrttoo  ddii  llaavvoorroo  iinnssttaauurraattoo,,  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  nneell  pprroo--
cceessssoo  pprroodduuttttiivvoo,,  ffoorrmmee  ddii  rreettrriibbuuzziioonnee  ee  tteemmppii  ddii  aattttiivviittàà..    

  

  

LLEE  RREELLAAZZIIOONNII  IINNDDUUSSTTRRIIAALLII  QQUUAALLEE  FFAATTTTOORREE  DDII  CCOOMMPPEETTIITTIIVVIITTÀÀ  

  
  

IIll  rreeccuuppeerroo  ddii  ccoommppeettiittiivviittàà  rriicchhiieeddee  llaa  rriiaattttiivvaazziioonnee  ddeell  cciirrccoolloo  
vviirrttuuoossoo  ““mmaaggggiioorree  pprroodduuttttiivviittàà  --  mmaaggggiioorree  ccrreesscciittaa””,,  ppeerr  ccuuii  ttuutt--
ttii  ggllii  ssffoorrzzii  ddeevvoonnoo  ccoonncceennttrraarrssii  ssuullll’’aauummeennttoo  ddeellll’’eeffffiicciieennzzaa  ddeell--
llee  iimmpprreessee  ee  ddeell  ssiisstteemmaa  nneell  ssuuoo  ccoommpplleessssoo..    
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DDeevvoonnoo  eesssseerree  ooppeerraattee  pprreecciissee  sscceellttee  aa  ffaavvoorree  ddeellllaa  rriicceerrccaa,,  
ddeellll’’iinnnnoovvaazziioonnee,,  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee,,  ddeellllaa  ccrreesscciittaa  ddiimmeennssiioonnaallee  
ddeellllee  iimmpprreessee,,  ddeell  lloorroo  iinnsseerriimmeennttoo  nneeii  mmeerrccaattii  iinntteerrnnaazziioonnaallii,,  
ddeellllaa  rriidduuzziioonnee  ddeell  ccuunneeoo  ffiissccaallee  ee  ccoonnttrriibbuuttiivvoo..  
  
IInn  qquueessttoo  qquuaaddrroo  aallllee  rreellaazziioonnii  iinndduussttrriiaallii  ccoommppeettee,,  aanncchhee  aatt--
ttrraavveerrssoo  llaa  rreevviissiioonnee  ee  ll’’aattttuuaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  rreeggoollee,,  iill  ccoommppiittoo  
ddii::  
  

����ffaarr  ssìì  cchhee  llee  iimmpprreessee  ppoossssaannoo  rriissppoonnddeerree  ccoonn  tteemmppeessttiivviittàà  
aallllee  mmuutteevvoollii  eessiiggeennzzee  ddeeii  mmeerrccaattii  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  
mmiigglliioorree  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo,,  

  
����ssvviilluuppppaarree  ii  mmooddii  ppeerr  ffaavvoorriirree  iill  ccoonnsseegguuiimmeennttoo  ddii  rreettrriibbuu--

zziioonnii  ppiiùù  eelleevvaattee  iinn  qquuaannttoo  ccoolllleeggaattee  aa  lliivveellllii  ddii  mmaaggggiioorree  
eeffffiicciieennzzaa  nneellllaa  pprreessttaazziioonnee  eedd  aallllaa  rreeddddiittiivviittàà  ddeellll’’iimmpprreessaa..    

 
OObbiieettttiivvoo  ccoommuunnee  ddeellllee  ppaarrttii  ssoocciiaallii  ddeevvee  eesssseerree,,  qquuiinnddii,,  
ll’’iimmppeeggnnoo  aa  ppeerrsseegguuiirree  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ccoommppeettiittiivviittàà  ee  ddii  pprroodduuttttii--
vviittàà  ttaallii  ddaa  ccoonnsseennttiirree  iill  rraaffffoorrzzaammeennttoo  ddeell  ssiisstteemmaa  pprroodduuttttiivvoo,,  
ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  ppeerr  qquueelllloo  ssttrruuttttuurraallmmeennttee  ppiiùù  eessppoo--
ssttoo  aallllaa  ccoonnccoorrrreennzzaa  iinntteerrnnaazziioonnaallee,,  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeeii  ffaattttoorrii  ppeerr  
ll’’ooccccuuppaabbiilliittàà  eedd  iill  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  vviittaa  ee  ddii  llaa--
vvoorroo  ddii  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  ccoollllaabboorraannoo  ccoonn  ll’’iimmpprreessaa..  
  
  

IILL  CCUUNNEEOO  CCOONNTTRRIIBBUUTTIIVVOO  
  
LLaa  ““qquueessttiioonnee  ssaallaarriiaallee””  rriicchhiieeddee  uunn’’uurrggeennttee  rriiddeeffiinniizziioonnee  ddeell  ssii--
sstteemmaa  ccoonnttrriibbuuttiivvoo  cchhee  pprreevveeddaa  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddeellllaa  ffiissccaalliittàà  ggeennee--
rraallee  ppeerr  qquueeggllii  oonneerrii  cchhee  iimmpprroopprriiaammeennttee  ggrraavvaannoo  ssuull  ccoossttoo  ddeell  
llaavvoorroo,,  ll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddeellll’’aattttuuaallee  eecccceessssoo  ddii  pprreelliieevvoo  ssuullllee  iimm--
pprreessee  ppeerr  pprreemmii  ddii  aassssiiccuurraazziioonnee  ssoocciiaallee  mmaa  aanncchhee  
ll’’iinncceennttiivvaazziioonnee  ddii  ttuuttttee  llee  ffoorrmmee  ddii  rreettrriibbuuzziioonnee  rriiccoonnoosscciiuuttee  aa  
ffrroonnttee  ddii  iinnccrreemmeennttii  ddii  pprroodduuttttiivviittàà  ee  ddii  eeffffiicciieennzzaa  ddeell  ffaattttoorree  llaa--
vvoorroo..  
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PPeerr  iinncciiddeerree  ssuull  ccuunneeoo  ccoonnttrriibbuuttiivvoo  ffrraa  ssaallaarriioo  lloorrddoo  ee  nneettttoo  ee  
rreennddeerree  ppiiùù  ““ppeessaannttii””  ttuuttttee  llee  ffoorrmmee  ddii  rreettrriibbuuzziioonnee  iinncceennttiivvaannttee,,  
ooccccoorrrree  aalllloorraa::  
  

����pprroocceeddeerree  aalllloo  ssggrraavviioo  ddeell  5500%%  ddeeggllii  oonneerrii  ssoocciiaallii  ssuull  ssaa--
llaarriioo  vvaarriiaabbiillee  ccoolllleettttiivvaammeennttee  rriiccoonnoosscciiuuttoo  aall  sseeccoonnddoo  llii--
vveelllloo,,  ccoonn  ll’’eeffffeettttoo  ddii  rriidduurrrree  iill  ccoossttoo  ddeell  llaavvoorroo  rriissppeettttoo  aa  
ppoolliittiicchhee  rreettrriibbuuttiivvee  lleeggaattee  aall  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddii  ppaarraammeettrrii  
ooggggeettttiivvii,,  sseennzzaa  ppeennaalliizzzzaarree  --  aa  ddiiffffeerreennzzaa  ddii  cciiòò  cchhee  aavv--
vviieennee  aattttuuaallmmeennttee  --  iill  ttrraattttaammeennttoo  ppeennssiioonniissttiiccoo  ddeeii  llaavvoo--
rraattoorrii  iinntteerreessssaattii;;  

  
����eelliimmiinnaarree  iill  ccoonnttrriibbuuttoo  aaggggiiuunnttiivvoo  ssuull  llaavvoorroo  ssttrraaoorrddiinnaarriioo;;  

  
����eelliimmiinnaarree  ii  rreessiidduuii  oonneerrii  iimmpprroopprrii  ppoonneennddoo  aa  ccaarriiccoo  ddeellllaa  

ffiinnaannzzaa  ppuubbbblliiccaa  iill  ccoossttoo  ddii  ggaarraannzziiee  ddii  nnaattuurraa  
aassssiisstteennzziiaallee;;  

  
����eelliimmiinnaarree  llee  ddiissttoorrssiioonnii  pprreesseennttii  nneellllaa  ggeessttiioonnee  

ddeellll’’aassssiiccuurraazziioonnee  ccoonnttrroo  ggllii  iinnffoorrttuunnii  eedd  uuttiilliizzzzaarree  llee  rriissoorr--
ssee  ccoossìì  rreeccuuppeerraattee  ppeerr  llaa  rriidduuzziioonnee  sseelleettttiivvaa  ddeellllee  ttaarriiffffee  
ddeeii  pprreemmii  ee  ppeerr  iinnvveessttiimmeennttii  ffiinnaalliizzzzaattii  aallllaa  rriicceerrccaa,,  
aallll’’iinnnnoovvaazziioonnee,,  aallllaa  ssiiccuurreezzzzaa  eedd  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iinn--
ffrraassttrruuttttuurree  ffuunnzziioonnaallii  aall  rriillaanncciioo  ddeellllaa  ccoommppeettiittiivviittàà  ddeell  ssii--
sstteemmaa  pprroodduuttttiivvoo..  

  

  

RREELLAAZZIIOONNII  IINNDDUUSSTTRRIIAALLII  DDII  TTIIPPOO  CCOOLLLLAABBOORRAATTIIVVOO    
  

  

����LLee  iimmpprreessee  iinntteennddoonnoo  ffaavvoorriirree  iill  ccoonnttrriibbuuttoo  cchhee  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  
rreellaazziioonnii  iinndduussttrriiaallii  ccoorrrreettttoo  eedd  iinnnnoovvaattiivvoo  ppuuòò  aassssiiccuurraarree  aallllaa  
pprroodduuzziioonnee  ddii  vvaalloorree  aaggggiiuunnttoo..    
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����LLee  iimmpprreessee  ssoonnoo  ccoonnvviinnttee  cchhee  ii  ffrruuttttii  ddii  uunnaa  ssttaaggiioonnee  ddii  rreellaa--
zziioonnii  iinndduussttrriiaallii  ppiiùù  ccoollllaabboorraattiivvee,,  ppoossssoonnoo  ppoossiittiivvaammeennttee  rrii--
ccaaddeerree  ttaannttoo  ssuullllee  iimmpprreessee  cchhee  ssuuii  llaavvoorraattoorrii..  

  
����AA  ttaall  ffiinnee  èè  nneecceessssaarriioo  cchhee  llaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa,,  nneellllee  

ddiivveerrssee  sseeddii,,  ccoonnsseennttaa  sseemmpprree  ppiiùù  ddii  rreeaalliizzzzaarree  llee  ccoonnddiizziioonnii  
ppeerr  ffaavvoorriirree  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  qquueell  mmaaggggiioorr  vvaalloorree  aaggggiiuunnttoo  
cchhee  ppoossssaa  ppooii  eesssseerree  ddiissttrriibbuuiittoo  ffrraa  ii  ffaattttoorrii  cchhee  hhaannnnoo  ccoonn--
ttrriibbuuiittoo  aa  ccrreeaarrlloo::  llaavvoorroo,,  ccaappiittaallee  ee  aattttiivviittàà  iimmpprreennddiittoorriiaallee..    

  
����DDii  qquuii  llaa  nneecceessssiittàà  cchhee  ssiiaa  llaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  lloo  

ssttrruummeennttoo  pprriinncciippaallee  ppeerr  aaddaattttaarree  aallllee  eessiiggeennzzee  ddii  mmaaggggiioorree  
ccoommppeettiittiivviittàà,,  ii  pprriinncciippaallii  iissttiittuuttii  cchhee  rreeggoollaammeennttaannoo  llaa  pprreessttaa--
zziioonnee  llaavvoorraattiivvaa  ssiiaa  iinn  tteemmaa  ddii  oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo  cchhee  ddii  ssttrruuttttuu--
rraa  ddeellllee  rreettrriibbuuzziioonnii  oovvvveerroo  ddeellllee  ddiiffffeerreennttii  ttiippoollooggiiee  ddii  rraappppoorr--
ttoo  iinnddiivviidduuaallee  ddii  llaavvoorroo..  

  
����CCiiòò  ssiiggnniiffiiccaa  aanncchhee  ssttaabbiilliirree  rreeggoollee  pprreecciissee  ffrraa  llee  ddiivveerrssee  sseeddii  

ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee  iinn  mmooddoo  cchhee  ––  aattttrriibbuuiittoo  ccoonn  eessaatttteezzzzaa  iill  
ggrraaddoo  ddii  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  ccuuii  ddeevvee  eesssseerree  ddeessttiinnaattaa  llaa  ccoonn--
ttrraattttaazziioonnee  iinn  cciiaassccuunn  lliivveelllloo  --  ttuuttttoo  qquuaannttoo  ccoonnccoorrddaattoo  iinn  ssee--
ddee  nnaazziioonnaallee  nnoonn  ssiiaa  rriimmeessssoo  iinn  ddiissccuussssiioonnee  aaggllii  aallttrrii  lliivveellllii  
pprreevviissttii..  

  
����IInn  qquueessttaa  llooggiiccaa  uunn  eelleemmeennttoo  ddii  ssvviilluuppppoo  ddeellllaa  ccoommppeettiittiivviittàà  èè  

rraapppprreesseennttaattoo  aanncchhee  ddaall  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ssuuggllii  
oobbiieettttiivvii  ddeellll’’aazziieennddaa  ee  ddaallllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  aattttrraa--
vveerrssoo  iill  ““ssaallaarriioo  vvaarriiaabbiillee””..  

  
  

GGLLII  EELLEEMMEENNTTII  EESSSSEENNZZIIAALLII  DDII  UUNN    
RREEGGOOLLAATTOO  SSIISSTTEEMMAA  DDII  RREELLAAZZIIOONNII  IINNDDUUSSTTRRIIAALLII  

  
NNeell  ccoonnffeerrmmaarree  uunn  mmooddeelllloo  ddii  aasssseettttii  ccoonnttrraattttuuaallii  aarrttiiccoollaattoo  ssuu  
dduuee  lliivveellllii,,  llee  iimmpprreessee  eesspprriimmoonnoo  ll’’eesssseennzziiaallee  eessiiggeennzzaa  ddii  aavveerree  
uunn  ssiisstteemmaa  ““rreeggoollaattoo””  ee  qquuiinnddii  iinn  ggrraaddoo  ddii  ddaarree  cceerrtteezzzzee  nnoonn  
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ssoolloo  rriigguuaarrddoo  aaii  ssooggggeettttii,,  aaii  tteemmppii  eedd  aaii  ccoonntteennuuttii  ddeellllaa  ccoonnttrraatt--
ttaazziioonnee  mmaa  aanncchhee  ssuullll’’aaffffiiddaabbiilliittàà  eedd  iill  rriissppeettttoo  ddeellllee  rreeggoollee..  
  
CCiiòò  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  ppeerr  aavveerree  uunn  rreeggoollaattoo  ssiisstteemmaa  ddii  rreellaazziioonnii  ffrraa  
llee  ppaarrttii,,  ooccccoorrrree::  
  

����ll’’iimmppeeggnnoo  ddeellllee  ppaarrttii  ssttiippuullaannttii  aadd  iinntteerrvveenniirree  aaffffiinncchhéé  llee  rrii--
ssppeettttiivvee  iissttaannzzee,,  aaii  vvaarrii  lliivveellllii,,  oosssseerrvviinnoo  ee  rriissppeettttiinnoo  llee  
ccoonnddiizziioonnii  ppaattttuuiittee;;  

    
����rriivveeddeerree  eedd  aaggggiioorrnnaarree  llee  rreeggoollee  ppaattttiizziiee  cchhee  ddiisscciipplliinnaannoo  

llaa  rraapppprreesseennttaannzzaa  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  nneeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo,,  aanncchhee  
aall  ffiinnee  ddii  ssuuppeerraarree  llee  ssiittuuaazziioonnii  ddii  ffrraammmmeennttaazziioonnee  ddeellllaa  
rraapppprreesseennttaannzzaa  cchhee,,  ssppeecciiee  nneeii  sseettttoorrii  ddeeii  ttrraassppoorrttii,,  ssoonnoo  
ccaauussaa  ddii  uunnaa  vveerrtteennzziiaalliittàà  ccoonnttiinnuuaa  eedd  iinnddiiffffeerreennttee  aallllee  rraa--
ggiioonnii  ddeellll’’eeccoonnoommiiaa  ee  ddeell  mmeerrccaattoo;;  

  
����iinnttrroodduurrrree  iiddoonneeee  pprroocceedduurree  ddii  ccoonncciilliiaazziioonnee  eedd  aarrbbiittrraattoo  

cchhee,,  aassssiissttiittee  ddaa  ssaannzziioonnii,,  ssiiaannoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  iinntteerrvveenniirree  iinn  
ccaassoo  ddii  mmaannccaattoo  rriissppeettttoo  ddeellllee  ccllaauussoollee  ccoonnccoorrddaattee;;  

  
����ggaarraannttiirree  cchhee,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeell  pprriinncciippiioo  ddeell  ““nnee  bbiiss  iinn  iiddeemm””,,  

ii  ssiinnddaaccaattii  nnoonn  pprroommuuoovvaannoo  aazziioonnii  oo  rriivveennddiiccaazziioonnii  iinntteessee  
aa  mmooddiiffiiccaarree,,  iinntteeggrraarree,,  iinnnnoovvaarree  qquuaannttoo  hhaa  ggiiàà  ffoorrmmaattoo  
ooggggeettttoo  ddii  aaccccoorrddoo  aaii  ddiivveerrssii  lliivveellllii;;  

  
����pprreevveeddeerree  ll’’aammpplliiaammeennttoo  ddeellllee  ccllaauussoollee  ddii  ttrreegguuaa  ssiinnddaaccaallee  

dduurraannttee  llaa  qquuaallee  ooggnnii  aazziioonnee  ““aa  ssoosstteeggnnoo””  ddeellllee  ppiiaattttaaffoorr--
mmee  aazziieennddaallii  ssii  ccoonnffiigguurraa  ccoommee  ““ddaannnnoo  iinnggiiuussttoo””;;  

  
����ccrreeaarree  llee  ccoonnddiizziioonnii  aaffffiinncchhéé  iill  rriiccoorrssoo  aallllee  aazziioonnii  ddii  sscciiooppee--

rroo,,  ttaannttoo  nneellll’’iinndduussttrriiaa  mmaanniiffaattttuurriieerraa  cchhee  iinn  qquueellllaa  ddeeii  sseerr--
vviizzii,,  ccoossttiittuuiissccaa  eeffffeettttiivvaammeennttee  ll’’eexxttrreemmaa  rraattiioo  ddeeffiinneennddoo  
nneell  ccoonntteemmppoo  nnuuoovvee  rreeggoollee  ppeerr  llaa  pprrooccllaammaazziioonnee  ee  
ll’’eeffffeettttuuaazziioonnee  ddeellllee  ffoorrmmee  ddii  aauuttoottuutteellaa..  
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LLAA  CCOONNTTRRAATTTTAAZZIIOONNEE  CCOOLLLLEETTTTIIVVAA  SSTTRRUUMMEENNTTOO  DDII    
FFLLEESSSSIIBBIILLIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  PPRROODDUUTTTTIIVVAA  

  
  
PPeerr  ffaarr  ffrroonnttee  aallllaa  ccoommppeettiizziioonnee  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ee  ppeerrsseegguuiirree  
ll’’oobbiieettttiivvoo  ddeellllaa  ooccccuuppaabbiilliittàà,,  llee  iimmpprreessee  hhaannnnoo  bbiissooggnnoo  ddii::    
  

����fflleessssiibbiilliittàà  ““ddaa  ccoonnttrraattttoo””  ee  cciiooèè  qquueellllaa  fflleessssiibbiilliittàà  ddeellllaa  pprree--
ssttaazziioonnee  ddii  llaavvoorroo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllee  uunniittàà  pprroodduuttttiivvee  cchhee  ddee--
vvee  eesssseerree  ggaarraannttiittaa  ddaallllaa  ddiisscciipplliinnaa  ddeeffiinniittaa  aattttrraavveerrssoo  llaa  
ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa..  

  
LLaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  ddeevvee  aassssiiccuurraarree  aallllee  iimmpprreessee  
ddii  ppootteerr  ffaarree  aaffffiiddaammeennttoo  ssuu  uunnaa  mmaaggggiioorree  qquuaannttiittàà  ccoomm--
pplleessssiivvaa  ddii  oorree  eeffffeettttiivvee  ddii  pprreessttaazziioonnee  eedd  aanncchhee  ssuullllaa  
ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ddiissttrriibbuuiirree  ii  nnaassttrrii  oorraarrii  nneellll’’aarrccoo  ddeellllaa  sseettttii--
mmaannaa,,  ddeell  mmeessee,,  ddeellll’’aannnnoo,,  sseeccoonnddoo  llee  eessiiggeennzzee  ddeell  mmeerr--
ccaattoo;;  aaddeegguuaarree  llaa  dduurraattaa  mmeeddiiaa  ee  llaa  dduurraattaa  mmaassssiimmaa  sseett--
ttiimmaannaallee  ddeeggllii  oorraarrii  ddii  llaavvoorroo  aallllee  ddiiffffeerreennttii  eessiiggeennzzee  pprroo--
dduuttttiivvee,,  ccoossìì  ccoommee  llee  mmiissuurree  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo  
ssttrraaoorrddiinnaarriioo,,  llee  ddeerroogghhee  iinn  tteemmaa  ddii  ppaauussee,,  llaavvoorroo  nnoottttuurr--
nnoo,,  eecccc..,,  iill  ttuuttttoo  nneell  rriiggoorroossoo  rriissppeettttoo  ddeellllaa  rreecceennttee  ddiissccii--
pplliinnaa  lleeggiissllaattiivvaa  ddii  oorriiggiinnee  eeuurrooppeeaa;;  
  

����fflleessssiibbiilliittàà  ddeellllee  rreettrriibbuuzziioonnii  ee  cciiooèè  iill  ddiirreettttoo  ccoolllleeggaammeennttoo  
ddeellllee  eerrooggaazziioonnii  eeccoonnoommiicchhee  ddeerriivvaannttii  ddaallllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  
ccoolllleettttiivvaa  ddii  sseeccoonnddoo  lliivveelllloo,,  ssiiaa  aa  ppaarraammeettrrii  ddii  eeffffiicciieennzzaa  
ddeellllaa  pprreessttaazziioonnee  cchhee  ddii  pprroodduuttttiivviittàà  ee  rreeddddiittiivviittàà  
ddeellll’’iimmpprreessaa..    

  
IInn  uunn  ccoonntteessttoo  ddii  aaccuuttaa  ccoommppeettiizziioonnee  ee  ddii  eelleevvaattaa  vvaarriiaabbiillii--
ttàà  ddeeii  mmeerrccaattii,,  ooccccoorrrree  vvaalloorriizzzzaarree  iill  lliivveelllloo  aazziieennddaallee  qquuaa--
llee  sseeddee  ppeerr  ll’’aaddeegguuaammeennttoo  ddeellllee  rreettrriibbuuzziioonnii  aallllee  ccoonnddiizziioo--
nnii  eeccoonnoommiicchhee  ggeenneerraallii  ddeellll’’iimmpprreessaa  aanncchhee  ppeerr  eevviittaarree  ddii  
ddiissppoorrrree  ddeellllaa  ssoollaa  lleevvaa  ooccccuuppaazziioonnaallee  ppeerr  iill  ggoovveerrnnoo  ddeellllaa  
mmaassssaa  ssaallaarriiaallee..    
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AA  qquueessttoo  ssccooppoo  èè  nneecceessssaarriiaa  llaa  rreeaallee  vvaarriiaabbiilliittàà  ddeeii  pprreemmii  
ddii  sseeccoonnddoo  lliivveelllloo  eedd  uunnaa  ccrreesscciittaa  ddeell  lloorroo  ppeessoo  ppeerrcceennttuuaa--
llee  nneellllaa  ssttrruuttttuurraa  ddeellllaa  rreettrriibbuuzziioonnee  iinnddiivviidduuaallee..  
  
RReessttaa  ffeerrmmoo  cchhee  llaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ssppeecciiffiiccaa,,  llaa  rraarriittàà  ddii  
ddeetteerrmmiinnaattii  mmeessttiieerrii,,  iill  mmeerriittoo,,  ddeevvoonnoo  ccoonnttiinnuuaarree  aa  ttrroovvaa--
rree  aaddeegguuaattoo  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  eeccoonnoommiiccoo  sseeccoonnddoo  ssppeecciiffiiccii  
ccrriitteerrii  aaddoottttaattii  ddaallll’’iimmpprreessaa  ppeerr  llaa  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  iinnddiivviidduuaa--
llee  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii;;  
  

����fflleessssiibbiilliittàà  ““ddii  ccoonnttrraattttoo””  ee  cciiooèè  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  vvaalloorriizzzzaarree  
ttuuttttee  qquueellllee  ttiippoollooggiiee  ccoonnttrraattttuuaallii  cchhee,,  ccoommee  llaa  ssoommmmiinnii--
ssttrraazziioonnee,,  iill  ppaarrtt--ttiimmee  oo  ggllii  aappppaallttii,,  ccoonnsseennttoonnoo  aallllee  iimmpprree--
ssee,,  ccoonn  ttoottaallee  ggaarraannzziiaa  ddii  ttuutteellee  ppeerr  ii  llaavvoorraattoorrii,,  ddii  ffaarr  ffrroonn--
ttee  ccoonn  tteemmppeessttiivviittàà  aallllee  mmuutteevvoollii  eessiiggeennzzee  ddeeii  mmeerrccaattii  iinn--
tteerrnnii  eedd  iinntteerrnnaazziioonnaallii,,  ddaannddoo  aallttrreessìì  ppiieennaa  aattttuuaazziioonnee  aa  
ttuuttttee  llee  iinniizziiaattiivvee  ffiinnaalliizzzzaattee  aa  ssoosstteenneerree  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  eedd  iill  
rreeiinnsseerriimmeennttoo  nneell  mmeerrccaattoo  ddeell  llaavvoorroo..  

  
LL’’eevvoolluuzziioonnee  ddeellllee  ffoorrmmee  ddii  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo  
nneellll’’iimmpprreessaa  rriicchhiieeddee,,  iinnoollttrree,,  iill  rriiccoorrssoo  aa  rraappppoorrttii  ddii  ccoollllaa--
bboorraazziioonnee  cchhee,,  nnoonn  ppiiùù  rriiccoonndduucciibbiillii  aalllloo  sscchheemmaa  ttrraaddiizziioo--
nnaallee  ddeell  llaavvoorroo  ssuubboorrddiinnaattoo,,  ssoonnoo  ssuusscceettttiibbiillii  ddii  ssppeecciiffiiccaa  
ddiisscciipplliinnaa  rreellaattiivvaammeennttee  aallllee  ttuutteellee  iinntteerrnnee  eedd  eesstteerrnnee  aall  
rraappppoorrttoo  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee  mmeeddeessiimmoo..  

  

  

LLEE  SSEEDDII  DDEELLLLAA  CCOONNTTRRAATTTTAAZZIIOONNEE  CCOOLLLLEETTTTIIVVAA  
  

  

CCoonnffeerrmmaattaa  ll’’eessiiggeennzzaa  ddii  pprroocceeddeerree  aadd  uunnaa  rraazziioonnaalliizzzzaazziioonnee  
ddeell  nnuummeerroo  ddeeii  ccoonnttrraattttii  ccoolllleettttiivvii  nnaazziioonnaallii  ddii  ccaatteeggoorriiaa  ssttiippuullaattii  
nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  ssiisstteemmaa  CCoonnffiinndduussttrriiaa  ((aattttuuaallmmeennttee  7700  ccoonnttrraattttii  
nnaazziioonnaallii  cchhee  ddiisscciipplliinnaannoo  iill  rraappppoorrttoo  ddii  llaavvoorroo  ddii  cciirrccaa  44  mmiilliioonnii  
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ee  mmeezzzzoo  ddii  llaavvoorraattoorrii  ssuubboorrddiinnaattii)),,  llee  iimmpprreessee  rriitteennggoonnoo  cchhee  nneell  
ddeeffiinniirree  uunn  nnuuoovvoo  ““ppaattttoo  ccoossttiittuuzziioonnaallee””  ffrraa  llee  ppaarrttii  ssoocciiaallii  iinn  
ggrraaddoo  ddii  aaffffrroonnttaarree  ttuuttttii  ggllii  aassppeettttii  eesssseennzziiaallii  ddeellllee  rreeggoollee  ddii  rree--
llaazziioonnii  iinndduussttrriiaallii,,  ssiiaa  nneecceessssaarriioo  aanncchhee  ddeeffiinniirree  ccoonn  mmaaggggiioorree  
pprreecciissiioonnee  llaa  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ddiivveerrssee  sseeddii  nneeggoozziiaallii..  
  
LLaa  ddiivveerrssiittàà  ddii  ssiittuuaazziioonnii  eeccoonnoommiicchhee,,  pprroodduuttttiivvee,,  ggiiuurriiddiicchhee  eedd  
oorrddiinnaammeennttaallii  cchhee  ccaarraatttteerriizzzzaannoo  ll’’UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa,,  nnoonn  ccoonn--
sseennttee  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  uunn  ccoommuunnee  mmooddeelllloo  ddii  aasssseettttii  ccoonnttrraatt--
ttuuaallii  bbeennssìì  ssoolloo  ddii  ttrraarrrree  uunnaa  iinnddiiccaazziioonnee  cciirrccaa  uunnaa  pprreevvaalleennttee  
tteennddeennzzaa  vveerrssoo  ssiisstteemmii  aarrttiiccoollaattii  ssuu  dduuee  lliivveellllii  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee..  
  
ÈÈ  qquueessttaa  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ttrraaddiizziioonnaallmmeennttee  aattttuuaattaa  nneell  nnoossttrroo  PPaaee--
ssee  ee  cchhee  iill  PPrroottooccoolllloo  ddeell  2233  lluugglliioo  11999933  hhaa,,  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa,,  
rreeggoollaammeennttaattoo  iinnddiiccaannddoo  ii  ssooggggeettttii,,  ii  tteemmppii,,  llee  mmaatteerriiee  pprroopprriiee  
ddii  cciiaassccuunnoo  ddeeii  dduuee  lliivveellllii..  
  
LL’’eessppeerriieennzzaa  mmaattuurraattaa  ccoonnsseennttee,,  ddooppoo  oollttrree  ddiieeccii  aannnnii  ddii  aappppllii--
ccaazziioonnee  ggeenneerraalliizzzzaattaa  ddeellllee  rreeggoollee  ee  ddeeii  ccrriitteerrii  aa  ssuuoo  tteemmppoo  
ccoonnccoorrddaattii,,  ddii  pprrooppoorrrree  aallccuunnii  iinntteerrvveennttii  ccoorrrreettttiivvii..  
  
LL’’oobbiieettttiivvoo  èè  dduupplliiccee::  nnoonn  ssoolloo  ddii  oovvvviiaarree  aallllee  ccaarreennzzee  eedd  aallllee  
ccrriittiicciittàà  cchhee  hhaannnnoo  rreessoo  iill  ssiisstteemmaa  nnoonn  ddeell  ttuuttttoo  eeffffiiccaaccee  ee  nnoonn  
sseemmpprree  ccoorrrreettttaammeennttee  aapppplliiccaattoo,,  mmaa  aanncchhee  ddii  aaddeegguuaarrlloo  aallllee  
mmuuttaattee  ccoonnddiizziioonnii  eeccoonnoommiicchhee  ee  pprroodduuttttiivvee..  
  
CCoonnddiizziioonnii  cchhee  iimmppoonnggoonnoo  aallllee  iimmpprreessee  ddii  ccoonnsseegguuiirree  uunn  lliivveelllloo  
ddii  ccoommppeettiittiivviittàà  aallmmeennoo  ppaarrii  aa  qquueelllloo  ddeeii  ddiirreettttii  ccoonnccoorrrreennttii  cchhee  
ooppeerraannoo  nneeggllii  aallttrrii  PPaaeessii  ddeellll’’UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa  ee  cchhee  ppoossssoonnoo  
ffaarree  aaffffiiddaammeennttoo  ssuu  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  rreellaazziioonnii  iinndduussttrriiaallii  sseemmpprree  
ppiiùù  iinn  ggrraaddoo  ddii  ccoonniiuuggaarree  fflleessssiibbiilliittàà  nnoorrmmaattiivvaa  ee  ssaallaarriiaallee  ((qquuaa--
llee  qquueellllaa  cchhee  ddeerriivvaa  aanncchhee  ddaallllee  ““ccllaauussoollee  ddii  uusscciittaa””))  ccoonn  ttuutteellee  
ee  ssiiccuurreezzzzaa..  
  

AA  qquueessttii  ffiinnii::  
  

����aall  ccoonnttrraattttoo  ccoolllleettttiivvoo  nnaazziioonnaallee  ddii  sseettttoorree  ccoonnttiinnuuaa  aadd  eess--
sseerree  aaffffiiddaattoo  iill  ccoommppiittoo  ddii  ddeeffiinniirree  llaa  ddiinnaammiiccaa  ddeeii  ttrraattttaa--
mmeennttii  eeccoonnoommiiccii  mmiinniimmii  ppeerr  cciiaassccuunn  lliivveelllloo  ddii  iinnqquuaaddrraa--
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mmeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ddoovveennddoossii  uulltteerriioorrmmeennttee  ssppeecciiffiiccaarree  
cchhee  ll’’oobbiieettttiivvoo  mmiirraattoo  aallllaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeell  ppootteerree  
dd’’aaccqquuiissttoo  ddeellllee  rreettrriibbuuzziioonnii  nnoonn  rraapppprreesseennttaa  uunn  aauuttoommaattii--
ssmmoo  bbeennssìì  ccoossttiittuuiissccee,,  ppeerr  ll’’aappppuunnttoo,,  uunn  oobbiieettttiivvoo  ddaa  ccoonn--
ssiiddeerraarree  uunniittaammeennttee  aallllee  tteennddeennzzee  ggeenneerraallii  ddeellll’’eeccoonnoommiiaa  
ee  ddeell  mmeerrccaattoo  ddeell  llaavvoorroo,,  aall  rraaffffrroonnttoo  ccoommppeettiittiivvoo  eedd  aaggllii  
aannddaammeennttii  ssppeecciiffiiccii  ddeell  sseettttoorree,,  iivvii  ccoommpprreessoo  ll’’aannddaammeennttoo  
ddeellllee  rreettrriibbuuzziioonnii  ddii  ffaattttoo;;    

  

����iill  ccoonnttrraattttoo  nnaazziioonnaallee  ddii  sseettttoorree,,  qquuiinnddii,,  ddeetteerrmmiinnaa  ggllii  aauu--
mmeennttii  ddeeii  mmiinniimmii  ttaabbeellllaarrii  iinn  ccooeerreennzzaa  ccoonn  ii  ttaassssii  ddii  iinnffllaa--
zziioonnee  pprrooggrraammmmaattaa  ddaa  aapppplliiccaarree  ssuullllee  vvooccii  rreettrriibbuuttiivvee  ddee--
tteerrmmiinnaattee  nneell  ccoonnttrraattttoo  nnaazziioonnaallee  mmeeddeessiimmoo..  NNee  ccoonnssee--
gguuee  aanncchhee  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  rriiddeeffiinniirree  llee  tteemmppiissttiicchhee  ddeellllaa  
ccoonnttrraattttaazziioonnee  aall  ffiinnee  ddii  eevviittaarree  llaa  ssoovvrraappppoossiizziioonnee  ddeeii  cciiccllii  
nneeggoozziiaallii;;  

  

����llaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ddii  sseeccoonnddoo  lliivveelllloo  ccoonn  ccoonntteennuuttii  eeccoonnoo--
mmiiccii,,  aazziieennddaallee  oo  aalltteerrnnaattiivvaammeennttee  tteerrrriittoorriiaallee,,  llaaddddoovvee  ggiiàà  
pprreevviissttaa,,  ee  ddaa  ssvvoollggeerrssii  sseeccoonnddoo  llee  pprraassssii  iinn  aattttoo,,  ddeevvee  
ccoonnsseegguuiirree  uunn’’eeffffeettttiivvaa  vvaarriiaabbiilliittàà  ddeeii  pprreemmii  iinn  ffuunnzziioonnee  ddeeii  
rriissuullttaattii  ootttteennuuttii  nneellllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  oobbiieettttiivvii  ccoonnccoorrddaattii  
ffrraa  llee  ppaarrttii;;  

  

����llaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ddii  sseeccoonnddoo  lliivveelllloo,,  iinnoollttrree,,  ssii  eesseerrcciittaa  ttrraa  ii  
ssooggggeettttii,,  nneellllee  sseeddii,,  nneeii  tteemmppii  ee  ppeerr  llee  mmaatteerriiee  ssttaabbiilliittii  ddaall--
llaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  nnaazziioonnaallee..  

  
  

IILL  NNUUOOVVOO  RRUUOOLLOO  DDEELL  LLIIVVEELLLLOO  IINNTTEERRCCOONNFFEEDDEERRAALLEE  
  
  
AAll  ffiinnee  ddii  ccoossttiittuuiirree  uunn  aaddeegguuaattoo  ccoommpplleemmeennttoo  ppeerr  llaa  vveerriiffiiccaa  
ddeellllaa  ffuunnzziioonnaalliittàà  ddeellllee  rreeggoollee  ddii  rreellaazziioonnii  iinndduussttrriiaallii  cchhee  llee  ppaarrttii  
ccoonnccoorrddeerraannnnoo,,  èè  ppoossssiibbiillee::  
  

����iinnddiivviidduuaarree  nneell  lliivveelllloo  iinntteerrccoonnffeeddeerraallee  uunnaa  nnuuoovvaa  ee  ssppeeccii--
ffiiccaa  sseeddee  ddii  rraaccccoorrddoo  nnoonn  eeppiissooddiiccoo  aanncchhee  aaii  ffiinnii  ddii  oorriieenn--
ttaammeennttoo  ppeerr  ii  ccoommppoorrttaammeennttii  aaii  vvaarrii  lliivveellllii;;  
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����ccoonn  ccaaddeennzzee  pprreeffiissssaattee  CCoonnffiinndduussttrriiaa  ee  llee  SSeeggrreetteerriiee  ggee--

nneerraallii  ddii  CCGGIILL,,  CCIISSLL,,  UUIILL  eessaammiinneerraannnnoo  ll’’eevvoolluuzziioonnee  
ccoommpplleessssiivvaa  ddeelllloo  ssttaattoo  ddeellll’’iinndduussttrriiaa,,  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  ee  
ddeell  ssiisstteemmaa  ddii  rreellaazziioonnii  iinndduussttrriiaallii;;  

  

����ssuu  cciiaassccuunn  tteemmaa  llee  ppaarrttii  ppoottrraannnnoo  eesspprriimmeerree  vvaalluuttaazziioonnii  ee  
pprrooppoossttee  aauuttoonnoommee  oo  ccoonnvveerrggeennttii  ccoossìì  ccoommee  ppoottrraannnnoo  
eesssseerree  iinnddiivviidduuaattii  ssttrruummeennttii,,  ccoonntteennuuttii  ee  ffoorrmmee  ddii  iinntteerrvveenn--
ttoo  ccoonnggiiuunnttoo  ddaa  ssoottttooppoorrrree  aanncchhee  aa  GGoovveerrnnoo  ee  PPaarrllaammeenn--
ttoo..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 


