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Μετ' εμποδίων 
η ιηλεργασία 
στη βιομηχανία
Περισσότερες από 1 oils 3 επιχειρήσει έχουν 
αρνηπκή άποψη για την εξ αποσιάσεα^ εργασία, 
σύμφωνα με έρευνα ίου ΣΒΕ

Π
ροβληματισμό προκαλεί για την Ελ
ληνική Βιομηχανία η εφαρμογή της 
τηλεργασίας στον τομέα της μεταποί
ησης, σύμφωνα με έρευνα που πραγματο

ποίησε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος 
(ΣΒΕ) για την αξιολόγηση της εφαρμογής 
της τηλεργασίας σε μεταποιητικές επιχει
ρήσεις της περιφέρειας. Μπορεί η εργασία 
από απόσταση να λειτούργησε σε κάποιους 
κλάδους, στον τομέα της βιομηχανίας όμως 
και συγκεκριμένα στον κλάδο της μεταποίη
σης μάλλον δεν θα αποτελέσει επιλογή και 
μετά το τέλος της πανδημίας όπως έδειξε 
η έρευνα.

Παρά το γεγονός ότι σχεδόν στο σύνολό 
τους οι επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποί
ησης εφάρμοσαν την τηλεργασία, τα ευρήμα
τα της πρόσφατης έρευνας του Συνδέσμου 
κατέδειξαν τις σημαντικές δυσκολίες στην 
υιοθέτησή της, κυρίως από τις μικρομεσαίες 
μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα την 
ελληνική περιφέρεια.

Αξιολόγηση
Οπως προκύπτει από την ανάλυση των ευ
ρημάτων της μελέτης, όλες οι επιχειρήσεις 
του κλάδου (100%) εφάρμοσαν τη μέθοδο της 
τηλεργασίας για τη συνέχιση της λειτουργίας 
τους κατά την περίοδο του δεύτερου κύματος 
της πανδημίας. Ομως από τις επιχειρήσεις 
αυτές, μόνο ποσοστό της τάξεως του 21% - 
δηλαδή δύο στις δέκα - αξιολογεί θετικά τον 
θεσμό, με περισσότερες από μία στις τρεις 
επιχειρήσεις (36%) να έχουν αρνητική άπο
ψη για τον συγκεκριμένο τρόπο εργασίας.

Επιπλέον, δύο στις τρεις επιχειρήσεις 
(66%) δηλώνουν απρόθυμες να υιοθετήσουν 
μεθόδους τηλεργασίας για τους εργαζομέ
νους τους μετά τη λήξη της πανδημίας και 
στα επιχειρήματα που προτάσσουν είναι ότι 
με την τηλεργασία οι επιχειρήσεις θεωρούν

πως δεν εξοικονομήθηκε χρόνος εργασίας 
(63%), δεν αυξήθηκε η παραγωγικότητα 
των εργαζομένων (78%), ενώ σε ποσοστό 
80%, ιδιαίτερα υψηλό, όπως σημειώνουν, η 
ποιότητα της παραγόμενης εργασίας παρέ- 
μεινε στα ίδια επίπεδα με πριν. Και όλα αυτά 
παρά το γεγονός ότι ενώ περιορίστηκαν οι 
προστριβές μεταξύ των εργαζομένων (60%) 
εντούτοις δεν βελτιώθηκε η επικοινωνία 
μεταξύ διευθυντών και υπαλλήλων (74%).

Εφαρμογή
Επιπλέον, η έρευνα του Συνδέσμου Βιο
μηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) κατέδειξε ότι οι

μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις 
με έδρα την ελληνική περιφέρεια έκαναν 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχει η 
εφαρμογή του θεσμού.

Είναι χαρακτηριστικό της προσπάθειας ότι 
92% από τις επιχειρήσεις αυτές παρείχαν τον 
απαραίτητο εξοπλισμό στους εργαζομένους, 
και μόνο στο 8% των επιχειρήσεων καταγρά- 
φηκαν αρνήσεις εργαζομένων για ένταξή 
τους στο καθεστώς τηλεργασίας (ποσοστό 
ιδιαίτερα χαμηλό) και μόνον στο 4% των 
επιχειρήσεων παρατηρήθηκαν διαμαρτυρίες 
εργαζομένων για παραβίαση του προσωπι
κού τους χρόνου.

Την ίδια ώρα πάντως και ενώ οι επιχειρή
σεις προσπάθησαν να προσαρμοστούν στα 
νέα δεδομένα της πανδημίας, σύμφωνα με 
τα ευρήματα της έρευνας, 55% των επιχειρή
σεων που συμμετείχαν, δηλώνουν ότι στην 
περιοχή τους διαπιστώθηκαν συχνά προ
βλήματα στις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις.

«Το "υβριδικό” εργασιακό περιβάλλον 
μπορεί να αποτελεί το μέλλον του τρόπου 
εργασίας για μέρος των διοικητικών στελε
χών της βιομηχανίας, με βασική όμως προϋ
πόθεση τη δημιουργία των προσφορότερων 
διοικητικών δομών και διαδικασιών εντός 
της επιχείρησης, καθώς και των κατάλληλων 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών, που θα τις 
υποβοηθούν να ανταποκρίνονται ταχύτατα 
στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης» ανα
φέρει, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της 
έρευνας, ο πρόεδρος του ΣΒΕ Αθανάσιος 
Σαββάκης. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, 
στην παρούσα φάση η εφαρμογή της τη- 
λεργασίας φαίνεται ότι προβληματίζει τη 
βιομηχανία.

Οπως λέει «είναι φανερό ότι η απομακρυ
σμένη εργασία και η αποκοπή της διά ζώσης 
επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών δεν γεννά 
νέες ιδέες και δεν ευνοεί τις ουσιαστικές 
συνεργασίες και την ομαδική εργασία. Αυτό 
σημαίνει ότι η κάθε μεταποιητική επιχείρηση 
που εφαρμόζει εκτεταμένα προγράμματα 
τηλεργασίας κινδυνεύει βραχυπρόθεσμα να 
απολέσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτη
μα, αφού μειώνονται σαφώς οι δυνατότητές 
της για παραγωγή νέων προϊόντων, νέων 
υπηρεσιών και καινοτομίας».

Να σημειωθεί ότι η έρευνα του ΣΒΕ δι- 
εξήχθη το χρονικό διάστημα από 28 Φε
βρουάριου έως και 8 Μαρτίου 2021 και σ’ 
αυτήν συμμετείχαν 168 επιχειρήσεις-μέλη 
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.


