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סגור חלו

סו למסעות הליסינג? אחת מכל  5חברות בוחנת הטלת מכסות
קילומטרי על עובדי שמקבלי רכב צמוד
לפי סקר שער פורו מנהלי הכספי בקרב  650חברות ,חברות שניסו להקטי את כמות
הנסיעה בהסברה נחלו כישלו  90%מציי הרכב הגדולי ממשיכי לשאת כיו בכל
העלויות
דובי בגדליהו
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כ  90%מכלל ציי הרכב הגדולי ממשיכי לשאת כיו בכל עלויות הדלק והנסיעה של העובדי  ,למרות
העלייה החדשה במחירי הדלק .כ עולה מסקר שער פורו מנהלי הכספי ) (CFOבקרב  650מנהלי
כספי של חברות ע ציי רכב ובינוניי גדולי לבדיקת המדיניות ביחס לתשלו הדלק לרכב צמוד לנוכח
עליית מחירי הדלק.
על השאלה "הא החברה בוחנת כיו אפשרות למכסות דלק/נסועה לכלי רכב צמודי " השיבו 79%
מהנשאלי כי הנושא אינו עומד על הפרק ו  21%בוחני אפשרות כזו .בי האפשרויות הנפוצות שנבחנות
כאמצעי להגבלת תצרוכת הדלק נמצאת קביעת תקרה חודשית על בסיס מספר קילומטרי לצרכי עבודה
וצרכי פרטיי בהתא למרחק מקו מגוריו של העובד .התקרה שנבחנת כיו ברוב החברות היא כ 25
אל" קילומטרי בשנה ,למעט עובדי שגרי מעל  50קילומטרי ממשרדי החברה.
הסקר מגלה כי חברות רבות מנסות כיו להקטי וולנטרית את כמות הנסועה של העובדי באמצעי כמו
הסברה ,הגברת המודעות בישיבות עבודה והערות לעובדי  ,שחורגי באופ בלתי סביר .ע זאת ,נתוני
הסקר מגלי שהאמצעי הוולנטריי נושאי תוצאות זניחות.
ממוצע הקילומטראז' השנתי של רכבי חברה צמודי בחברות שמנסות "לחנ" את העובדי להקטי את
הקילומטראז' מרצונ עומד על כ  29,564קילומטר בחודש זאת לעומת כ  31אל" קילומטר בחודש
לחברות שאינ מבצעות שו צעד בכיוו.
ג חברות שנוקטות בצעדי מעשיי להקטנת הנסועה נמנעות מלהדק את החגורה יתר על המידה .הסקר
מגלה כי בחברות הללו ממוצע הנסועה של כלי הרכב הצמודי קט בפחות מ  10%מאשר בחברות
שמממנות לעובדי את כל הדלק.
הנתוני מגלי כי ביותר מ  60%מהציי כמות הנסועה השנתית הממוצעת היא מעל  30אל" קילומטר
פי שניי מהממוצע הארצי של כלי רכב בבעלות פרטית .כ  15%מכלי הרכב נוסעי מעל  40אל"
קילומטר בשנה.

11/06/2008

http://www.globes.co.il/serve/globes/printWindow.asp?did=1000350424

