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Η τηλεργασία φαίνεται ότι προβληματίζει τη
βιομηχανία, σύμφωνα με έρευνα του ΣΒΕ
2021/03/23 15:43 στην κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τις σημαντικές δυσκολίες στην υιοθέτηση της τηλεργασίας από τις μικρομεσαίες
μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα την ελληνική περιφέρεια, ανέδειξε η έρευνας του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), με θέμα την αξιολόγηση της εφαρμογής του
εν λόγω θεσμού κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας στη λειτουργία της
περιφερειακής βιομηχανίας.
Όπως προκύπτει, όλες οι επιχειρήσεις (100%) εφάρμοσαν τη μέθοδο της τηλεργασίας
για τη συνέχιση της λειτουργίας τους κατά την περίοδο του δεύτερου κύματος της
πανδημίας. Όμως:
-Μόνο το 21% αξιολογεί θετικά το θεσμό, με περισσότερες από μια στις τρεις
επιχειρήσεις (36%) να έχουν αρνητική άποψη τον συγκεκριμένο τρόπο εργασίας, ενώ,
-Δυο στις τρεις επιχειρήσεις (66%) δηλώνουν απρόθυμες να υιοθετήσουν μεθόδους
τηλεργασίας για τους εργαζομένους τους μετά τη λήξη της πανδημίας.
Τούτο διότι με την τηλεργασία οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι:
-Δεν εξοικονομήθηκε χρόνος εργασίας (63%)
-Δεν αυξήθηκε η παραγωγικότητα των εργαζομένων (78%)

-Η ποιότητα της παραγόμενης εργασίας παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με πριν (80%)
-Παρά το γεγονός ότι ενώ περιορίστηκαν οι προστριβές μεταξύ των εργαζομένων
(60%) εντούτοις δεν βελτιώθηκε η επικοινωνία μεταξύ διευθυντών και υπαλλήλων
(74%)
Επιπλέον, η έρευνα κατέδειξε ότι οι μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις έκαναν
κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχει η εφαρμογή του θεσμού, αφού:
-Το 92% από αυτές παρείχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό στους εργαζόμενους,
-Μόνον στο 8% των επιχειρήσεων καταγράφηκαν αρνήσεις εργαζομένων για ένταξή
τους στο καθεστώς τηλεργασίας, και,
-Μόνον στο 4% των επιχειρήσεων παρατηρήθηκαν διαμαρτυρίες εργαζομένων για
παραβίαση του προσωπικού τους χρόνου.
Τέλος, ουσιαστικό εύρημα της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι το 55% των
επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλώνει ότι στην περιοχή τους
διαπιστώθηκαν συχνά προβλήματα στις τηλεπικοινωνιακές τους συνδέσεις.
Να σημειωθεί ότι, η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα από 28 Φεβρουαρίου έως
και 8 Μαρτίου 2021 και σε αυτήν συμμετείχαν 168 επιχειρήσεις – μέλη του ΣΒΕ.

