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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον βρίσκει τις επιχειρήσεις να πιέζονται όλο και 
περισσότερο για παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Για να 
ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις σ’ αυτές τις πιέσεις, συχνά ξεκινούν την εφαρμογή της 
διοίκησης ολικής ποιότητας ή προγραμμάτων συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. 
Όμως το οικονομικό αποτέλεσμα αυτών των προγραμμάτων δεν είναι άμεσα 
αντιληπτό και η αποτελεσματικότητά τους πολλές φορές αμφισβητείται. Είναι σαφές 
λοιπόν ότι είναι απαραίτητη η υιοθέτηση ενός συστήματος μέτρησης, ώστε να 
συνδεθεί η εφαρμογή με το αποτέλεσμα σε οικονομικούς όρους.

Για τους παραπάνω λόγους αποφάσισε ο συγγραφέας, σε συνεργασία με τον 
καθηγητή κ. Τσιότρα Γεώργιο, να μελετήσει το κόστος ποιότητας με σκοπό να κάνει 
σαφή την έννοια και σημασία του και να προτείνει μια πρακτική μεθοδολογία για την 
εφαρμογή του σε κάθε μορφή επιχείρησης.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα θέματα της ποιότητας βρίσκονται και θα συνεχίσουν να βρίσκονται τα επόμενα 
χρόνια τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. 
Οι επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί ότι η υψηλή ποιότητα θα τις βοηθήσει σημαντικά 
να γίνουν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές στη τοπική και στην παγκόσμια αγορά.

Η υψηλή ποιότητα δεν οδηγεί μόνο σε αύξηση της παραγωγικότητας, υψηλά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, βελτιωμένες διαδικασίες και μεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη, 
αλλά και σε μείωση του κόστους. Η ποιότητα θεωρείται από τους παραγωγούς και 
τους πελάτες σημαντική όσο ποτέ. Μια επιχείρηση θα πρέπει να δίνει μεγάλη 
προσοχή στην ικανοποίηση των πελατών. Ο κάθε δυσαρεστημένος πελάτης σημαίνει 
για την επιχείρηση απώλεια της καλής φήμης της. Αυτό οδηγεί σε παραπέρα 
προσπάθειες από το προσωπικό της επιχείρησης πρώτα για τη διερεύνηση της αίτιας 
και στη συνέχεια για διορθωτικές ενέργειες, με τελικό αποτέλεσμα έξτρα κόστη. 
Ένας χαμένος πελάτης εξαιτίας ποιοτικών προβλημάτων είναι πολύ δυσκολότερο να 
ξαναεπιστρέψει στην επιχείρηση σε σχέση με ένα χαμένο πελάτη εξαιτίας της τιμής 
του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Η εξέλιξη της διοίκησης ποιότητας πέρασε από τρία κύρια στάδια: τον έλεγχο 
ποιότητας, τη διασφάλιση ποιότητας και τη διοίκηση ολικής ποιότητας.

Έλεγχος ποιότητας. Ο έλεγχος ποιότητας στηρίζεται στη χρήση λειτουργικών 
τεχνικών και δραστηριοτήτων τα οποία έχουν ως στόχο συνήθως την εύρεση και 
διόρθωση των λαθών. Δίνεται μεγάλη προσπάθεια στον έλεγχο και τις δοκιμές του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας ώστε να μη φτάσει ελαττωματική στον πελάτη.

Διασφάλιση ποιότητας. Με τη διασφάλιση της ποιότητας δίνεται μεγαλύτερη 
έμφαση στη πρόληψη των καταστάσεων μη συμμόρφωσης και εφαρμόζονται πιο 
σύγχρονες τεχνικές σε σχέση με τον έλεγχο της ποιότητας, όπως είναι η ανάπτυξη 
ενός ολοκληρωμένου συστήματος ποιότητας, ο προγραμματισμός ποιότητας, η 
ανάλυση των αιτιών αποτυχίας και ο στατιστικός έλεγχος των διαδικασιών.

Διοίκηση ολικής ποιότητας. Η διοίκηση ολικής ποιότητας (ΔΟΠ) είναι μια 
φιλοσοφία διοίκησης που στηρίζεται στη συμμετοχή όλου του προσωπικού της 
επιχείρησης και έχει ως στόχο την ανάπτυξη της επιχείρησης διαμέσου της καλύτερης 
δυνατής ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη.

Η αποτελεσματική εφαρμογή της ΔΟΠ στηρίζεται στην αποδοχή και τήρηση 
ορισμένων εργαλείων και τεχνικών στη διεξαγωγή των διαφόρων λειτουργιών της 
επιχείρησης:

Ί



Προτεραιότητα στην ποιότητα και τη συνεχή βελτίωσή της. Με την προσέγγιση 
της ΔΟΠ υιοθετείται η αρχή ότι η ποιότητα θα πρέπει να έχει κάθε φορά την 
πρώτη προτεραιότητα. Αυτό συνήθως ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της 
επιχείρησης, γιατί η καλύτερη ποιότητα οδηγεί στη μείωση του κόστους και στη 
συμπίεση του χρόνου διεκπεραίωσης των παραγγελιών.

Εστίαση στις ανάγκες του πελάτη. Για να μπορεί μια επιχείρηση να ικανοποιεί τις 
κάθε φορά με συνέπεια τις ανάγκες του πελάτη θα πρέπει να γνωρίζει ποιοι είναι 
οι πελάτες της, ποιες είναι οι ανάγκες τους και ποιες οι προσδοκίες τους από το 
συγκεκριμένο προϊόν. Κατά το σχεδιασμό της ποιότητας των προϊόντων, είναι 
απαραίτητο οι υπεύθυνοι να διεξάγων έρευνες αγοράς που θα δώσουν απάντηση 
στα παραπάνω ερωτήματα. Όταν η ανάγκη για εστίαση στις ανάγκες του πελάτη 
γίνει κατανοητή όχι μόνο για τους εξωτερικούς πελάτες, αλλά και για τους 
εσωτερικούς, τότε η εφαρμογή της ΔΟΠ δίνει στην επιχείρηση την δυνατότητα να 
αξιοποίηση κάθε ευκαιρία για τη βελτίωση της ποιότητας όχι μόνο των προϊόντων 
αλλά και όλων των διαδικασιών της παροχής τους. Σε κάθε θέση εργασίας ο 
εργαζόμενος θα πρέπει να λειτουργεί ως πελάτης αυτού στην προηγούμενη και ως 
προμηθευτής αυτού στην επόμενη.

Έμφαση στην πρόληψη της κακής ποιότητας. Η έμφαση στην πρόληψη αναγκάζει 
τους υπεύθυνους να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια στην καλή σχεδίαση 
του προϊόντος, ώστε τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του να 
καλύπτουν τις αποτελεσματικά τις ανάγκες του πελάτη. Εξίσου σημαντική είναι 
και η σωστή σχεδίαση της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να μη δημιουργεί 
ελαττωματικά.

Συνολική και συστηματική συμμετοχή εργαζομένων. Η ανάθεση της ευθύνης για 
την ποιότητα και η εκχώρηση αρμοδιότητας στους εργαζόμενους να 
παρεμβαίνουν στην παραγωγική διαδικασία για την αποφυγή ελαττωματικών 
μπορεί να περιορίσει σημαντικά τα προβλήματα ποιότητας μιας επιχείρησης. Το 
τμήμα ποιότητας περιορίζεται στους ελέγχους που δεν είναι τεχνικά εφικτοί στις 
διάφορες θέσεις εργασίας και σε συμβουλευτικό ρόλο στις ομάδες βελτιώσεων 
των εργαζομένων που επιδιώκουν συστηματικά την επίλυση προβλημάτων 
ποιότητας για τα προϊόντα και διαδικασίες.

Μάνατζμεντ με μικτές διαλειτουργικές ομάδες. Η φιλοσοφία της διοίκησης 
ολικής ποιότητας αφορά την ανάπτυξη της ικανότητας μιας επιχείρησης να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που έχουν οι εξωτερικοί και οι εσωτερικοί πελάτες 
της. Η παραδοσιακή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων έρευνας 
αγοράς, σχεδίασης του προϊόντος και της παραγωγικής διαδικασίας κ.α. από 
ομάδες σε διαδοχικές φάσεις οδηγεί συχνά σε προβλήματα επικοινωνίας και 
συντονισμού διαφορετικών λειτουργιών που αυξάνουν το κόστος και κάνουν πιο 
εύκολη την εμφάνιση προβλημάτων ποιότητας. Η δημιουργία μικτών ομάδων στις 
οποίες εκπροσωπούνται όλες οι σχετικές λειτουργίες μιας επιχείρησης, συμβάλει



στην ταυτόχρονη αντιμετώπιση των δυσκολιών που δημιουργούνται από την 
εισαγωγή ενός νέου προϊόντος ή μιας νέας τεχνολογίας. Η προσέγγιση αυτή 
μπορεί να περιορίσει αισθητά τον απαιτούμενο χρόνο ανάπτυξης ενός προϊόντος, 
το κόστος παραγωγής του και την ποιότητά του. Αυτό οφείλεται στην 
ολοκληρωμένη και ταυτόχρονη θεώρηση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν 
την ποιότητα.

Το κόστος ποιότητας μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα πολλά εργαλεία και τεχνικές 
που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια επιχείρηση στα πλαίσια της ΔΟΠ. Όπως για κάθε 
άλλο εργαλείο, η διοίκηση θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει 
το κόστος ποιότητας και, αν ναι. πότε και με ποιο τρόπο, έχοντας ως τελικό στόχο την 
βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Αν και το κόστος ποιότητας δείχνει να είναι 
πιο χρήσιμο σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στην αρχή του ταξιδιού προς την 
διοίκηση ολικής ποιότητας από ότι σε επιχειρήσεις που έχουν αρκετή λειτουργική 
εμπειρία στη ΔΟΠ., πολλές μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις (GE, Philips, Xerox) 
μετρούν το κόστος ποιότητάς ως ένα δείκτη της ποιότητάς τους. Το κόστος ποιότητας 
γενικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του πόσο κοστίζει η μη ποιότητα 
στην επιχείρηση, για τον εντοπισμό των αιτιών και των αποτελεσμάτων της χαμηλής 
ποιότητας, σαν εργαλείο βελτίωση της ποιότητας και για την παρακολούθηση της 
προόδου.

Το συνολικό κόστος ποιότητας μιας επιχείρησης είναι το άθροισμα του κόστους 
αποφυγής ελαττωματικών και του κόστους από την παραγωγή ελαττωματικών 
προϊόντων. Το κόστος αποφυγής ελαττωματικών ή κόστος συμμόρφωσης, χωρίζεται 
συνήθως σε δύο κατηγορίες, στο κόστος πρόληψης και το κόστος εκτίμησης. Το 
κόστος πρόληψης καλύπτει τις δραστηριότητες της επιχείρησης που έχουν ως σκοπό 
να περιορίσουν κάθε αίτιο κακής ποιότητας, ενώ το κόστος εκτίμησης δημιουργείται 
από το σύνολο των δραστηριοτήτων που εκτελούνται σε διάφορα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας για να ελεγχθεί η ποιότητα της παραγωγής. Το κόστος 
ελαττωματικών ή κόστος μη συμμόρφωσης μπορεί και αυτό να διαχωριστεί σε δύο 
κατηγορίες, το εσωτερικό κόστος αποτυχίας και το εξωτερικό κόστος αποτυχίας. Το 
κόστος εσωτερικής αποτυχίας περιλαμβάνει το κόστος που δημιουργείται από την 
παραγωγή ελαττωματικών όσο αυτά είναι ακόμη μέσα στην επιχείρηση, ενώ το 
κόστος εξωτερικής αποτυχίας καλύπτει το κόστος που δημιουργείται όταν 
ελαττωματικά προϊόντα φθάνουν στον πελάτη. Στο γράφημα 1.1 απεικονίζονται οι 
σχέσεις του κόστους αποφυγής ελαττωματικών και του κόστους ελαττωματικών μιας 
επιχείρησης. Για κάθε επίπεδο ποιότητας, όπως αυτό προσδιορίζεται από το ποσοστό 
των ελαττωματικών, το συνολικό κόστος ποιότητας διαμορφώνεται από το άθροισμα 
των δύο παραπάνω κατηγοριών. Στο τελευταίο γράφημα παρατηρούμε ότι το κόστος 
ελαττωματικών αυξάνει με το ποσοστό ελαττωματικών ενώ το κόστος αποφυγής 
ελαττωματικών αυξάνει όσο η επιχείρηση προσπαθεί να το μειώσει. Το συνολικό 
κόστος ποιότητας φαινομενικό δείχνει να ελαχιστοποιείται για κάποιο ενδιάμεσο 
επίπεδο ποιότητας.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1
ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΠΟΦΥΓΗΣ
ΕΛΑΤΤΩΜ.

+
: \ ; t

1-----1-----ί-----1-----1-----1-----1-----------i-----!-----1-----i-----!-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1
0 100 

% ΕΛΑΤΤΩΜ.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΛΑΤΤΩΜ.

0 % ΕΛΑΤΤΩΜ. 100

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

----- ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΕΛΑΤΤΩΜ.
■*— ΣΥΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤ.
■»— ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΑΤΤΩΜ.

ΠΗΓΗ Διασκευή από J. Evans & W. Lindsay. (1999), The management and control of quality. Fourth Edition. South-Western 

Publishing. Cincinnati.
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Στην πράξη το επίπεδο ποιότητας για το οποίο έχουμε το μικρότερο συνολικό κόστος 
δεν είναι στατικό. Η διοίκηση με διάφορους τρόπους μπορεί να το μετακινήσει σε 
συνεχώς χαμηλότερα επίπεδα (Γράφημα 1.2). Η συμμετοχή των εργαζομένων και η 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας όλων μπορεί να συμβάλει σε σημαντικές βελτιώσεις 
που περιορίζουν το ποσοστό των ελαττωματικών χωρίς απαραίτητα μεγάλο κόστος. 
Σε αντίθεση με την κλασική προσέγγιση, το κόστος για βελτιώσεις δεν αυξάνει 
απαραίτητα με απαγορευτικό τρόπο όσο πλησιάζουμε υψηλότερα επίπεδα ποιότητας 
με συνεχή περιορισμό των ελαττωματικών.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Συνολικό
κόστος

ποιότητας

Μείωση με 
καλύτερη 

τεχνολογία

0 % Ελαττωματικών 100

ΠΗΓΗ: Υ. Bester, (1999), "Qualimetrics and qualieconomics", The TQM Magazine, Vol 11, No 6, pp. 425 - 436.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για χρόνια, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων πίστευαν ότι η υψηλή ποιότητα κόστιζε 
πολύ στην επιχείρηση. Κατά την δεκαετία του 1970 και 1980 η άποψη αυτή άρχισε 
να αλλάζει καθώς παρατηρήθηκε ότι ποιοτικά προϊόντα μακροπρόθεσμα είχαν 
καλύτερο ROI (Return On Investment) και ήταν πιο ανταγωνιστικά στις διεθνής 
αγορές με αποτέλεσμα να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη βελτίωση της ποιότητας σε 
όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. Αυτή η έμφαση στη ποιότητα έφερε στην επιφάνεια 
τρία πράγματα:

1. Η υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών δεν κοστίζει περισσότερο, αντίθετα 
σε κάποιες περιπτώσεις κοστίζει λιγότερο.

2. Όταν λυθούν κάποια προβλήματα ποιότητας, τα προβλήματα κόστους και 
προγραμματισμού της παραγωγής μειώνονται πολύ περισσότερο. Έτσι η διοίκηση 
πρέπει να λαμβάνει υπ' όψιν της την ποιότητα σε κάθε απόφαση που παίρνει.

3. Οι όροι που χρησιμοποιούνται από τους ειδικούς στην ποιότητα είναι τελείως 
ξένοι για τη διοίκηση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. 
Έτσι, όροι όπως ποσοστό ελαττωματικών, ελαττώματα ανά μονάδα κ.α. 
μετατράπηκαν σε ένα κοινό παρονομαστή, τη χρηματική αξία, που είναι άμεσα 
αντιληπτή από την διοίκηση.

Ο πρώτος που ασχολήθηκε με το τρίτο πρόβλημα ήταν το 1943 ο A. V. Feigenbaum 
που εργαζόταν σε ένα τμήμα της General Electric στις ΗΠΑ. Εκεί ανέπτυξε ένα 
σύστημα αναφορών προς τη διοίκηση στηριζόμενο σε χρηματικές αξίες που το 
ονόμασε "κόστος ποιότητας". Αυτό το σύστημα συγκέντρωνε όλα τα κόστη που 
σχετίζονταν με την ανάπτυξη ενός συστήματος ποιότητας, με τους ελέγχους και με τα 
ελαττωματικά προϊόντα εκφρασμένα σε δολάρια (τη γλώσσα της διοίκησης και των 
μετόχων). Έως το 1948 το σύστημα του Feigenbaum είχε υιοθετηθεί από όλα τα 
τμήματα της General Electric στις ΗΠΑ. Η πρώτη δημοσίευση σχετικά με το κόστος 
ποιότητας έγινε από τον Feigenbaum στο περιοδικό American Institute of Electrical 
Engineers Magazine το 1945 και στη συνέχεια στο βιβλίο του ίδιου με τίτλο Total 
Quality Management το 1951. Η πρώτη αναλυτική δημοσίευση έγινε στο Harvard 
Bussiness Review το 1956. Εκεί ο Feigenbaum χωρίζει το κόστος ποιότητας σε 
τέσσερις κατηγορίες:

• Κόστος πρόληψης
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• Κόστος εκτίμησης
• Κόστος εσωτερικών αστοχιών
• Κόστος εξωτερικών αστοχιών.

Ο τρόπος αυτός κατηγοριοποίησης του κόστους ποιότητας είναι ο πλέον 
διαδεδομένος και έχει υιοθετηθεί τόσο από το Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης 
(Britich Standard Institution, BSI) όσο και από τον Αμερικανικό Οργανισμό 
Ποιότητας (American Society for Quality Control, ASQ) και συναντάται στη 
βιβλιογραφία ως PAF Model από τα αρχικά των λέξεων πρόληψη, εκτίμηση, και 
αστοχία (Prevention, Appraisal, Failure).

Μια άλλη προσωπικότητα στο χώρο της ποιότητας που ασχολήθηκε με το κόστος 
ποιότητας είναι ο Ρ. Crosby. Στο τέλος της δεκαετίας του 50 παρακολούθησε ένα 
σεμινάριο όπου παρουσιάσθηκε η περίπτωση εφαρμογής του κόστους ποιότητας στην 
General Electric. Αυτό του έδωσε το ερέθισμα να ασχοληθεί και ο ίδιος με το κόστος 
ποιότητας. Ο Crosby ορίζει την ποιότητα ως "συμμόρφωση με τις απαιτήσεις" 
(conformance to requirements) και τη μη ποιότητα ως "μη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις. Το 1956 έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Cutting the Cost of Quality που είχε 
ως στόχο να δείξει πως η μέτρηση της ποιότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
στηθεί ένα σύστημα πρόληψης ως εργαλείο συνεχούς βελτίωσης. Στο βιβλίο αυτό το 
κόστος ποιότητας χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες:

• Κόστος επανεπεξεργασίας
• Κόστος ακατάλληλων προϊόντων
• Κόστος εγγυήσεων
• Εργατικά κόστη ελέγχου της ποιότητας

Αργότερα, το 1979 σε ένα βιβλίο που έγραψε με τίτλο Quality is Free, περιελάμβανε 
ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στο κόστος ποιότητας όπου το όριζε ως την "τιμή της 
συμμόρφωσης" (Price Of Conformance, POC) και την "τιμή της μη συμμόρφωσης, 
(PONC) και το κατέτασσε σε τρεις κατηγορίες:

• Κόστος πρόληψης
• Κόστος εκτίμησης
• Κόστος αστοχιών

Το 1961 ο Αμερικάνικος Οργανισμός Ποιότητας (American Society for Quality 
Control, ASQ), όρισε μια επιτροπή με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση μιας 
τεχνικής μέτρησης του κόστους ποιότητας με σκοπό να εφαρμοστεί στις επιχειρήσεις 
των ΗΠΑ. Το 1963 το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έκδωσε το πρότυπο -MIL-Q- 
9858Α- το οποίο απαιτούσε από τους προμηθευτές των ενόπλων δυνάμεων να 
μετρούν το κόστος ποιότητας των προϊόντων τους. Το 1967 ο ASQ δημοσίευσε το 
βιβλίο Quality cost - What and How, όπου το κόστος ποιότητας αναλύεται με βάση 
την προσέγγιση του Feigenbaum. Τώρα το βιβλίο αυτό έχει αποσυρθεί και 
αντικαταστάθηκε από το Principles of Quality Costs του Campanella, το οποίο είναι 
ένας πολύ χρήσιμος οδηγός για όποιον θέλει να ασχοληθεί με το κόστος ποιότητας.
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Στην Ευρώπη ο όρος κόστος ποιότητας άρχισε να χρησιμοποιείται στο τέλος της 
δεκαετίας του 50 και κατατάσσονταν σε κόστος πρόληψης, εκτίμησης, και αστοχίας 
με βάση τη δημοσίευση του Feigenbaum στο Harvard Business Review το 1957. To 
1974 ο Groocock δημοσίευσε το πρώτο βιβλίο με θέμα το κόστος ποιότητας με τίτλο 
The Cost of Quality με βάση τις εμπειρίες που αποκόμισε από την εργασία του στο 
Ευρωπαϊκό τμήμα της ATT. Στο βιβλίο αυτό ο διαπραγματεύεται κυρίως το θέμα της 
εφαρμογής ενός προγράμματος κόστους ποιότητας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Ο Βρετανικός Οργανισμός Τυποποίησης (BSI) έκδωσε το 1972 το BS 4891 με τίτλο 
Economics of Quality Assurance με κύριο θέμα του τα οικονομικά της ποιότητας. 
Αργότερα, το 1981 δημοσίευσε το πρώτο Ευρωπαϊκό πρότυπο με αντικείμενο το 
κόστος ποιότητας και τίτλο BS 6143, Guide to the Determination and Use of Quality 
Related Costs. Αυτό στηριζόταν στο Αμερικάνικο Quality cost - What and How και o 
κύριος στόχος του ήταν να παράσχει οδηγίες για την εφαρμογή ενός συστήματος 
κόστους ποιότητας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις. Όμως ήταν μια κακή αντιγραφή του 
Αμερικάνικου προτύπου και τελικά πρόσφερε πολύ λιγότερα από αυτά που 
υπόσχονταν. Οι βασικότερες αδυναμίες του ήταν ότι δεν είχε ευελιξία στον τρόπο 
συλλογής των δεδομένων και δεν προσδιόριζε με ακρίβεια την κατανομή των 
κατηγοριών κόστους ποιότητας στις δραστηριότητες. Το πρότυπο αυτό αποσύρθηκε 
και τώρα τιτλοφορείται ως Guide to the Economics of Quality και εκδόθηκε σε δύο 
τμήματα:

• Το 1990 το BS 6143 Part 1, Process Cost Model όπου περιγράφεται ένα μοντέλο 
κόστους ποιότητας εφαρμόσιμο σε κάθε είδους διαδικασία (υπηρεσίες & 
βιομηχανία). Αυτή η μέθοδος στηρίζεται στην μοντελοποίηση της διαδικασίας 
και δίνει έμφαση στις μετρήσεις και τον ορισμό "ιδιοκτητών" των διαδικασιών 
(process ownership). Για την κατηγοριοποίηση του κόστους ποιότητας 
χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση του Ρ. Crosby (POC & PONC).

• Το 1992 το BS 6143 Part 2, Prevention, Appraisal and Failure Model, το οποίο 
είναι μια αναθεωρημένη έκδοση του αρχικού προτύπου εφαρμογής του κόστους 
ποιότητας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και περιέχει περισσότερες γενικές 
πληροφορίες για το κόστος ποιότητας.

Το 1991 ο B.G. Dale και J.J. Plunkett, καθηγητές στο UMIST, εκδώσανε το βιβλίο 
Quality Costing που τώρα είναι στην τρίτη του έκδοση και αποτελεί έναν πολύ 
χρήσιμο και πρακτικό οδηγό για όποιο θέλει να ασχοληθεί με την εφαρμογή του 
κόστους ποιότητας.

Ο G. Taguchi στο βιβλίο του Introduction to Quality Engineering πρότεινε μια 
διαφορετική προσέγγιση στο κόστος ποιότητας. Παραδοσιακά ήταν αποδεκτό ότι 
απώλειες εξαιτίας της ποιότητας (Quality Loss) υπάρχουν όταν το προϊόν είναι έξω 
από τα όρια των προδιαγραφών, και όταν είναι μέσα στα όρια δεν παρουσιάζονται 
απώλειες (Σχήμα 2.1). Όμως και σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν
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απώλειες με τη μορφή του κόστους ευκαιρίας (opportunity cost) που σχετίζεται με 
χαμένες πωλήσεις η με δυσαρεστημένους πελάτες. Ο Taguchi παρουσίασε αυτές τις 
απώλειες ποιότητας με μια εξίσωση δευτέρου βαθμού που την ονόμασε συνάρτηση 
απώλειας ποιότητας (Quality Loss Function). Η συνάρτηση είναι παραβολική με την 
απώλεια να αυξάνει καθώς απομακρυνόμαστε από την τιμή-στόχο του 
χαρακτηριστικού (Σχήμα 2.2) και ορίζεται μαθηματικά ως:

f(x) = κ(χ-Τ)2

Όπου ί'(χ) η απώλεια, χ η τιμή του χαρακτηριστικού, Τ η τιμή-στόχος και κ ένας 
συντελεστής κόστους. Το κύριο πρόβλημα αυτής της προσέγγισης είναι η δυσκολία 
εκτίμησης του συντελεστή κόστους κ και την κατανομή πιθανοτήτων του 
χαρακτηριστικού.

ΣΧΗΜΑ
2.1

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ

LTL UTL

ΣΧΗΜΑ
2.2 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ TOY TAGUCHI
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Παρ' ότι υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία για το κόστος ποιότητας, αυτή είναι 
περισσότερο ποιοτικής φύσεως και ένα μικρό μέρος της περιέχει ποσοτικά στοιχεία 
μετρήσεων του κόστους ποιότητας. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να ταξινομηθούν σε 
τρεις κατηγορίες, μετρήσεις για πολυεθνικές επιχειρήσεις, συγκρίσεις μεταξύ 
βιομηχανιών και βιομηχανικών κλάδων και στοιχεία για μεμονωμένες επιχειρήσεις.

Για την πρώτη κατηγορία, οι Wheelwright and Haynes (1985) αναφέρουν ότι το 
κόστος ποιότητας της IBM στις αρχές της δεκαετίας του 80 ήταν 30% του συνολικού 
κόστους παραγωγής. Ο Rohan (1987) αναφέρει ότι το κόστος ποιότητας μιας μεγάλης 
αεροναυπηγικής επιχείρησης ήταν 20 εκατομμύρια Δολάρια παρ' ότι η ετήσια έξοδα 
του τμήματος διασφάλισης ποιότητας ήταν 30 εκατομμύρια Δολάρια. Τέλος ο 
Groocock (1980) αναφέρει ότι το κόστος ποιότητας του Ευρωπαϊκού τμήματος της 
ITT ήταν 460 και 550 εκατομμύρια Δολάρια για τα έτη 1978 και 1979 αντίστοιχα.

Για τη δεύτερη κατηγορία ο Webb (1972) σύγκρινε τη βιομηχανία κρεάτων με το 
σύνολο της βιομηχανίας και παρατήρησε ότι το κόστος ποιότητας ως ποσοστό των 
πωλήσεων ήταν 6 και 10% αντίστοιχα. Το περιοδικό Quality (1977) παρουσίασε το 
κόστος ποιότητας για ένδεκα βιομηχανικούς κλάδους. Η σύγκριση γίνεται για δύο 
μεθοδολογίες συλλογής (επίσημη και ανεπίσημη) και τα στοιχεία παρουσιάζονται ως 
ποσοστό των πωλήσεων και ως ποσοστό της άμεσης εργασίας. Το περιοδικό 
European Construction News (1998) σε μια έρευνα που έκανε για την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας κατασκευών αναφέρει ότι το 
κόστος ποιότητας της κυμαίνεται από 5 έως 10% των συνολικών πωλήσεων. Οι Abed 
and Dale (1997) σε μια ανάλυση της βιβλιογραφίας που έκαναν, παρατήρησαν ότι οι 
κατηγορίες του κόστους ποιότητας ως ποσοστό του συνολικού κόστους ποιότητας 
ήταν πρόληψη 5%, εκτίμηση 28%, αστοχία 67% και ότι το συνολικό κόστος 
ποιότητας ως ποσοστό των πωλήσεων ήταν κατά μ.ο. 9,2 % και κυμαινόταν από 2 
έως 25%. Οι Dale and Plunkett (1990) σε μια έκδοση του υπουργείου βιομηχανίας 
της Μ. Βρετανίας με τίτλο The Case for Quality Costing παρουσιάζουν αρκετά 
παραδείγματα μέτρησης του κόστους ποιότητας για μεμονωμένες Βρετανικές 
επιχειρήσεις.

Στην Ελλάδα, ο υπολογισμός του κόστους ποιότητας είναι από τα αδύνατα σημεία 
των επιχειρήσεων που έχουν εγκαταστήσει ένα σύστημα ποιότητας. Σε πρόσφατη 
έρευνα που έγινε (Βλαχόπουλος 1997), στο σύνολο των 400 μεγαλύτερων Ελληνικών 
επιχειρήσεων, μόνο το 1% περίπου συλλέγει, επεξεργάζεται και μετράει στοιχεία του 
κόστους ποιότητας συστηματικά, ενώ τα περισσότερα στελέχη δεν έχουν κατανοήσει 
την αναγκαιότητα αυτή.



2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Από τη φύση της, κάθε προσπάθεια κοστολόγησης απαιτεί ξεκάθαρους ορισμούς, και 
το κόστος ποιότητας δεν αποτελεί εξαίρεση. Έτσι, η σπουδαιότητα των ορισμών είναι 
δεδομένη για τη συλλογή, ανάλυση και χρήση του. Χωρίς ξεκάθαρους ορισμούς δε 
θα μπορέσει να υπάρξει σωστή κατανομή του κόστους στα διάφορα στοιχεία που το 
αποτελούν με αποτέλεσμα η προσπάθεια να καταλήξει σε λάθος συμπεράσματα. 
Όμως ο καθορισμός του τι είναι κόστος ποιότητας και τι όχι δεν είναι εύκολο και 
υπάρχουν πολλές "γκρίζες" περιοχές όπου δεν μπορεί να διαχωριστεί μια 
δραστηριότητα αν είναι σχετική καθαρά με την π.χ. παραγωγή ή σχετίζεται και με την 
ποιότητα.

Το κόστος ποιότητας θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα κριτήριο του επιπέδου της 
ποιότητας μιας επιχείρησης - αλλά μόνο εάν θα μπορούσαν να γίνουν έγκυρες 
συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών σειρών δεδομένων κόστους. Η δυνατότητα 
σύγκρισης των δεδομένων εξαρτάται από τους ορισμούς των διαφόρων κατηγοριών 
και στοιχείων κόστους που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή τους. Όμως 
ομολογουμένως, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν γενικοί όροι για να περιγράφουν 
συγκεκριμένες δραστηριότητες οι οποίες διαφέρουν στις διάφορες μορφές παραγωγής 
ή επιχειρήσεων.

Διάφοροι ορισμοί που σχετίζονται με το κόστος ποιότητας δίνονται στο BS 4778 Part 
2 και στο BS 6143 Part 1 & 2. Στο BS 4778 Part 2 το κόστος ποιότητας ορίζεται ως 
"η δαπάνη που γίνεται από τον παραγωγό, τον χρήστη και την κοινωνία που 
σχετίζεται με το προϊόν ή την υπηρεσία" (the expenditure incurred by the producer, 
the user and the community, associated with product or service). To σχετιζόμενο 
κόστος με την ποιότητα (quality related cost) στο BS 4778 Part 2 ορίζεται ως "η 
δαπάνη που γίνεται για τις δραστηριότητες πρόληψης ελαττωμάτων και εκτίμησης 
συν τις απώλειες εξαιτίας εσωτερικών και εξωτερικών αστοχιών". Στο BS 6143 Part 1 
ορίζεται ως "κόστος σε τέτοιες κατηγορίες όπως κόστος πρόληψης, κόστος 
εκτίμησης, κόστος εσωτερικών αστοχιών και κόστος εξωτερικών αστοχιών", και στο 
BS 6143 Part 2 ορίζεται ως "κόστος εξασφάλισης και εγγύησης ποιότητας καθώς και 
απώλειες που συμβαίνουν όταν δεν επιτυγχάνεται η ποιότητα".

Παρ' ότι οι παραπάνω ορισμοί έχουν το ίδιο νόημα, η έλλειψη τυποποίησης είναι 
εμφανής και ίσος προβληματίζει αυτούς που ασχολούνται με τη συλλογή και τη 
μελέτη του κόστους ποιότητας. Παρόμοιες μικρές διαφορές υπάρχουν και για τους 
ορισμούς του κόστους πρόληψης, εκτίμησης εσωτερικής και εξωτερικής αποτυχίας. 
Εκτός από τα πρότυπα, πολλοί συγγραφείς δίνουν δικούς τους ορισμούς για το 
κόστος ποιότητας που σε αρκετές περιπτώσεις διαφέρουν αρκετά από τους παραπάνω 
ή δεν είναι ξεκάθαροι. Πρέπει να τονιστεί ότι υπεραισιοδοξία και μεγάλος ζήλος κατά 
τον ορισμό του κόστους ποιότητας οδηγεί ανθρώπους ειδικούς στην ποιότητα να 
επεκτείνουν τους ορισμούς του κόστους ποιότητας ώστε και να συμπεριλαμβάνουν
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στοιχεία που έχουν μικρή σχέση με την ποιότητα με σκοπό να τονιστεί η σημασία της 
ποιότητας στην διοίκηση. Αυτό δημιουργεί δύο προβλήματα, πρώτον, κάνει δύσκολη 
τη συλλογή των στοιχείων και δεύτερον αν για κάποια κόστη γίνει αποδεκτό ότι 
σχετίζονται με την ποιότητα μετά είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει.

Το μοντέλο της πρόληψης - εκτίμησης - αποτυχίας (PAF model) είναι το παλαιότερο 
και έχει εφαρμοστεί περισσότερο από όλα τα άλλα στις επιχειρήσεις. Τα στοιχεία 
κόστους του μοντέλου ορίζονται από το BS 6143 Part 2 ως:

• Κόστος πρόληψης. Το κόστος κάθε δραστηριότητας με σκοπό τη διερεύνηση, 
πρόληψη και μείωση της πιθανότητας εμφάνισης μη συμμόρφωσης ή 
ελαττωμάτων.

• Κόστος εκτίμησης. Το κόστος αποτίμησης του βαθμού επιτυχίας των ποιοτικών 
απαιτήσεων συμπεριλαμβανομένου π.χ. του κόστους διακρίβωσης και ελέγχου σε 
κάθε στάδιο του κύκλου ποιότητας.

• Κόστος εσωτερικής αποτυχίας. Τα κόστη που εμφανίζονται μέσα στον οργανισμό 
εξαιτίας της μη συμμόρφωσης ή ελαττωμάτων σε κάθε στάδιο της παραγωγικής 
διαδικασίας όπως σκράπ, επανεπεξεργασία, απόρριψη, επανεπιθεώρηση και 
επανασχεδιασμός.

• Κόστος εξωτερικής αποτυχίας. Τα κόστη που εμφανίζονται μετά την παράδοση 
του προϊόντος / υπηρεσίας στον πελάτη / χρήστη εξαιτίας μη συμμόρφωσης ή 
ελαττωμάτων και συμπεριλαμβάνουν το κόστος εγγυήσεων, αντικατάστασης, 
απώλειες συνεπειών (consequential losses) και το κόστος αξιολόγησης των 
κυρώσεων.

Από τα παραπάνω, το κόστος εξωτερικής αποτυχίας είναι το σοβαρότερο γιατί γίνεται 
στο πελάτη, με όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται (χαμένες πωλήσεις, μείωση της 
φήμης της επιχείρησης κλπ) και διότι κοστίζει πολύ περισσότερο η διόρθωση του.

Ο κυριότερος λόγος που έκανε το παραπάνω μοντέλο δημοφιλές είναι ότι έχει 
υιοθετηθεί τόσο από τον ASQ όσο και από τον BSI με το πρότυπο BS 6143 Part 2. 
Αν και ο αρχικός στόχος του μοντέλου ήταν να εφαρμοστεί σε βιομηχανικές 
επιχειρήσεις, έχουν γίνει προσπάθειες εφαρμογής του και σε άλλους οργανισμούς 
όπως τράπεζες και μεταφορές (National Westminster Bank, British Airways). Θα 
πρέπει να τονιστεί ότι η ομαδοποίηση των στοιχείων κόστους ποιότητας στις 
παραπάνω κατηγορίες τείνει να είναι συνήθεια παρά ανάγκη. Τέτοιας μορφής 
ομαδοποίηση ενδιαφέρει περισσότερο τους ανθρώπους που ασχολούνται με την 
ποιότητα παρά οποιωνδήποτε άλλο. Η προσέγγιση αυτή δίνει έμφαση στα εσωτερικά 
προβλήματα ποιότητας και παραβλέπει σε μεγάλο βαθμό τα κόστη ποιότητας που 
σχετίζονται με τους προμηθευτές τις υπεργολαβίες και τους πελάτες.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του μοντέλου είναι:

• Γίνεται εύκολα κατανοητό από το προσωπικό.



• Είναι μια ορθολογική προσέγγιση στη συλλογή του κόστους ποιότητας.

• Παρέχει ομοιομορφία στην παρουσίαση και στις συγκρίσεις.

• Έχει ευρεία αποδοχή.

• Η εκτενής βιβλιογραφική περιγραφή του μοντέλου βοηθάει στην αναγνώριση των 
στοιχείων που σχετίζονται με το κόστος ποιότητας.

Τα μειονεκτήματα που έχει αυτή η προσέγγιση είναι:

• Τα στοιχεία κόστους, έτσι όπως περιγράφονται από το μοντέλο, συνήθως δεν 
ταιριάζουν με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες από το λογιστικό σύστημα 
της επιχείρησης.

• Τα στοιχεία κόστους ταιριάζουν περισσότερο σε βιομηχανικές δραστηριότητες 
και λιγότερο σε υπηρεσίες.

• Πολλές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ποιότητα δεν είναι ξεκάθαρο σε 
ποιες κατηγορίες ανήκουν.

• Στην πράξη, η ομαδοποίηση γίνεται μετά τη συλλογή των δεδομένων για να 
ταιριάζει με το πρότυπο παρά ως πρακτική ανάγκη.

• Αυτός ο τρόπος κατηγοριοποίησης δείχνει να μην παρουσιάζει κανένα 
ενδιαφέρον για ανθρώπους που έχουν μικρή σχέση με το αντικείμενο.

• Η κατηγοριοποίηση δεν είναι κατάλληλη για τις κυριότερες χρήσης του κόστους 
που σχετίζεται με την ποιότητα.

Μια τροποποίηση του παραπάνω μοντέλου είναι η προσέγγιση του Crosby. Αυτός 
κατατάσσει το κόστος ποιότητας ως την τιμή - κόστος της συμμόρφωσης (POC) και 
την τιμή - κόστος της μη συμμόρφωσης (PONC). Το κύριο χαρακτηριστικό του 
μοντέλου είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδους επιχείρηση και εστιάζει στο 
κόστος να γίνεται κάτι σωστά την πρώτη φορά και στο κόστος των λαθών. Ένα άλλο 
χαρακτηριστικό του μοντέλου είναι ότι παρέχει μια πιο συνολική προσέγγιση στο 
κόστος ποιότητας για όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και προάγει τη συνεχή 
βελτίωση τόσο της αποδοτικότητας όσο και της ποιότητας.

Ένας άλλος τρόπος θεώρησης του κόστους ποιότητας είναι η κατηγοριοποίηση των 
δραστηριοτήτων σε σχέση με τον προμηθευτή, την επιχείρηση και τον πελάτη διότι 
πιστεύεται ότι αυτή ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο που πραγματικά λειτουργούν οι 
επιχειρήσεις, έχει πιο εμφανή λειτουργικά πλεονεκτήματα και είναι εφαρμόσιμος 
τόσο σε βιομηχανικές όσο και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Αυτή η 
προσέγγιση μπορεί να συνδυαστεί με το μοντέλο της πρόληψης - εκτίμησης - 
αποτυχίας και έτσι να συνδυαστούν τα πλεονεκτήματα των δύο μοντέλων. Ένα 
τέτοιο παράδειγμα δίνεται στον πίνακα 3.1.
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Μια άλλη διάσταση του κόστους ποιότητας, που παραλείπεται από πολλούς 
συγγραφείς είναι το κόστος της "επιχειρησιακής φθοράς" ή "κόστος χαμένης 
ευκαιρίας" (Lost Opportunity Cost) που υφίσταται η επιχείρηση λόγο δυσαρέσκειας 
πελατών. Ο κυριότερος λόγος που παραλείπονται τέτοιου είδους κόστη είναι ότι 
υπολογίζονται πολύ δύσκολα. Όμως όταν ένα σύστημα υπολογισμού του κόστους 
ποιότητας φτάσει στην ωριμότητά του καλό θα ήταν στη συνέχεια να γίνεται 
προσπάθεια υπολογισμού και τέτοιου είδους κόστη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κόστη ποιότητας υπάρχουν σε κάθε οργανισμό ανεξάρτητα εάν αυτά μετριούνται η 
όχι. Το αντικείμενο αυτού του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει μια πρακτική 
μεθοδολογία για την συλλογή, ανάλυση, παρουσίαση και χρήση του κόστους 
ποιότητας σε μια επιχείρηση.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος είναι απαραίτητο να 
οριστεί ένα στέλεχος της επιχείρησης ως συνολικά υπεύθυνος για το όλο εγχείρημα. 
Η απαιτήσεις για αυτό το άτομο είναι να έχει επαφή με το πρόγραμμα ποιότητας της 
επιχείρησης να έχει γενική γνώση των συστημάτων κόστους ποιότητας, να πιστεύει 
στη χρησιμότητα που θα έχει η εφαρμογή του συστήματος στην επιχείρηση και να 
έχει τη θέληση να αναλάβει την συνολική υπευθυνότητα.

Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι να επιβεβαιωθεί με πραγματικά στοιχεία 
κόστους η χρησιμότητα που θα έχει το πρόγραμμα κόστους ποιότητας για την 
επιχείρηση. Αυτό είναι απαραίτητο για να τραβήξει την προσοχή και το ενδιαφέρον 
της διοίκησης. Ο υπολογισμός του κόστους ποιότητας της επιχείρησης μπορεί να 
γίνει με ανασκόπηση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης για να 
παρουσιαστούν τα κυριότερα στοιχεία του κόστους ποιότητας. Για στοιχεία κόστους 
που είναι σημαντικά και δεν υπάρχουν δεδομένα μπορεί να γίνει εκτίμησή τους. Το 
κρίσιμο σημείο αυτής της προσπάθειας είναι να υπολογιστούν τα κυριότερα στοιχεία 
του κόστους ποιότητας χωρίς πολλές λεπτομέρειες που πιθανόν να απαιτούσαν πολύ 
χρόνο και έκαναν την προσπάθεια περίπλοκη.

Αφού καθοριστεί το επίπεδο του κόστους ποιότητας το επόμενο βήμα είναι να 
διευκρινιστεί εάν η διοίκηση της επιχείρησης είναι έτοιμη να αποδεχθεί και να 
υποστηρίξει το πρόγραμμα κόστους ποιότητας. Για να έχει επιτυχία το πρόγραμμα θα 
πρέπει η διοίκηση να δεσμευτεί και να το υποστηρίξει. Για να πειστεί η διοίκηση 
καλό θα ήταν να γίνει μια αναλυτικότερη μελέτη για ένα μικρό τμήμα της 
επιχείρησης όπου θα παρουσιάζεται ο τρόπος συλλογής των στοιχείων και οι 
διορθωτικές ενέργειες που θα βοηθήσουν στη μείωσή του. Το τμήμα που θα επιλεγεί 
για παρουσίαση στη διοίκηση θα πρέπει να παρουσιάζει υψηλό κόστος αποτυχίας 
ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτές οι ωφέλειες που θα προκύψουν από την εφαρμογή 
του προγράμματος.

Στη συνέχεια ο υπεύθυνος του προγράμματος μπορεί να ξεκινήσει το κύριο στάδιο 
ανάπτυξης του συστήματος υπολογισμού του κόστους ποιότητας. Τα κυριότερα 
στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύστημα είναι:
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• Παρουσίαση του προγράμματος στη διοίκηση.

• Διενέργεια μιας πιλοτικής μελέτης.

• Εκπαίδευση του προσωπικού.

• Συλλογή και ανάλυση του κόστους ποιότητας.

• Παρουσίαση του κόστους ποιότητας.

• Χρήση του κόστους ποιότητας.

3.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Επιχειρήσεις που δεν έχουν ασχοληθεί συστηματικά με το κόστος ποιότητας, δεν 
γνωρίζουν το μέγεθος του και την επίδρασή στα οικονομικά αποτελέσματα της 
επιχείρησης. Η πρώτη παρουσίαση που αναφέρεται παραπάνω έχει ως σκοπό να 
δώσει ένα πρώτο ερέθισμα στη διοίκηση για την επίδραση του κόστους ποιότητας 
στην επιχείρηση.

Στη συνέχεια πρέπει να γίνει μια εκτενέστερη παρουσίαση όπου θα πρέπει να 
τονιστούν τα οφέλη που θα προκόψουν από το σύστημα. Συγκεκριμένα θα πρέπει να 
τονιστούν τόσο τα οφέλη από την μείωση των δαπανών, της μη παραγωγικής 
εργασίας και τη μείωση του σκράπ, όσο και από την βελτίωση της ικανοποίησης του 
πελάτη και την επακόλουθη αύξηση των πωλήσεων και τελικά την βελτίωση των 
αποτελεσμάτων της επιχείρησης. Η παρουσίαση θα πρέπει να περιέχει μια λεπτομερή 
περιγραφή των στόχων του προγράμματος και τους τρόπους που αυτοί θα 
επιτευχθούν. Επίσης θα πρέπει να περιέχει και μια εκτίμηση της έξτρα επένδυσης που 
θα απαιτηθεί για τη λειτουργία του συστήματος καθώς και η απόδοσης αυτής της 
επένδυσης από την μείωση του κόστους ποιότητας.

Όταν η διοίκηση θα έχει πιστή για τη χρησιμότητα του προγράμματος, θα πρέπει να 
ενημερωθεί / εκπαιδευτεί στα βασικά χαρακτηριστικά του κόστους ποιότητας καθώς 
και στην ανάγκη για συλλογική εργασία και συμμετοχή. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση 
στο ότι το κόστος ποιότητας δεν προέρχεται μόνον από το τμήμα ποιότητας αλλά από 
όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και έτσι το πρόγραμμα θα έχει εφαρμογή σε όλες 
τις λειτουργίες της επιχείρησης και ανάγκη συμμετοχής προσωπικού από όλα τα 
τμήματα της.
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3.2 ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πριν την καθολική εφαρμογή του προγράμματος είναι χρήσιμο να γίνεται μια 
πιλοτική εφαρμογή του διότι:

• Δοκιμάζει την ικανότητα καλής λειτουργίας του συστήματος.

• Καθορίζει τις ανάγκες σε ανθρώπους και την περιοχή εφαρμογής.

• Επιτρέπει την επίλυση προβλημάτων και λαθών του συστήματος πριν την 
καθολική εφαρμογή.

Η πιλοτική μελέτη γίνεται συνήθως από τον υπεύθυνο του συστήματος με την 
συνεργασία κάποιου στελέχους από τις οικονομικές υπηρεσίες της επιχείρησης. Η 
επιλογή της περιοχής στην οποία θα γίνει η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορούν να βγουν εύκολα συμπεράσματα και τα 
αποτελέσματα πιθανών διορθωτικών ενεργειών να είναι άμεσα. Επίσης θα πρέπει να 
είναι ένα τυπικό τμήμα της επιχείρησης και να παρουσιάζει κόστη ποιότητας από 
όλες τις κατηγορίες αν και κάποια στοιχεία κόστους θα μπορούσαν να μην 
υπολογιστούν σ' αυτό το στάδιο.

Πριν αρχίσει η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος θα πρέπει να επιλεγεί ένα 
στέλεχος από τις οικονομικές υπηρεσίες της επιχείρησης για να συνεργαστεί με τον 
υπεύθυνο του προγράμματος. Το άτομο αυτό θα αποτελέσει την γέφυρα μεταξύ του 
υπάρχοντος λογιστικού συστήματος της επιχείρησης με τις ανάγκες οικονομικών 
στοιχείων του προγράμματος και στη συνέχεια θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη 
του εσωτερικού συστήματος κοστολόγησης. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλεγεί και 
ένα στέλεχος από το τμήμα όπου θα γίνει η πιλοτική μελέτη και όλοι μαζί θα πρέπει 
να θέσουν τους στόχους του προγράμματος. Τα βήματα που θα πρέπει να 
ακολουθηθούν είναι:

• Μέτρηση του κόστους ποιότητας και καθορισμός των κατάλληλων βάσεων 
μέτρησης.

• Συσχέτιση των μετρήσεων με τους ορισμούς που έχουν δοθεί για τα διάφορα 
στοιχεία κόστους.

• Δημιουργία διαγραμμάτων ανάλυσης τάσεως.

• Αναγνώριση ευκαιριών βελτίωσης και καθορισμός στόχων.

• Καθοδήγηση και υποστήριξη στην αναγνώριση, ανάλυση και επίλυση 
προβλημάτων.

• Ανάληψη διορθωτικών ενεργειών.

• Δημιουργία αναφορών προόδου.

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια κατά την 
εφαρμογή του προγράμματος σε όλη την επιχείρηση.
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3.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μετά την έγκριση από τη διοίκηση και ταυτόχρονα με το πιλοτικό πρόγραμμα θα 
πρέπει να γίνει η εκπαίδευση των στελεχών από τα τμήματα της επιχείρησης που θα 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην συμμετοχή όλων 
των τμημάτων της επιχείρησης, στην σπουδαιότητα της ομαδικής εργασίας και στις 
πραγματικές ευκαιρίες βελτίωσης που υπάρχουν. Ο απώτερος στόχος είναι να 
πειστούν τα στελέχη για τις ωφέλειες που θα προκύψουν από το πρόγραμμα και η 
δέσμευσή τους για συνεργασία και συμμετοχή όπου χρειάζεται.

Ένα σημαντικό σημείο κατά την εκπαίδευση των στελεχών είναι η ενθάρρυνση για 
συμμετοχή τους στα χαρακτηριστικά του προγράμματος που αφορούν το τμήμα τους. 
Θα είναι χρήσιμο να τους ζητηθεί να ετοιμάσουν μια λίστα με τις δραστηριότητες του 
τμήματός τους που σχετίζονται με την ποιότητα και στη συνέχεια με βάση τους 
ορισμούς που έχουν δοθεί για τα διάφορα στοιχεία του κόστους ποιότητας και μετά 
από συζήτηση με αυτούς να ταξινομηθούν αυτές οι δραστηριότητες στις κατάλληλες 
κατηγορίες κόστους ποιότητας (πρόληψη, εκτίμηση, εσωτερική και εξωτερική 
αποτυχία).

Τέλος, τα παρακάτω στοιχεία πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνονται κατά την 
εκπαίδευση στελεχών στο κόστος ποιότητας:

• Έμφαση στη σημαντικότερη ωφέλεια της βελτίωσης της ποιότητας, καλύτερη 
ικανοποίηση του πελάτη με μικρότερο κόστος.

• Δεν μπορεί να γίνει καμιά βελτίωση χωρίς διορθωτικές ενέργειες. Κάθε τμήμα 
πρέπει να δεσμευτεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

• Ο στόχος του προγράμματος κόστους ποιότητας είναι ο προσδιορισμός περιοχών 
όπου μπορεί αν γίνει μείωση του κόστους με τη βελτίωση της ποιότητας.

• Δεν είναι απαραίτητο να υπολογιστούν όλα τα στοιχεία που αποτελούν το κόστος 
ποιότητας με βάση τους ορισμούς.

• Δεν πρέπει να γίνει περισσότερο περίπλοκο το λογιστικό σύστημα της 
επιχείρησης εξαιτίας του κόστους ποιότητας. Αλλαγές πρέπει να γίνονται μόνον 
όταν είναι απολύτως απαραίτητο.

• Δεν πρέπει να βιαστούμε να μεταβούμε από την πιλοτική μελέτη στην καθολική 
εφαρμογή του προγράμματος.

3.4 ΣΥΑΑΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί να υπολογίσει μια επιχείρηση το κόστος 
ποιότητας. Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται κυρίως από το στόχο του προγράμματος 
και το είδος της επιχείρησης.
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Εάν ο στόχος είναι να γίνει μια πρώτη εκτίμηση του κόστους ποιότητας της 
επιχείρησης τότε το μοντέλο της Πρόληψης, Εκτίμησης. Αποτυχίας (PAF model) 
δίνει καλά αποτελέσματα. Επίσης το μοντέλο αυτό είναι κατάλληλο για τη μέτρηση 
του κόστους ποιότητας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις. Αντίθετα εάν η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται στο τομέα των υπηρεσιών υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο 
διαχωρισμό μεταξύ των δραστηριοτήτων πρόληψης και εκτίμησης με τα κύρια 
καθήκοντα εργασίας, σε τέτοιες περιπτώσεις η κοστολόγηση των δραστηριοτήτων 
(Activity Base Costing) δείχνει να έχει καλύτερα αποτελέσματα.

Κάποιοι άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν κατά την επιλογή της 
μεθόδου συλλογής των στοιχείων είναι:

• Το κόστος ποιότητας θα συλλεχθεί στο σύνολο του οργανισμού ή κατά προϊόν / 
έργο / τμήμα / επιχειρηματική μονάδα;

• Ποια θα είναι η κατηγοριοποίηση των στοιχείων κόστους;

• Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές μέθοδοι συλλογής και μέτρησης στα 
διάφορα επίπεδα της επιχείρησης;

• Θα συλλεχθεί πρώτα το κόστος αποτυχίας και στη συνέχεια το κόστος πρόληψης 
και εκτίμησης ή όχι;

• Σε μια βιομηχανική επιχείρηση θα δοθεί πρώτα έμφαση στις παραγωγικές 
λειτουργίες και στη συνέχεια στα άλλα τμήματα; Θα χρησιμοποιηθεί διαφορετική 
μέθοδος για τις δύο αυτές περιπτώσεις;

Παρακάτω αναλύονται τα πιο διαδεδομένα μοντέλα κόστους ποιότητας.

Μοντέλο Πρόληψης - Εκτίμησης - Αποτυχίας

Κατά τη συλλογή των στοιχείων με αυτή τη μέθοδο, ο υπεύθυνος του προγράμματος 
προετοιμάζει μια λίστα με τα στοιχεία κόστους ομαδοποιημένη στις κατηγορίες 
πρόληψη, εκτίμηση, εσωτερική αποτυχία και εξωτερική αποτυχία. Για την 
προετοιμασία της λίστας των στοιχείων κόστους μπορεί να βοηθηθεί από λίστες 
στοιχείων κόστους ποιότητας που είναι δημοσιευμένες στη σχετική βιβλιογραφία 
(π.χ. BS 6143 Part 2), μια αναλυτική περιγραφή των στοιχείων του κόστους 
ποιότητας δίνεται επίσης στο Παράρτημα Π. Όμως επειδή οι έτοιμες λίστες δεν 
ταιριάζουν απόλυτα στην κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσαρμοσθούν στα 
χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Έτσι, καλό είναι να ζητηθεί από τα στελέχη των 
τμημάτων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να προετοιμάσουν από μια λίστα με 
στοιχεία κόστους ποιότητας που παρουσιάζονται στα τμήματά τους. Τέλος ο 
υπεύθυνος του προγράμματος σε συνεργασία με ένα στέλεχος από τις οικονομικές 
υπηρεσίες της επιχείρησης θα αποφασίσουν πια από τα στοιχεία κόστους που έχουν



συγκεντρωθεί θα χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα. Ένας χρήσιμος τρόπος 
διαχωρισμού των στοιχείων κόστους ποιότητας είναι ο παρακάτω:

• Στοιχεία που είναι εύκολο να εντοπιστούν και να ποσοτικοποιηθούν

• Στοιχεία που είναι εύκολο να εντοπιστούν αλλά εμφανίζονται πολύ σπάνια και 
είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια και παραλείπονται.

• Στοιχεία που δεν εντοπίζονται ή δεν υπάρχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Μέθοδος με βάση την κοστολόγηση του χρόνου εργασίας

Σε μη βιομηχανικές επιχειρήσεις τα στοιχεία του κόστους ποιότητας όπως 
περιγράφονται στο μοντέλο πρόληψης - εκτίμησης - αποτυχίας έχουν συνήθως μικρή 
χρησιμότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις η επιχείρηση πρέπει να δημιουργήσει από την 
αρχή δικές της λίστες στοιχείων του κόστους ποιότητας που έχουν συνήθως ως βάση 
της δραστηριότητες των εργαζομένων. Ο υπεύθυνος του προγράμματος σε 
συνεργασία με στελέχη από τα τμήματα της επιχείρησης επιλέγουν τις 
δραστηριότητες που θα μετρηθούν και τις κατατάσσουν σε κάποιες κατηγορίες. Στη 
συνέχεια δημιουργούνται φόρμες όπου καταγράφεται ο χρόνος που αναλώνεται από 
κάθε εργαζόμενο σ' αυτές τις δραστηριότητες (Πίνακας 3.4.1). Μετριούνται συνήθως 
όλες οι δραστηριότητες πλην της παραγωγικής εργασίας. Μια τέτοια λίστα στοιχείων 
κόστους ποιότητας που χρησιμοποιήθηκε στην National Westminster Bank 
παρουσιάζεται παρακάτω:

• Παράπονα πελατών

Χρόνος που αναλώνεται με τον πελάτη 
Χρόνος αναζήτησης στοιχείων του πελάτη 
Απασχόληση άλλου προσωπικού 
Επανέλεγχος

• Έρευνες

Χρόνος που αναλώνεται σε διερεύνηση 
Χρόνος που αναλώνεται για τη δημιουργία οδηγιών 
Χρόνος πληροφόρησης συναδέλφων 
Συγκεντρώσεις στελεχών 
Αποτυχία επίτευξης προδιαγραφών 
Διαδικασίες που δεν τηρούνται

• Διορθωτικές εργασίες

Επανεπεξεργασία / έξτρα εργασία / τροποποίηση εργασίας 
Απορριπτόμενες εργασίες / ατελής εργασίες 
Επαεπεξεργασία / τροποποίηση αναφορών

ΙΙ11ΓΊΙ Β (ΐ Dale & J.J Plunkett. (1999). Qualil\ Costing. Third edition. Cover Publishing. Aldershot lingland.
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Π1ΙΙΉ: B. G Dale & .1.1. Plunkett. (1999). Quality Costing. Third [fdilion. Cover Publishing. Aldershot Hngland.

Μοντέλο κόστους διαδικασίας (process cost model)

To μοντέλο αυτό αρχικά προτάθηκε από τον Ρ. Crosby και στη συνέχεια 
αναπτύχθηκε από τον British Standards Institution με το BS 6143 Part 1 το 1990. 
Εκεί προτείνεται μια μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους ποιότητας που μπορεί 
να εφαρμοστεί σε κάθε διαδικασία. Το χαρακτηριστικό του μοντέλου είναι η μεγάλη 
βαρύτητα που δίνει στη μέτρηση των διαδικασιών διαμέσο της μοντελοποίησης τους 
(process modeling) και στον ορισμό "ιδιοκτητών" για τις διαδικασίες (process 
ownership). Το κόστος ποιότητας ομαδοποιείται σε δύο κατηγορίες, το κόστος 
συμμόρφωσης και το κόστος μη συμμόρφωσης.

Το πρώτο βήμα για την εφαρμογή της μεθόδου είναι η μοντελοποίηση των 
διαδικασιών. Αυτό γίνεται από τον υπεύθυνο του προγράμματος σε συνεργασία με 
στελέχη που σχετίζονται άμεσα με τις διαδικασίες. Η μοντελοποίηση γίνεται με την 
δημιουργία διαγραμμάτων ροής με τις εισροές και εκροές των διαδικασιών (Σχήμα 
3.4.1). Ως "ιδιοκτήτης" της διαδικασίας ορίζεται ένα ή περισσότερα άτομα που 
σχετίζονται άμεσα με αυτήν. Η μοντελοποίηση βοηθάει τα στελέχη να εντοπίσουν το 
κόστος συμμόρφωσης και μη συμμόρφωσης για τις διαδικασίες που είναι υπεύθυνοι. 
Τα διάφορα στοιχεία κόστους που θα εντοπιστούν από την μοντελοποίηση 
κατατάσσονται σε κάποια από τις δύο κατηγορίες ή και στις δύο ανάλογα με τη φύση 
τους, δύο τέτοια παραδείγματα δίνονται στους πίνακες 3.4.2 και 3.4.3.
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Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι ενώ το μοντέλο δίνει μεγάλη υπευθυνότητα στους 
κατόχους των διαδικασιών μέσα σε κάθε διαδικασία εντοπίζονται σημαντικά 
προβλήματα με κόστη που υπάρχουν μεταξύ των τμημάτων. Έτσι μερικές φορές, 
σημαντικά κόστη δεν εντοπίζονται ή ακόμη και αν εντοπιστούν είναι δύσκολο να 
πειστούν οι κάτοχοι των διαδικασιών να τα "υιοθετήσουν". Ένα άλλο πρόβλημα που 
εμφανίζεται ως συνέπεια των παραπάνω είναι οι προσπάθειες που γίνονται από τον 
ιδιοκτήτη μιας διαδικασίας να μειώσει το κόστος της εις βάρος κάποιας άλλης.

ΣΧΗΜΑ
3.4.1 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΙΣΡΟΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΡΟΕΣ

ΠΗΓΗ : BS 6143 Pan I. 1992, British Standards Institution. London
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ΠΙΝΑΚΑΣ
3.4.2

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αξιολόγηση απόψεων Συνολικό κόστος

Έλεγχος μισθών Συνολικό κόστος

Αξιολογήσεις

Βιομηχανική δράση 
(industrial action)

Κόστος αξιολογήσεων Κόστος διαχείρισης μη 
επιστρεφόμενων

Συνολικό κόστος

Αναδιοργάνωση
προσωπικού

Συνολικό κόστος

Κόστος στελέχωσης Κόστος ικανοποίησης αναγκών Κόστος μη ικανοποίησης 
πχ καθυστερήσεις

Κόστος υπότροφων 
φοιτητών που δεν 
προσλαμβάνονται

Συνολικό κόστος

Εκπαίδευση Κόστος εκπαίδευσης Κόστος ακυρουσειον

Αιτήςεις αλλαγής 
προσωπικού Κόστος αυτδιν που εγκρίνονται Κόστος απόρριψης, λαθών, κλπ

Προετοιμασία στατιστικών Κόστος τυπικών αναφορών Κόστος ειδικών αναφορών

ΠΙΝΑΚΑΣ
3.4.3

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προγραμματισμός, 
σχεδίαση, έλεγχος υλικών

Τμήμα του κόστους
Τμήμα του κόστους εξαιτίας 
αλλαγών στις προδιαγραφές, 
λαθών προγραμματισμού κλπ

Έλεγχος παραγιυγής και 
κόστος ελέγχων Τμήμα του κόστους Κόστος επανελέγχουν και 

επαναδοκιμών

Απαξίωση, ρύθμιση και 
προληπτική συντήρηση 

οργάνων ελέγχου
Συνολικό κόστος

Βλάβες λειτουργίας Συνολικό κόστος

Κόστος παραγωγής Κόστος κανονικής λειτουργίας Κόστος επανεπεξεργασίας

Κόστος υλικών Κόστος αναγκαίων υλικών Κόστος σκράπ

Νεκροί χρόνοι Συνολικό κόστος

Κόστος καθυστερήσεων Συνολικό κόστος

ΠΗΓΗ : B.S 6143 Part 1. 1992. British Standards Institution. London.
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Συλλογή και πηγές δεδομένων κόστους ποιότητας

Οι περισσότερες επιχειρήσεις αναλύουν αρκετά το κόστος υλικών και άμεσης 
εργασίας για λόγους μέτρησης της παραγωγικότητας. Όμως στις περισσότερες 
περιπτώσεις η ανάλυση της έμμεσης εργασίας και των ΓΒΕ δεν γίνεται με μεγάλη 
λεπτομέρεια παρ' ότι είναι συνήθως πολλαπλάσια της άμεσης εργασίας. Έτσι, το 
κόστος πρόληψης είναι το πιο δύσκολο να υπολογιστεί γιατί στηρίζεται κυρίως σε 
εκτιμήσεις επιμερισμού της εργασίας διοικητικών στελεχών (μισθωτοί) και 
εργαζομένων (ωρομίσθιοι) που συνήθως δεν καταγράφεται η κατανομή του χρόνου 
εργασίας τους στις διάφορες δραστηριότητες. Εάν τέτοιο προσωπικό απασχολείται σε 
μια στενής έκτασης δραστηριοτήτων (πχ έλεγχοι), τότε η κατάσταση είναι 
απλούστερη. Στην πράξη όμως υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι που απασχολούνται σε 
αρκετά διαφορετικές δραστηριότητες που κάποιες από αυτές μπορεί να μη 
σχετίζονται με την ποιότητα.

Για να υπολογιστεί το κόστος πρόληψης πρέπει να καταγράφονται ή να εκτιμούνται 
οι δραστηριότητες προσωπικού που απασχολείται συνολικά ή μερικά με αυτήν. Για 
προσωπικό που ανήκει στο τμήμα ποιότητας ο υπολογισμός είναι ευκολότερος γιατί 
υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία και έχουν συνήθως άμεση σχέση με τον υπεύθυνο 
του προγράμματος. Για προσωπικό που δεν ανήκει στο τμήμα ποιότητας αλλά 
ασχολείται μερικά με δραστηριότητες πρόληψης η κατάσταση είναι δυσκολότερη. Σε 
πολλές περιπτώσεις είναι προτιμότερο να παραλείπεται ο υπολογισμός του κόστους 
πρόληψης που προέρχεται από τέτοιο προσωπικό διότι οι εκτιμήσεις είναι ανακριβής 
και το κόστος υπολογισμού υψηλό.

Ένα άλλο στοιχείο κόστους που είναι δύσκολο να μετρηθεί είναι το κόστος 
προσωπικού που δεν ανήκει στο τμήμα ποιότητας αλλά ένα μέρος της εργασίας του 
είναι αποτέλεσμα εσωτερικών και εξωτερικών αστοχιών. Τέτοια κόστη είναι η 
απασχόληση προσωπικού του τμήματος προμηθειών και λογιστηρίου με θέματα που 
έχουν να κάνουν με ελαττωματικά προϊόντα. Η ανάλυση του κόστους αποτυχίας κατά 
λειτουργικά τμήματα (πχ παραγωγή, προμήθειες, μάρκετινγκ) είναι ένα άλλο είδος 
κόστος ποιότητας το οποίο δεν είναι διαθέσιμο από το λογιστικό σύστημα της 
επιχείρησης. Το κόστος επαναδοκιμών ελαττωματικών προϊόντων που έχουν 
επισκευαστεί είναι πολύ σημαντικό στοιχείο κόστους ποιότητας για βιομηχανικές 
επιχειρήσεις και είναι επίσης πού δύσκολο να υπολογιστεί.

Ένα σημαντικό θέμα που έχει σχέση με την ευκολία μέτρησης του κόστους ποιότητας 
είναι η περιγραφή των λογαριασμών κόστους του λογιστηρίου. Πολλές φορές οι 
τίτλοι που έχουν πολλοί λογαριασμοί δεν συμβαδίζουν με τους ορισμούς των 
στοιχείων του κόστους ποιότητας και έτσι δυσκολεύουν τους υπολογισμούς. Καλό θα 
είναι να ύπαρχοι στενή συνεργασία μεταξύ του υπεύθυνου του προγράμματος με 
κάποιο από τα στελέχη του λογιστηρίου.
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Η ευκολία συλλογής των στοιχείων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πηγές 
άντλησης δεδομένων κόστους ποιότητας. To BS 6143 Part 2 προτείνει τα παρακάτω 
έγραφα ως πηγές άντλησης δεδομένων κόστους ποιότητας:

• Μισθοδοσία.

• Αναφορές βιομηχανικών εξόδων.

• Αναφορές σκράπ και επανεπεξεργασίας.

• Αναφορές εξόδων ταξιδιών.

• Πληροφορίες κόστους προϊόντος.

• Αναφορές επισκευών και αντικαταστάσεων.

• Κόστη εγγύησης.

• Αναφορές ελέγχων και δοκιμών.

• Αναφορές μη συμμόρφωσης.

Γενικότερα, οι πηγές από όπου μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία για το κόστος 
ποιότητας είναι τρεις:

1. Δεδομένα από τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

2. Διαδικασίες, προδιαγραφές και λειτουργικά συστήματα της επιχείρησης.

3. Στοιχεία που υπολογίζονται ειδικά για την μέτρηση του κόστους ποιότητας.

Βαθμός λεπτομέρειας και ακρίβεια μετρήσεων.

Η δυνατότητα σωστής κοστολόγησης σε μια επιχείρηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τις δυνατότητες του MIS (Management Information System) και το βαθμό 
ανάλυσης των δεδομένων. Εάν τα συστήματα παραγγελιών, προμήθειας υλικών, 
ιχνηλασημότητας προϊόντος κλπ δεν είναι αξιόπιστα τότε ο εντοπισμός και η μέτρηση 
του κόστους ποιότητας γίνεται δύσκολη.

Δυσκολίες μπορεί να εντοπιστούν ακόμη και στη συλλογή στοιχείων που φαίνεται 
εύκολη, όπως είναι το σκράπ. Η επιχείρηση πρέπει να συντάξει οδηγίες για το τι 
θεωρείται σκράπ, επανεπεξεργασία κλπ και πως θα συλλέγονται αυτά τα κόστη. 
Όμως πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε η μελέτη να μην επικεντρωθεί μόνον στο 
ραφινάρισμα είδη γνωστών στοιχείων κόστους αλλά να γίνει προσπάθεια εντοπισμού 
κρυφών πηγών κόστους ποιότητας που πιθανόν να είναι σημαντικά. Εάν ο στόχος του 
προγράμματος είναι η παραπέρα ανάλυση γνωστών πηγών κόστους τότε είναι 
προτιμότερο να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη λεπτομερή ανάλυση μεγάλων 
στοιχείων κόστους παρά στην ποσοτικοποίηση μικρών γιατί έστω και μικρή 
ποσοστιαία μείωση τους θα έχει πολύ μεγαλύτερη χρηματική αξία.
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Ένα άλλο θέμα που δεν πρέπει να παραβλέπεται είναι ότι εάν το σύστημα κόστους 
ποιότητας απαιτεί την συνεχή συλλογή δεδομένων με μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας 
τότε είναι πολύ πιθανό το σύστημα να περιέλθει σε αχρηστία. Μεγάλη προσοχή 
πρέπει να δίνεται στον αριθμό των στοιχείων κόστους που θα συλλεχθούν και στο 
βαθμό λεπτομέρειας για κάθε ένα από αυτά. Το σύστημα πρέπει να γίνει όσο το 
δυνατόν πιο απλό και αυτοματοποιημένο, με τη μικρότερη δυνατή ανάγκη 
συμμετοχής του προσωπικού και χωρίς να αυξήσει το φόρτο εργασίας του 
λογιστηρίου.

Μια σημαντική παράμετρος του προγράμματος κόστους ποιότητας είναι να 
αποφασισθεί ο απαιτούμενος βαθμός ακρίβειας των μετρήσεων. Οι Plunkett & Dale 
(1999) στο βιβλίο τους quality costing αναφέρουν ότι πολλοί ειδικοί στην ποιότητα 
πιστεύουν ότι θα πρέπει να μετριούνται κυρίως τα στοιχεία που έχουν υψηλό κόστος 
και στη συνέχεια για αυτά να λαμβάνονται μέτρα μείωσης τους. Επίσης οι ίδιοι 
συγγραφής αναφέρουν ότι στην πράξη ακρίβεια 610% στο κόστος ποιότητας είναι 
ικανοποιητική.

Η ακρίβεια των δεδομένων εξαρτάται συνήθως από παράγοντες που δεν ελέγχονται 
από τον υπεύθυνο του προγράμματος. Όμως αυτό που θα πρέπει να αποφευχθεί, είναι 
η άσκοπη ακρίβεια που πιθανόν θα δημιουργήσει δυσκολίες στη συλλογή των 
δεδομένων. Η γνώση του τρόπου συλλογής των δεδομένων και ο τρόπος χρήσης τους 
δίνουν μια καλή ένδειξη της αναμενόμενης ακρίβειάς τους. Για παράδειγμα, μικρός 
έλεγχος των δελτίων απόρριψης προϊόντων είναι πιθανό να οδηγήσει σε ανακριβή 
δεδομένα. Τα δελτία αυτά έχουν συνήθως ένα μοναδικό κωδικό αριθμό, εάν όμως δεν 
υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου τότε δεν είμαστε σίγουροι ότι φθάνουν όλα στο 
λογιστήριο ή στο τμήμα ποιότητας. Ένας άλλος τρόπος εκτίμησης της ακρίβειας των 
μετρήσεων του κόστους ποιότητας μπορεί να γίνει με την διενέργεια μεμονωμένων 
μετρήσεων ως επιβεβαίωση.

3.5 ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Όταν μια επιχείρηση αποφασίσει να μετρήσει το κόστος ποιότητας της, συνήθως 
στρέφεται προς το λογιστήριο για να αντλήσει πληροφορίες. Τότε διαπιστώνεται ότι 
δεν υπάρχουν λογαριασμοί με τίτλους ’πρόληψη", "εκτίμηση" ή "αποτυχία". Το 
επόμενο βήμα είναι ο υπεύθυνος του προγράμματος μαζί με κάποιο στέλεχος από το 
λογιστήριο να συνεργαστούν για να μπορέσουν να "ξεσκεπάσουν" λογαριασμούς που 
περιέχουν κόστη ποιότητας κάτω από διάφορες άλλες επικεφαλίδες. Μερικές φορές η 
εργασία αυτή είναι εύκολη, για παράδειγμα θα μπορούσε να υπάρχει κάποιος 
λογαριασμός που παρακολουθεί το κόστος του τμήματος που κάνει τους ελέγχους και 
δοκιμές ή κάποιος άλλος που παρακολουθεί τα έξτρα κόστη εξαιτίας εσωτερικών 
αστοχιών. Όμως στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά συμπεριλαμβάνονται σε 
λογαριασμούς σταθερού κόστους παραγωγής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Αυτοί οι
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λογαριασμοί περιέχουν τα άμεσα υλικά, την άμεση εργασία και τα γενικά 
βιομηχανικά έξοδα (ΓΒΕ). Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες 
να αναλυθούν τα άμεσα υλικά σε χρησιμοποιούμενα κατά την παραγωγή και σε 
σκράπ. καθώς και η άμεση εργασία σε απαραίτητες δραστηριότητες και σε 
δραστηριότητες που δεν προσθέτουν αξία στο προϊόν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα 
προκύψει με τον επιμερισμό των γενικών βιομηχανικών εξόδων. Αυτά αποτελούνται 
από τα έμμεσα υλικά, την έμμεση εργασία και διάφορα άλλα σταθερά και μεικτά 
κόστη που επιμερίζονται στα διάφορα προϊόντα / δραστηριότητες με βάση την άμεση 
εργασία ή υλικά που απαιτούν. Όταν τα ΓΒΕ αποτελούν ένα μικρό τμήμα του 
συνολικού κόστους παραγωγής, ο επιμερισμός τους δεν αλλοιώνει το τελικό 
αποτέλεσμα. Όμως επειδή στις περισσότερες βιομηχανικές επιχειρήσεις αυτά είναι 
πολλαπλάσια των μεταβλητών εξόδων, θα πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στον 
επιμερισμό τους.

Πολλά από τα προβλήματα που αναφέρονται παραπάνω θα είναι πολύ πιο εύκολο να 
λυθούν εάν το λογιστήριο εφαρμόζει την κοστολόγηση κατά κέντρα δραστηριοτήτων 
(ABC accounting). Αυτή είναι μια λογιστική μέθοδος όπου τα άμεσα και τα έμμεσα 
έξοδα μιας επιχείρησης χρεώνονται σε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες που τα 
χρησιμοποιούν. Ο D. W. Webster προτείνει μια διαδικασία πέντε βημάτων για την 
εφαρμογή της κοστολόγησης κατά κέντρα δραστηριοτήτων στη μέτρηση του κόστους 
ποιότητας:

Ε Εντοπισμός των δραστηριοτήτων (πρόληψη και εκτίμηση) και των 
αποτελεσμάτων (εσωτερική και εξωτερική αστοχία).

2. Καθορισμός των στοιχείων κόστους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες 
πρόληψης και εκτίμησης και με τις εσωτερικές και εξωτερικές αστοχίες.

3. Εντοπισμός των δραστηριοτήτων που ωφελούνται από την πρόληψη και εκτίμηση 
και αυτών έχουν ως αιτία εσωτερικές και εξωτερικές αστοχίες.

4. Κατανομή του κόστους πρόληψης και εκτίμησης στις δραστηριότητες που 
ωφελούνται και του κόστους αστοχιών στις δραστηριότητες που αποτελούν την 
αιτία αυτών.

5. Προσαρμογή του υπολογιζόμενου κόστους προϊόντος ή υπηρεσίας ώστε να 
συμπεριλαμβάνει και τα κόστη ποιότητας.

3.6 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρουσίαση του κόστους ποιότητας με κάποιο μεθοδικό τρόπο, παρ' ότι είναι μια 
σημαντική παράμετρος ενός προγράμματος κόστους ποιότητας, δεν τυγχάνει 
συνήθως της απαιτούμενης προσοχής από τους υπεύθυνους.
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Αφού θα έχει αποφασιστεί ποια κόστη είναι σχετικά και μπορούν να συλλεχτούν και 
ποια δεν εμφανίζονται ή είναι δύσκολο να συλλεχτούν πρέπει να προετοιμαστούν οι 
φόρμες παρουσίασης. Αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτές που θα 
περιέχουν τα σημαντικά και μετρήσιμα κόστη και σε αυτές όπου θα παρουσιάζονται 
τα ασήμαντα κόστη και κάποια κόστη που πιθανόν να εμφανίζονται αλλά δεν είναι 
εύκολο να μετρηθούν. Η δεύτερη κατηγορία αν και δεν φαίνεται σημαντική, είναι 
σκόπιμο να υπάρχει γιατί πρώτον δείχνει στη διοίκηση ότι δεν έχουν παραμεληθεί και 
δεύτερον δίνουν ένα ερέθισμα για να γίνουν αργότερα προσπάθειες μέτρησης τους. Η 
άποψη που επικρατεί για την πρώτη κατηγορία είναι ότι αυτά θα πρέπει να 
παρουσιάζονται ανά τμήμα (παραγωγή, σχεδίαση, προμήθειες κλπ) όπου 
εμφανίζονται, με την ελπίδα ότι αυτό θα αποτελέσει ερέθισμα για ανάληψη δράσης. 
Όμως αυτή η πρακτική πολλές φορές έχει αρνητικά αποτελέσματα και κάνει τα 
στελέχη των διαφόρων τμημάτων καχύποπτα ως προς το πρόγραμμα. Για να 
αποφεύγονται τέτοιες συνέπειες θα πρέπει να δίνεται έμφαση στις ευκαιρίες 
βελτίωσης που υπάρχουν και όχι στο καταμερισμό ευθυνών.

Ανεξάρτητα εάν παρουσιάζονται ανά τμήμα ή όχι, τα κόστη ποιότητας 
κατηγοριοποιούνται συνήθως σε πρόληψη, εκτίμηση, εσωτερική και εξωτερική 
αποτυχία και ως βάση σύγκρισης επιλέγονται συνήθως οι πωλήσεις, το συνολικό 
κόστος ποιότητας και σπανιότερα το κόστος άμεσης εργασίας και υλικών. Αυτή η 
μορφή παρουσίασης θεωρείται από τα στελέχη του τμήματος ποιότητας πιο 
λειτουργική γιατί η πρόληψη αντιπροσωπεύει την επένδυση που έχει γίνει, η 
εκτίμηση τα λειτουργικά κόστη και το κόστος αποτυχίας τις ευκαιρίες βελτίωσης. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να δύνεται προσοχή στη χρήση του κόστους εγγυήσεων 
γιατί υπάρχει κάποια χρονική υστέρηση μεταξύ της παραγωγής του προϊόντος και της 
εμφανίσεις του κόστους αυτού. Εάν λάβουμε υπόψη μας και τις αλλαγές τιμών, τις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες και τον πληθωρισμό, τότε το κόστος αυτό θα έπρεπε ίσως 
να παρουσιάζεται ξεχωριστά και όχι ως τμήμα του τρέχοντος κόστους ποιότητας.

Μια άλλη παράμετρος που πρέπει να αποφασιστεί είναι η συχνότητα των αναφορών 
και ο βαθμός λεπτομέρειας της παρουσίασης των στοιχείων. Εβδομαδιαίες αναφορές 
κόστους σκράπ και επανεπεξεργασίας είναι κατάλληλες για τους υπεύθυνους 
παραγωγής, μηνιαίες αναφορές του συνολικού κόστους αναλυτικά κατά κατηγορίες, 
με έμφαση στα σημαντικότερα προβλήματα και στα τρέχοντα προγράμματα 
βελτίωσης δείχνουν να είναι κατάλληλα για τα μεσαία στελέχη ενώ συγκεντρωτικά 
εξαμηνιαία ή ετήσια αποτελέσματα με διαγράμματα τάσεων και συγκρίσεις με τα 
προϋπολογισμένα κόστη είναι χρησιμότερα για το διευθυντή της επιχείρησης και το 
διοικητικό συμβούλιο.

Παρακάτω παρουσιάζονται τρεις μορφές εντύπων παρουσίασης του κόστους 
ποιότητας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ
3.6.2 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Περιγραφή
Τρέχον μήνας Από αρχή έτους

Δρχ
% Δρχ %

Πωλήσεις Αλλο Πωλήσεις Αλλο
Κόστος πρόληψης

1. Έρευνα αγοράς
2. Ανάπτυξη προϊόντος
3. Εισερχόμενες ύλες
4. Διοίκηση ποιότητας
5. Αλλα 
Σύνολο 
Στόχος

Κόστος εκτίμησης
1. Μετρήσεις 

εισερχομένων υλών
2. Μετρήσεις παραγωγής
3. Δοκιμές
4. Ανασκόπηση 

μετρήσεων και δοκιμών
5. Αλλα 
Σύνολο 
Στόχος

Εσωτερική αποτυχία
1. Αστοχίες προϊόντος
2. Αστοχίες υλικών
3. Λειτουργικές αστοχίες
4. Αλλα

Εξωτερική αποτυχία

Σύνολο
Στόχος

Σύνολο κόστους
ποιότητας
Στόχος

Βάση
Μέτρησης

Τρέχον μήνας Από αρχή έτους Σύνολο έτους
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ΠΗΓΗ: J. Campanula. (1999), Principles of Quality Cosls. Third Edition. ASQ Quality Press, Milwaukee Wl.
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3.7 ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι χρήσεις του κόστους ποιότητας είναι πολλές και εξαρτάται από τις ανάγκες τους 
στόχους της κάθε επιχείρησης πως θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων. Αυτές θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες: πρώτον για 
την προβολή της ποιότητας σαν μια σημαντική παράμετρο της επιχείρησης, δεύτερον 
σαν δείκτης μέτρησης της απόδοσης που θα διευκολύνει την λήψη μέτρων βελτίωσης 
και τρίτον ως κίνητρο για το προσωπικό.

• Προβολή της ποιότητας ως μια σημαντική επιχειρηματική παράμετρος.

Η προβολή της ποιότητας ως μια σημαντική επιχειρηματική παράμετρος 
επιτυγχάνεται με τις αναφορές του κόστους ποιότητας προς την ανώτερη διοίκηση 
και ιδιαίτερα όταν αυτές είναι εκφρασμένες σε χρηματικές αξίες. Επίσης ο 
καταμερισμός του κόστους ποιότητας στα διάφορα τμήματα, δείχνει ότι η ποιότητα 
δεν έχει να κάνει μόνο με το αντίστοιχο τμήμα αλλά επηρεάζεται από την εργασία 
όλων των ανθρώπων της επιχείρησης. Για να ισχύει βέβαια το παραπάνω θα πρέπει 
το κόστος ποιότητας να είναι επάνω από 15% των πωλήσεων, σε αντίθετη περίπτωση 
είναι πολύ πιθανό να θεωρηθεί το επίπεδο ποιότητας της επιχείρησης ικανοποιητικό 
ακόμη και αν αυτό δεν αληθεύει.

Η γνώση του κόστους ποιότητας δίνει την δυνατότητα να λαμβάνονται αποφάσεις 
σχετικά με την ποιότητα με πιο αντικειμενικό τρόπο. Επιτρέπει την χρήση ανάλυσης 
ευαισθησίας, προεξόφλησης χρηματοροών και άλλων λογιστικών τεχνικών για την 
αξιολόγηση επενδύσεων στην πρόληψη και σε εξοπλισμό ποιότητας, όπως για κάθε 
άλλη επενδυτική απόφαση. Τέτοιες επενδύσεις είναι η πρόσληψη καταρτισμένων και 
έμπειρων στελεχών ποιότητας, η επιμόρφωση των εργαζομένων, η δημιουργία 
ομάδων ποιότητας, η ανάπτυξη συνεργασιών με προμηθευτές και ο συχνός έλεγχος 
και αξιολόγησή τους. Το κόστος του σκράπ και της επανεπεξεργασίας είναι άλλα δύο 
στοιχεία του κόστους ποιότητας σημαντικά για τις καθημερινές αποφάσεις των 
υπεύθυνων παραγωγής. Παρ' ότι πιστεύεται σε κάθε επιχείρηση ότι η απόφαση 
μεταξύ σκράπ ή επανεπεξεργασίας λαμβάνεται σε οικονομική βάση, στις επιχειρήσεις 
που δεν εφαρμόζουν ένα σύστημα μέτρησης του κόστους του σκραπ και της 
επανεπεξεργασίας το παραπάνω επιχείρημα δείχνει να μην ισχύει. Στην πράξη η 
απόφαση μεταξύ σκράπ ή επανεπεξεργασία λαμβάνεται από προσωπικό που δεν έχει 
άμεση πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και η απόφαση στηρίζεται 
συνήθως σε θέματα όπως η διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα, ο χρόνος παράδοσης, η 
ευκολία επανεπεξεργασίας και τη γενική αίσθηση περί κόστους.
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• Το κόστος ποιότητας ως δείκτης μέτρησης της απόδοσης και των δραστηριοτήτων 
βελτίωσης.

Αυτή η χρήση του κόστους ποιότητας είναι η πιο διαδεδομένη. Το κόστος ποιότητας 
μπορεί να εκφραστεί τόσο σε απόλυτες όσο και σε σχετικές τιμές. Αυτές οι 
μετρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκρίσεις μεταξύ των τμημάτων της 
επιχείρησης ή μεταξύ επιχειρήσεων και για την λήψη αποφάσεων. Η χρήση απόλυτων 
τιμών εμπεριέχει κίνδυνους και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μεγάλη προσοχή. 
Αντίθετα η χρήση δεικτών και άλλων σχετικών μετρήσεων βοηθάει τις συγκρίσεις 
και είναι μια καλή ένδειξη των αλλαγών και των τάσεων με το πέρασμα του χρόνου. 
Στο BS 6143 Part 2 προτείνεται να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
βάσεις μέτρησης που σχετίζονται με το κόστος ποιότητας, ώστε να παρουσιάζουν την 
εικόνα της επιχείρησης από διαφορετικές πλευρές και να είναι ευαίσθητοι στις 
αλλαγές που γίνονται. Τέτοιες βάσεις θα μπορούσαν να είναι ή άμεση εργασία, τα 
άμεσα υλικά, οι μονάδες παραγωγής, οι πωλήσεις, το κόστος επεξεργασίας κ.α. 
κάποια από τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των βάσεων μέτρησης είναι:

Οι άμεσες ώρες εργασίας και η χρηματική τους αξία είναι διαθέσιμα αλλά 
επηρεάζονται δραστικά από το βαθμό αυτοματοποίησης.

Το κόστος επεξεργασίας είναι επίσης διαθέσιμο και σταθερότερο σε σχέση 
με την άμεση εργασία.

Η προστιθέμενη αξία είναι χρήσιμη όταν το κόστος επεξεργασίας είναι 
σημαντικό, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκρίσεις μεταξύ 
διαφορετικών τύπων επεξεργασίας.

Η αξία των πωλήσεων έλκει την προσοχή της ανώτερης διοίκησης αλλά 
επηρεάζεται από τις αλλαγές στις τιμές, στο κόστος προώθησης και της 
ζήτησης.

Οι μονάδες παραγωγής έχουν το πλεονέκτημα της απλότητας αλλά δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκρίσεις διαφορετικών προϊόντων.

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην χρήση του κόστους εγγυήσεων γιατί 
αυτό συνήθως είναι αντιπροσωπευτικό προηγούμενων περιόδων. Οι συγκρίσεις με 
δημοσιευμένα στοιχεία κόστους ποιότητας άλλων επιχειρήσεων πρέπει να 
αποφεύγονται, ή όταν γίνονται πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα στοιχεία προέρχονται 
από παρόμοιες πηγές κόστους και έχουν υποστεί τον ίδιο λογιστικό χειρισμό.

Το κόστος ποιότητας είναι επίσης χρήσιμο στον εντοπισμό τμημάτων και 
διαδικασιών για περαιτέρω εξέταση, για τον καθορισμό προτεραιοτήτων βελτίωσης, 
για τον ορισμό στόχων, και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων διαφόρων 
προγραμμάτων βελτίωσης.

Μια άλλη πιθανή χρήση του κόστους ποιότητας είναι η αξιολόγηση των 
προμηθευτών. Τα κυριότερα κόστη ποιότητας που σχετίζονται με τον προμηθευτή 
είναι ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών, ο χειρισμός των απορριπτόμενων υλικών και 
το σκράπ και η επανεπεξεργασία εξαιτίας του προμηθευτή. Ένας δείκτης που θα
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μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των σημαντικών προμηθευτών θα 
μπορούσε να είναι ο λόγος του αθροίσματος του κόστους ποιότητας εξαιτίας του 
προμηθευτή συν το κόστος αγοράς προς το κόστος αγοράς.

Τέλος μια άλλη χρήση του κόστους ποιότητας είναι η κατάρτιση προϋπολογισμών. 
Πολλοί ειδικοί στην ποιότητα βλέπουν την κατάρτιση προϋπολογισμών κόστους 
ποιότητας, με σκοπό τον έλεγχό του, ως τον απώτερο στόχο μετά την επίτευξη 
διαφόρων σχεδίων βελτίωσης και την λειτουργία του προγράμματος για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

• Χρήση του κόστους ποιότητας ως κίνητρο.

Το κόστος ποιότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο για όλες τις βαθμίδες του 
προσωπικού. Όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω το κόστος ποιότητας είναι ένας πολύ 
καλός τρόπος για να κινήσει το ενδιαφέρον της ανώτερης διοίκησης για την ποιότητα. 
Καθώς οι επιχειρήσεις προχωρούν προς την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) η 
χρήση του κόστους ποιότητας ως κίνητρο γίνεται εκτενέστερη. Η παρουσίαση του 
κόστους ποιότητας κάθε τμήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δέσμευση των 
στελεχών του στην ποιότητα και την αποδοχή της "ιδιοκτησίας του κόστους" (cost 
ownership) που είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά της ΔΟΠ. Αυτή η πρακτική 
δείχνει ότι έχει θετικά αποτελέσματα και στο χαμηλόβαθμο προσωπικό της 
επιχείρησης με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τους για την ποιότητα και τον 
προσεκτικότερο χειρισμό των προϊόντων. Ακόμη και αν το κόστος ποιότητας είναι 
μικρό ως ποσοστό του συνολικού κόστους της επιχείρησης, είναι αρκετά μεγάλο σε 
σχέση με το μισθό ενός εργάτη, και έτσι τους ευαισθητοποιεί περισσότερο.
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3.8 ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στο τελευταίο τμήμα του κεφαλαίου κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθούν δύο 
σύγχρονα μοντέλα που προσεγγίζουν το κόστος ποιότητας διαφορετικά σε σχέση με τα 
κλασικά μοντέλα. Το πρώτο είναι ένα μοντέλο που μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε 
εποπτική διαδικασία (administrative process), ενώ το δεύτερο είναι ένα μοντέλο που 
δίνει έμφαση στον υπολογισμό του κρυμμένου κόστους ποιότητας με την χρήση 
σύγχρονων τεχνικών.

Το μοντέλο των Maynard-Bland

Οι Maynard & Bland ανέπτυξαν ένα μοντέλο υπολογισμού του κόστους ποιότητας που 
μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε εποπτική διαδικασία). Αυτό, κατανέμει κάθε 
δραστηριότητα της διαδικασίας σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Παραγωγική εργασία (ΠΕ). Κάθε δραστηριότητα η οποία μετατρέπει κάποια 
εισροή σε εκροή, η οποία είναι διαφορετική ως προς κάποια άποψη, έτοιμη για το 
επόμενο στάδιο.

2. Έλεγχοι (Ε). Δραστηριότητες οι οποίες πιστοποιούν ότι μια εισροή είναι 
κατάλληλη για παραγωγική εργασία , ή μια εκροή έγινε κανονικά.

3. Συστηματικές αδυναμίες (ΣΑ). Μη παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες 
λαμβάνουν χώρα όταν μια εισροή δεν είναι σε κανονική κατάσταση ή όταν 
εγκαθίστανται δραστηριότητες με σκοπό την διόρθωση λαθών άλλων 
διαδικασιών.

Εκτός από τις τρεις αυτές βασικές κατηγορίες, που μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε 
εποπτική διαδικασία, τα λάθει που γίνονται κατατάσσονται ως:

4. Εσωτερικά λάθη (ΕΛ). Ο χρόνος που ξοδεύεται για να διορθωθούν λάθη που 
έγιναν από κάποιο εργαζόμενο, πχ διόρθωση λάθος κωδικών σε μια φόρμα.

5. Εξωτερικά λάθη (ΕΕΛ). Ο χρόνος που ξοδεύεται για να διορθωθούν λάθη που 
έγιναν από το πελάτη ή το προμηθευτή, πχ τηλεφωνήματα από ανθρώπους που 
έχασαν κάποια έγραφα που τους είχαν σταλεί και ζητούν αντικατάστασή τους.

Η κύρια διαφορά μεταξύ λαθών και συστηματικών αδυναμιών είναι ότι τα λάθη 
συμβαίνουν τυχαία ενώ οι συστηματικές αδυναμίες είναι τμήματα της διαδικασίας και 
μπορεί να είναι αποτέλεσμα λαθών που έγιναν σε προηγούμενα στάδια.

Για να επεκταθεί το μοντέλο από μια διαδικασία σε ένα τμήμα μιας επιχείρησης 
προστέθηκαν ακόμη τρεις κατηγορίες:

6. Έργα (Ε). Ο χρόνος που ξοδεύεται από το τμήμα για ειδικά έργα. Τα έργα 
διακρίνονται από τις διαδικασίες γιατί είναι συγκεκριμένου χρόνου και γίνονται
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μια φορά. Ένα έργο μπορεί να είναι μικρής εμβέλειας και να απασχολεί ένα 
εργαζόμενο του τμήματος για μια εβδομάδα, ή να είναι μεγάλο και να απασχολεί 
αρκετούς εργαζόμενους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

7. Υποστήριξη (Υ). Χρόνος που ξοδεύεται σε βοηθητικές εργασίες του τμήματος όπως 
εκπαίδευση, προϋπολογισμοί, συνεδριάσεις κλπ.

8. Σπατάλη (Σ). Χρόνος που χάνεται χωρίς να γίνεται καμιά δραστηριότητα, πχ 
εξαιτίας προβλήματος στο δίκτυο υπολογιστών.

Με βάση τους παραπάνω ορισμούς γίνονται τα διαγράμματα ροής των διαδικασιών 
και κάθε δραστηριότητα κατατάσσεται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες. Για 
παράδειγμα, το διάγραμμα ροής της πληρωμής μιας επιταγής δίνεται στο παρακάτω 
σχήμα:

ΠΕ Ε ΣΑ ΠΕ Ε ΠΕ

ΠΗΓΗ: Bland Μ., Maynard J., Herbert D., Quality Costing of an Administrative Process, The TQM Magazine Vol. 10, N 5, 
1998.

Η συλλογή των δεδομένων μπορεί να γίνει με δυο τρόπους, ή με την συμπλήρωση 
εντύπων χρόνου απασχόλησης του εργαζόμενου στις δραστηριότητες της διαδικασίας / 
τμήματος, ή με άμεση παρακολούθηση των διαδικασιών. Οι φόρμες θα πρέπει να 
περιέχουν τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το διάγραμμα ροής και αν πρόκειται 
να υπολογιστεί το κόστος ποιότητας του τμήματος θα πρέπει να περιέχουν και τις 
κατηγορίες ’Έργο", "Υποστήριξη", και "Σπατάλη".

Αφού συλλεγούν τα δεδομένα, τα διάφορα κόστη αντιστοιχούνται στις κατηγορίες 
κόστους του μοντέλου και στην συνέχεια μπορούν να υπολογιστούν διάφοροι δείκτες 
κόστος ποιότητας όπως για παράδειγμα:
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• Φαινομενικό Κόστος Διαδικασίας = (ΣΑ+ΕΛ+ΕΞΛ)/(ΠΕ+Ε+ΣΑ+ΕΛ+ΕΞΛ)

• Πραγματικό Κόστος Διαδικασίας = (ΣΑ+ΕΑ+ΕΞΔ)/(ΠΕ+Ε+ΣΑ)

• Φαινομενικό Κόστος Τμήματος = (ΣΑ+ΕΔ+ΕΞΛ)/(ΠΕ+Ε+ΣΑ+ΕΛ+ΕΞΛ+Ε+
+Υ+Σ)

• Πραγματικό Κόστος Τμήματος = (ΣΑ+ΕΛ+ΕΞΛ+Υμη παραγωγική +Εμη παραγωγικά +Σ)
/(ΠΕ+Ε+ΣΑ+ΕΛ+ΕΞΛ+Ε+Υ+Σ)

Το μοντέλο βοηθάει στον εντοπισμό των αδυναμιών μιας διαδικασίας, όπου το κόστος 
πρέπει να μειωθεί. Πρώτα πρέπει να δοθεί έμφαση στις συστηματικές αδυναμίες και τα 
λάθη, όμως θα πρέπει να δοθεί προσοχή και στις παραγωγικές εργασίες και ελέγχους 
γιατί κάποιες από αυτές μπορεί να μην είναι απαραίτητες και μπορεί να υπάρχουν 
περιθώρια βελτίωσης.

Το μοντέλο του Moen (μοντέλο εκτίμησης κρυμμένου κόστους ποιότητας)

Ενώ είναι σχετικά εύκολο να υπολογιστεί π.χ. το κόστος αποτυχίας, είναι πολύ 
δύσκολο να υπολογισθούν άλλες διαστάσεις του κόστους ποιότητας (intangible quality 
costs) όπως το κόστος μη ικανοποίησης του πελάτη, κόστος απώλειας πελατών, 
κόστος επιχειρησιακής φθοράς και δυσφήμησης. Όλα αυτά μας δίνουν μια 
συνισταμένη που ονομάζεται κρυμμένο κόστος ποιότητας (hidden quality costs) που 
αγνοείται γιατί δεν μπορεί εύκολα να υπολογιστεί, αλλά έχει μεγάλη επίπτωση στην 
αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

Μια μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους ποιότητας που αναπτύχθηκε και 
συμπεριλαμβάνει και το κρυμμένο κόστος ποιότητας είναι το μοντέλο του Moen. Αυτό 
εστιάζει τόσο στις λειτουργίες της επιχείρησης όσο και στον πελάτη και υπολογίζει το 
κόστος χαμηλής ποιότητας (Poor Quality Cost ή PQC) χρησιμοποιώντας σύγχρονες 
τεχνικές υπολογισμού του όπως είναι ή Συνάρτηση Απώλειας Ποιότητας του Taguchi 
(Taguchi Loss Function ή TLF) η Ανάπτυξη της Λειτουργίας Ποιότητας (Quality 
Function Deployment ή QFD) το Activity Base Costing (ABC) και το Benchmarking. 
Ο όρος PQC χρησιμοποιείται για να τονίσει ότι το κόστος πρόληψης και εκτίμησης 
παραλείφθηκαν. Αν και είναι σημαντικά στοιχεία του κόστους ποιότητας, και θα 
πρέπει να υπολογίζονται για κάθε τμήμα της επιχείρησης, παραλείφθηκαν γιατί έχουν 
περιορισμένη εφαρμογή στη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων.

Τα κόστη του μοντέλου παρουσιάζονται στο σχήμα 3.8.2. Αυτά χωρίζονται σε δυο 
κατηγορίες, τα άμεσα κόστη ποιότητας τα οποία υπολογίζονται και γίνονται αντιληπτά 
εσωτερικά στην επιχείρηση, και τα έμμεσα κόστη που γίνονται αντιληπτά από τους 
πελάτες αλλά επιστρέφουν στην επιχείρηση ως χαμένες πωλήσεις. Η βάση
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υπολογισμού όλων των στοιχείων κόστους είναι οι απαιτήσεις, ανάγκες και 
προσδοκίες του πελάτη.

ΠΗΓΗ: R. Moen, New Quality Cost Model Used as a Top Management Tool, The TQM Magazine Vol. 10, N 5, 1998.

Τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό κόστος αστοχιών αποτελούνται από τα ίδια 
στοιχεία που είναι:

• Άμεσα κόστη αστοχιών. Όλες οι άμεσες οικονομικές συνέπειες των αστοχιών που 
γίνονται αντιληπτές πριν την αποστολή του προϊόντος (εσωτερικά κόστη) και όλα 
τα άμεσα κόστη που σχετίζονται με παράπονα, απορρίψεις, εγγύηση κ.α. που είναι 
αποτέλεσμα προβλημάτων που παρουσιάζονται μετά την αποστολή των προϊόντων 
(εξωτερικά κόστη). Κρίσιμα κόστη αστοχιών που επηρεάζουν άμεσα την 
ικανοποίηση του πελάτη υπολογίζονται με την χρήση της TLF.

• Κόστη συνεπειών (consequence costs). Είναι πρόσθετα κόστη όπως διοικητικά, 
"ενοχλήσεις" στην παρούσα και σχετιζόμενες διαδικασίες, πρόσθετος 
προγραμματισμός κ.α. Αυτά τα κόστη προσθέτονται στα άμεσα κόστη αστοχιών με 
βάση την κοστολόγηση κατά κέντρα δραστηριοτήτων (ABC).
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• Κόστη χαμηλής αποτελεσματικότητας. Είναι κόστη που σχετίζονται με τη χαμηλή 
απόδοση της επιχείρησης σε σχέση με το κύριο ανταγωνιστή ή τη θεωρητική 
απόδοση. Τα κόστη αυτά υπολογίζονται με την εφαρμογή ανταγωνιστικού ή 
λειτουργικού benchmarking.

Τα έμμεσα κόστη ποιότητας αποτελούνται από:

• Κόστη που υφίστανται στο πελάτη. Είναι κόστη τα οποία εμφανίζονται στους 
πελάτες σαν αποτέλεσμα της μη ικανοποιητικής ποιότητας του προϊόντος.

• Άυλα κόστη (Intangible costs). Αυτά είναι κόστη που σχετίζονται με τη μη 
ικανοποίηση του πελάτη και τη χαμηλή απόδοση του προϊόντος. Τέτοια κόστη 
έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια πελατών για την επιχείρηση εξαιτίας της 
χαμηλής ποιότητας ενός συγκεκριμένου προϊόντος, πράγμα που συνήθως αλλάζει 
την άποψη του πελάτη προς της επιχείρηση παρά προς ένα συγκεκριμένο προϊόν.

• Περιβαλλοντικά κόστη. Κόστη που σχετίζονται με τα περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
του προϊόντος.

Η λειτουργική ενοποίηση του PQC δίνεται στο σχήμα 3.8.3. Η περιοχή (1) 
αντιπροσωπεύει την επιχείρηση με τις διάφορες λειτουργίες της, όπου εφαρμόζονται 
τα παραδοσιακά συστήματα υπολογισμού του κόστους ποιότητας. Η βάση όμως αυτού 
του μοντέλου είναι οι απαιτήσεις, ανάγκες και προσδοκίες των πελατών (2) οι οποίες 
αναγνωρίζονται με έρευνες αγοράς, από τα παράπονα των πελατών και από άλλες 
μορφές ανατροφοδότησης από τους πελάτες.

Η απαιτήσεις των πελατών μεταφράζονται σε κρίσιμες παράμετροι διαδικασιών με τη 
χρήση της QFD (3). Ως κρίσιμες παράμετροι χαρακτηρίζονται παράμετροι των 
λειτουργιών της επιχείρησης που επηρεάζουν άμεσα τις απαιτήσεις του πελάτη. Η 
QFD χρησιμοποιείται επίσης για την εκτίμηση του άυλου κόστους. Για τον 
υπολογισμό όλων των άλλων στοιχείων κόστους (4) χρησιμοποιείται η συνάρτηση 
απώλειας ποιότητας του Taguchi (TLF).

Η μέτρηση της χαμηλής ποιότητας γίνεται συνήθως με βάση το ποσοστό 
ελαττωματικών ως προς κάποια όρια. Αυτά τα όρια συνήθως στηρίζονται στην άποψη 
της επιχείρησης για τις ανάγκες του πελάτη και στις δυνατότητες του παραγωγικού 
εξοπλισμού. Ένας άλλος τρόπος μέτρησης τους είναι με την χρήση της TLF. Αυτή 
στηρίζεται στην παραδοχή ότι κάθε απόκλιση από τη τιμή στόχο ενός 
χαρακτηριστικού θα έχει ως αποτέλεσμα μια απώλεια για το κοινωνικό σύνολο 
(ανεξάρτητα εάν η απόκλιση είναι μικρότερη των ορίων ανοχής ή όχι). Αυτή η 
απώλεια περιγράφεται με μια συμμετρική συνάρτηση 2ου βαθμού:

F(x) = κ(χ-Τ)2 όπου κ = c/d
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Η συνάρτηση χαρακτηρίζεται (Σχήμα 3.8.4) από την απόσταση x από τη τιμή στόχο Τ 
και από μια σταθερά κ που υπολογίζεται με βάση το κόστος επισκευής ή 
αντικατάστασης c όταν εμφανιστεί μια απόκλιση από την τιμή στόχο d.

ΠΗΓΗ: R. Moen, New Quality Cost Model Used as a Top Management Tool, The TQM Magazine Vol. 10, N 5, 1998.
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ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ TOY TAGUCHI

LTL Τ UTL

Λόγω του ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η σταθερά κ μια εναλλακτική μέθοδος είναι 
η χρήση της κοστολόγησης κατά κέντρα δραστηριοτήτων (Πίνακας 3.8.1). Ο στόχος 
είναι το αποτέλεσμα της μη ικανοποίησης του πελάτη να αναλυθεί σε μετρήσιμες 
δραστηριότητες και στη συνέχεια τα επιμέρους κόστη των δραστηριοτήτων να 
αθροιστούν για να μας δώσουν το μέγεθος του κάθε στοιχείου κόστους. Έτσι η 
συνέπειες της μη αποδεκτής απόδοσης μετριούνται με βάση τις ενέργειες που πρέπει 
να γίνουν για να επανέλθει η απόδοση σε κανονικά επίπεδα. Κάθε ενέργεια / 
δραστηριότητα χωρίζεται σε κόστος εργασίας, υλικών, ενοχλήσεις στην παραγωγική 
διαδικασία και σε χρήση της εγκατάστασης (facility usage). Ο όρος "μετάπτωση" 
(shift) χρησιμοποιείται για να τονίσει τις πρόσθετες ενέργειες που χρειάζονται για να 
επανέλθει η απόδοση σε αποδεκτά επίπεδα. Με βάση τα στοιχεία των μετρήσεων 
δημιουργείται μια ασύμμετρη συνάρτηση απώλειας Lι(χ) για κάθε στοιχείο κόστους 
'(Σχήμα 3.8.5). Οι τιμές LI - Ln δηλώνουν τις μεταπτώσεις που υπολογίστηκαν με 
βάση το πίνακα 3.8.1. Η αναμενόμενη απώλεια για κάθε απαίτηση του πελάτη ή 
κρίσιμη παράμετρο είναι η περιοχή κάτω από την L|(x) και gi(x). Όπου gi(x) η 
κανονική κατανομή (μ,σ2) των πραγματικών τιμών του χαρακτηριστικού. Η 
αναμενόμενη απώλεια μπορεί να εκφραστεί ως:

Έτσι δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να προβλέψει το κόστος χαμηλής 
ποιότητας στα τρέχοντα επίπεδα απόδοσης και να εκτιμήσει πως οι αλλαγές στην 
απόδοση εξαιτίας της βελτίωσης της ποιότητας θα το επηρεάσουν.

Ε L
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ΠΙΝΑΚΑΣ
3.8.1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ABC)_____________________________________

(καθορίζεται από τον πελάτη)

□ ΕΣ. Αποτυχία □ ΕΞ. Αποτυχία □ Στο I Ικλάτη □ Περιβαλλοντικό 

(Από τις Ανάγκες του I Ιελάτη, μόνο για Εσωτερική Αποτυχία)

□ Μικρότερο-Καλύτερο □ Τιμή-Στόχος □ Μεγαλύτερο-Καλύτερο

(Βελτίωση δε Οα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη)
(I I περίπτωση στην οποία απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες γιu vu επανελθεί η επίδοση 
σε ικανοποιητικά επίπεδα)
(Όταν το προϊόν γίνεται εντελώς ακατάλληλο για χρήση)

(Σύντομη περιγραφή του προβλήματος)

(Η δραστηριότητα που προκαλεί το κόστος)

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ:

ΔΡΑΣΤΗ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

Αμ
Ποιος

Εργ

εσα
Χρον

ίσια

Γμι
Ποιος

εσα
Χρον

Αμ
Τι

Υ

εσα
ΓΙοσ

άκά

Ίμμ
Τι

εσα
ΓΙος

Α μ 
Ποω

Διαδι

εσα
Χρον

κασία
Έμ^

Ποια
εσα
Χρον

Α μ 
lloiu

Γγκατι

:σα
Περ

ισταση

Έ-44
Ποια

εσα
Περ

Συνολ.
Κόστος

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Κόστος Εργασίας: Κόστος Υλικιόν: Κόστος Διαδ.: Κόστος Εγκατ.:

(Μοναδιαίο κόστος για κάθε στοιχείο, εργασία, υλικά κλπ. Λυτά μπορεί να διαφέρουν για κάθε είδος αποτυχίας)

Ανάγκη Πελάτη:

Κατηγορία κόστους:

Κρίσιμη Παράμετρος:

Είδος χαρακτηριστικού:

Διαδικασία: Ικανοποιητική: 
Μετάπτωση:
Μη Ικανοποιητική:

Αποτυχία:

Κέντρο Κόστους

ΠΗΓΗ: R. Moen, New Quality Cost Model Used as a Top Management Tool. The TQM Magazine Vol. 10. N 5. 1998. p 338.

ΣΧΗΜΑ
3.8.5

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΗΓΗ: R. Moen, New Quality Cost Model Used as a Top Management Tool, The TQM Magazine Vol. 10, N 5, 1998, p 336.
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Τα άυλα κόστη παρά την σπουδαιότητα τους για την επιχείρηση, είναι πολύ δύσκολο 
να εκτιμηθούν με τις κλασικές μεθόδους μέτρησης του κόστους ποιότητας. Πιστεύεται 
όμως ότι με την χρήση της Ανάπτυξης της Λειτουργίας Ποιότητας (QFD) μπορεί να 
εκτιμηθούν με αρκετή ακρίβεια. Αυτά τα κόστη αποτελούνται από:

1. Την απώλεια πωλήσεων για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία εξαιτίας της 
απώλειας ενός μη ικανοποιημένου πελάτη. Αυτή μπορεί να εκτιμηθεί με βάση την 
πρόθεση επαναγοράς και τον μέσο όρο επαναγορών μιας συγκεκριμένης περιόδου.

2. Την απώλεια πωλήσεων σε δυνητικούς πελάτες λόγο της κακής φήμης του 
συγκεκριμένου προϊόντος από τους μη ικανοποιημένους πελάτες.

3. Την απώλεια πωλήσεων για άλλα προϊόντα της επιχείρησης με βάση την κακή 
εμπειρία των πελατών για ένα συγκεκριμένο προϊόν.

Το συνολικό κόστος αυτών των τριών στοιχείων μας δίνει μια εκτίμηση του δυνητικού 
άυλου κόστους Clol εξαιτίας ενός μη ικανοποιημένου πελάτη που εγκαταλείπει την 
επιχείρηση. Το πραγματικό άυλο κόστος χαμηλής ποιότητας μπορεί να εκτιμηθεί με 
βάση το Ctot και την εφαρμογή της QFD (Πίνακας 3.8.2).

ΠΙΝΑΚΑΣ
3.8.2

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ QFD_______________

ΑΝΑΓΚΕΣ
ΠΕΑΑΤΩΝ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(I)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ

0 12 3 4 5

ΕΠΙΔΟΣΗ
Ρι

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 
CI: = Ι| χ Ρ,

A1 5 • * 2 10.5
Α2 3 * · "> -9=>0
A3 2 • * 2.5 5

ΣΥΝΟΑΟ Σ Ι| =
ΕΠΙΧ.

ΑΝΤΑΓ. *
Σ Cli =

ΠΗΓΗ: R. Moen. New Quality Cost Model Used as a Top Management Tool. The TQM Magazine Vol. 10. N 5. 1998. p 340.

Η βαρύτητα (I) των αναγκών του πελάτη μαζί με την αντίληψη του πελάτη για την 
επίδοση του προϊόντος σε σύγκριση με τον κύριο ανταγωνιστή χρησιμοποιούνται για 
την δημιουργία ενός δείκτη κόστους. Ο δείκτης κόστους (CI) χρησιμοποιείται ως 
εκτιμητής της πιθανότητας η χαμηλή ποιότητα του προϊόντος να έχει ως αποτέλεσμα 
χαμένες πωλήσεις. Η διαφορά μεταξύ της επίδοσης της επιχείρησης, ως προς κάποια 
από τις ανάγκες του πελάτη, με τον κύριο ανταγωνιστή χαρακτηρίζεται ως δείκτης 
επίδοσης (Pj). Αρνητικός Ρ, σημαίνει ότι η επίδοση της επιχείρησης είναι καλύτερη
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από αυτή του ανταγωνιστή για το χαρακτηριστικό i και έτσι ακόμη και αν ο πελάτης 
δεν είναι ικανοποιημένος δεν αναμένεται να υπάρξει απώλεια. Αντίθετα εάν η επίδοση 
της επιχείρησης είναι χαμηλή σε σχέση με τον κύριο ανταγωνιστή, αναμένεται να 
υπάρξει απώλεια πωλήσεων (Ρι>0). Στην χειρότερη περίπτωση η διαφορά μεταξύ της 
επίδοσης της επιχείρησης (Pj ... ΡΠ ) με τον κύριο ανταγωνιστή μπορεί να είναι ίση με 
5 για κάθε ανάγκη του πελάτη και μας δίνει την μέγιστη αναμενόμενη απώλεια. Ο 
δείκτης κόστους CI για κάθε ανάγκη του πελάτη μπορεί να εκφραστεί ως Cl, = I, x Ρ, 
όπου :

Ij = η βαρύτητα της ανάγκης ΐ

Ρ, = η επίδοση της επιχείρησης ως προς την ανάγκη ΐ (εάν Ρ, <0 => Ρ, = 0)

Clj = ο δείκτης κόστους της ανάγκης ΐ

CI, max = Ij χ 5, η χειρότερη περίπτωση επίδοσης.

Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς χρησιμοποιείται ένας συντελεστής απώλειας 
(ή oss ) για να εκφράσει τις συνολικές απώλειες C,0, που εκτιμήθηκαν προς την 
χειρότερη περίπτωση του δείκτη κόστους (Clj ηΐ3Χ):

/Loss

C
C7

tot

max

Οι αναμενόμενες ετήσιες απώλειες για ένα προϊόν μπορεί να εκφραστούν ως το 
γινόμενο του συντελεστή απώλειας επί το σύνολο των δεικτών κόστους:

e(l)= X Σ °,
/ = 1

Με τη χρήση αυτής της μεθοδολογίας, η επιχείρηση μπορεί να εκτιμήσει τις 
μακροπρόθεσμες συνέπειες μη ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη και να 
επικεντρώσει τις προσπάθειες βελτίωσης σ' αυτούς τους τομείς που θα μειώσουν τα 
άυλα κόστη της επιχείρησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται δύο μελέτες περιπτώσεων εφαρμογής του 
κόστους ποιότητας, μια σε βιομηχανικό περιβάλλον και μια σε χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες. Σ' αυτές παρουσιάζεται πώς οι εταιρίες συλλέγουν τα στοιχεία, τις 
λειτουργίες στις οποίες εφαρμόζεται, πώς γίνονται οι αναφορές και η χρήση τους. Μ' 
αυτόν τον τρόπο στελέχη που πιθανόν θα εφαρμόσουν το κόστος ποιότητας σε 
κάποια επιχείρηση, παίρνουν πληροφορίες για πιθανά προβλήματα που θα έχουν να 
αντιμετωπίσουν και κάποια βοήθεια για πιθανές πηγές κόστους. Η πηγή για τις 
μελέτες περιπτώσεων αποτέλεσε το βιβλίο Quality Costing των Β. Dale & J. Plunkett.

4.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ I

Εισαγωγή

Η επιχείρηση 1 δραστηριοποιείται στην παραγωγή βοηθητικού εξοπλισμού για 
κινητήρες αυτοκινήτων και φορτηγών. Παράγει περίπου 300.000 μονάδες το χρόνο 
σε μεγάλη ποικιλία ώστε να ταιριάζουν σε διάφορες χρήσεις. Η παραγωγική 
διαδικασία περιλαμβάνει μηχανουργικές εργασίες, μορφοποίηση, συναρμολόγηση 
και δοκιμές, σε μικρές - μεσαίου μεγέθους παρτίδες και σε δύο βάρδιες. Ο κύκλος 
εργασιών της είναι 72 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας και είναι θυγατρική μιας μεγάλης 
επιχείρησης που έχει έδρα τις Η.Π.Α.

Το γεγονός ότι οι πελάτες της είναι λίγοι, με μεγάλη τεχνική κατάρτιση, εμπορικά 
δυνατοί και δραστηριοποιούνται σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά έχει σημαντική 
επίπτωση στην επιχείρηση. Ο Διευθυντής της επιχείρησης παραλληλίζει τη χαμηλή 
ποιότητα με τις τριβές στον κινητήρα, και τα δύο πρέπει να εξαλειφθούν. Η ποιότητα 
δεν είναι ένα απομονωμένο πρόβλημα, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί και να είναι 
συμβατή με τα άλλα συστήματα που εφαρμόζει η επιχείρηση όπως τα Ευέλικτά 
Συστήματα Παραγωγής, MRPII, Ολική Παραγωγική Συντήρηση, JIT, και άλλες 
μεθόδους εξοικονόμησης πόρων.

Οι αρχικές προσπάθειες συλλογής του κόστους ποιότητας της επιχείρησης ήταν 
στοιχειώδες και περιλάμβανε το scarp στο εργοστάσιο και κόστος εγγυήσεων στους 
πελάτες. Στη συνέχεια έγιναν διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία του κόστους ποιότητας 
καθώς αναπτυσσόταν το σύστημα ποιότητας της επιχείρησης, ώστε σήμερα να είναι
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διαθέσιμα αρκετά στοιχεία σε εβδομαδιαία βάση. Στην αρχή η επιχείρηση 
χρησιμοποιούσε το σύστημα ποιότητας της μητρικής επιχείρησης σε ανεπίσημη 
βάση, όμως η αύξηση του scarp και η πίεση των πελατών την ανάγκασαν να το 
επισημοποιήσει. Ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλε είναι η υιοθέτηση της 
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). Η πορεία της επιχείρησης προς την δεν ήταν 
εύκολη και χρειάστηκαν πέντε χρόνια σκληρής προσπάθειας και επενδύσεων σε 
ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό.

Παρ' ότι η επιχείρηση αναγνώριζε την χρησιμότητα του κόστους ποιότητας στη λήψη 
αποφάσεων είχε και ένα άλλο σημαντικό λόγο για την εγκατάσταση ενός συστήματος 
συλλογής και παρουσίασης του κόστους ποιότητας. Η μητρική εταιρία είχε 
αποφασίσει να αναπτύξει τις δραστηριότητές της και είχε να επιλέξει μια από τις έξι 
θυγατρικές της, οπότε υπήρχε και εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ των θυγατρικών 
εταιριών.

Αναγνώριση των πηγών του κόστους ποιότητας

Η προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε για την αναγνώριση των πηγών του κόστους 
ποιότητας ήταν η μελέτη του τμήματος ποιότητας της επιχείρησης και των 
λειτουργιών κόστους. Στην αρχή μελετήθηκε το εγχειρίδιο διαδικασιών της 
επιχείρησης σε κάθε σημείο που είχε κάποια σχέση με την ποιότητα. Από αυτή τη 
μελέτη δημιουργήθηκε μια λίστα θεμάτων και ερωτήσεων που συζητήθηκαν με τον 
διευθυντή ποιότητας και με άλλους υπεύθυνους που είχαν σχέση με αυτά. Η ίδια 
διαδικασία ακολουθήθηκε και με το λογιστικό σύστημα και όταν η μελέτη 
ολοκληρώθηκε έγινε μια σύγκριση των αποτελεσμάτων με το πρότυπο BS 6143 Part 
2 και τέλος σχεδιάστηκε μια πρώτη αναφορά του κόστους ποιότητας.

Πηγές κόστους που αναγνωρίστηκαν από τα συστήματα και τις διαδικασίες.

Το εγχειρίδιο συστημάτων της επιχείρησης προωθήθηκε στους υπεύθυνους τμημάτων 
και σε συνεργασία με το προσωπικό του τμήματος αναλύθηκε στις διαδικασίες και 
τους αντικειμενικούς στόχους που τα αποτελούν. Με βάση αυτήν την ανάλυση 
βρέθηκε ότι τα παρακάτω συστήματα ήταν σχετικά με την ποιότητα:

1. Παραλαβή πρώτων υλών.

2. Παραλαβή εργαλείων και οργάνων μέτρησης.

3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας.

4. Ανασκόπηση ποιότητας.

5. Κωδικοποίηση για το scrap.

6. Προδιαγραφές προϊόντος.
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7. Δειγματοληπτικός έλεγχος προμηθευτών.

8. Οδηγίες συναρμολόγησης.

9. Διάθεση του scrap κατά την παραγωγική διαδικασία.

10. Έλεγχος του scrap κατά την παραγωγική διαδικασία.

11. Επιθεωρήσεις προϊόντων.

12. Αιτήσεις για επισκευή εργαλείων στην αποθήκη.

13. Κατασκευαστικές οδηγίες.

14. Έκδοση εργασιών σε τμήματα στης παραγωγής.

15. Εξωτερικές παραγγελίες κομματιών.

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια από τα θέματα και τις ερωτήσεις που 
δημιουργήθηκαν κατά την μελέτη των συστημάτων και διαδικασιών της επιχείρησης.

• Είναι η προετοιμασία των διαδικασιών μια δραστηριότητα που έχει σχέση με 
την ποιότητα;

• Μπορεί η ενημέρωση - εκπαίδευση του προσωπικού της αποθήκης να 
θεωρηθεί ως κόστος ποιότητας;

• Μπορεί ένα τμήμα του μη παραγωγικού χρόνου εργασίας των εργατών να 
θεωρηθεί σχετικός με την ποιότητα αν και δεν καταγράφεται ξεχωριστά ;

• Οδηγίες σχετικές με τον χειρισμό προϊόντων για επισκευή δεν σχετίζονται με 
την ποιότητα.

• Η διαδικασία μετρήσεων ίσως αυξάνει το κόστος ποιότητας. Εάν οι μετρήσεις 
είναι λίγες τότε μπορεί να γίνουν χωρίς να επηρεάσουν την παραγωγικότητα, 
εάν γίνονται πολλές μετρήσεις μπορεί να μειώσουν την παραγωγικότητα. Πώς 
κατατάσσεται το κόστος μετρήσεων στις δύο αυτές περιπτώσεις ;

• Ο χρόνος κατά τον οποίο μια μηχανή είναι σταματημένη για έλεγχο (σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης) υπολογίζεται ενώ ο χρόνος επανεκκίνησης όχι.

• Τελειωμένα κομμάτια αποθηκεύονται σε καθαρό χώρο προφυλαγμένο από τη 
σκόνη. Είναι αυτές οι απαιτήσεις σχετικές με το κόστος ποιότητας ;

• Είναι κόστος ποιότητας η χρήση ακριβής συσκευασίας για να προστατεύεται 
το προϊόν ;

• Η αρχική ρύθμιση της μηχανής είναι κόστος ποιότητας. Είναι ο χρόνος 
επαναριθμήσεις κόστος ποιότητας ;

• Είναι κόστος ποιότητας οι υποχρεωτικές κατασκευαστικές οδηγίες;

Η κοστολόγηση στην επιχείρηση γίνεται με την χρήση κέντρων κόστους. Κάθε 
κέντρο κόστους συντίθεται από στοιχεία κόστους τα οποία χαρακτηρίζονται από 
κάποιο κωδικό και τον λογαριασμό που ανήκουν (πάγιο, έσοδα, έξοδα, κλπ). Τα
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στοιχεία κόστους αναλύθηκαν ως προς την σχέση τους με την ποιότητα. Έτσι 
δημιουργήθηκε μια λίστα λογαριασμών που σχετίζονται με την ποιότητα :

• Προβλέψεις για απώλειες αποθεμάτων.

• Απαξίωση.

• Εξοπλισμός εργαστηρίου.

• Καθοριστικά μηχανών.

• Προβλέψεις για εγγυήσεις.

• Προβλέψεις για συντάξεις και δώρα.

• Μεταφορά προϊόντων σε άλλα τμήματα.

• Ανταλλακτικά.

• Επισκευές προϊόντων.

• Επισκευές μετά την πώληση.

• Επισκευές επιστρεφόμενων προϊόντων.

• Επαναπώληση επισκευασμένων προϊόντων.

• Επαναεπεξεργασία.

• Απορριπτόμενα υλικά.

• Πώληση απορριπτάμενων υλικών.

• Κόστος εγγυήσεων.

• Πλεόνασμα υλικών.

• Απόσβεση.

• Έξοδα διοίκησης.

• Επισκευές μηχανών και εξοπλισμού.

• Τεχνολογία προϊόντος.

• Αναλώσιμα ελέγχων.

• Τμήμα διασφάλισης ποιότητας.

• Κατασκευαστικό τμήμα.

• Τμήμα παραγωγής.

• Τμήμα υποστήριξης προϊόντων.
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Εκτός από τους λογαριασμούς που σχετίζονται με την ποιότητα δημιουργήθηκε και 
μια λίστα παρατηρήσεων :

• To scrap κοστολογείται με βάση το κόστος των άμεσων υλικών συν το μισό 
της άμεσης εργασίας και του ΓΒΕ που θα απαιτούνταν για να ολοκληρωθεί το 
προϊόν.

• Οι πωλήσεις των απορριπτόμενων συμπεριλάμβαναν και τις εκπτώσεις που 
γίνονται σε πελάτες που επιστρέφουν προϊόντα που δε μπορούν να 
επισκευαστούν.

• Η επανεπεξεργασία συμπεριλαμβάνει και το κόστος διαλογής των 
απορριπτόμενων προϊόντων.

• Η αξία των προϊόντων που επιστρέφονται, πριν επισκευαστούν, καταχωρείται 
σε ξεχωριστό λογαριασμό και προστίθεται στο κόστος επανεπεξεργασίας.

• Δημιουργούνται ειδικοί λογαριασμοί σε ειδικές περιπτώσεις εγγυήσεων.

• Οι προμηθευτές χρεώνονται με το κόστος ελαττωματικών προϊόντων που 
προμηθεύουν.

• Υπάρχει πιθανόν, διπλή χρέωση για προϊόντα που απορρίπτονται μετά την 
επανεπεξεργασία.

• Η επανεπεξεργασία και η επισκευή δεν περιλαμβάνει ΓΒΕ.

Εφαρμογή του BS 6143 Part 2 στην επιχείρηση.

Η μελέτη συμπεριλαμβάνει και την εφαρμοσημότητα του BS 6143 Part 2 στην 
επιχείρηση. Έτσι ελέγχθηκε η δυνατότητα εφαρμογής των στοιχείων που απαρτίζουν 
το κόστος ποιότητας κατά το βρετανικό πρότυπο στην επιχείρηση.

Κόστος πρόληψης.

Οι κύριες δραστηριότητες πρόληψης που αναγνωρίστηκαν από την μελέτη που έγινε
στην επιχείρηση αντιστοιχήθηκαν με το πρότυπο BS 6143 Part 2 ως εξής :

A1. Προγραμματισμός ποιότητας.

Το σύστημα ποιότητας και η δημιουργία, από το σχέδιο και τις απαιτήσεις του 
πελάτη, των ελέγχων ποιότητας υλικών, διαδικασιών και προϊόντων. Εφαρμογή 
και διατήρηση του προγράμματος ποιότητας και διαδικασιών.
Αυτή η εργασία γίνεται από το τμήμα ποιότητας και απασχολεί τον 
περισσότερο από τον χρόνο δυο μηχανικών ποιότητας.

Α2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη μετρήσεων ποιότητας και ελεγκτικού εξοπλισμού.

51



Αυτή η εργασία γίνεται αποκλειστικά από το τμήμα ποιότητας.

A3. Προγραμματισμός ποιότητας που γίνεται από άλλα τμήματα πλην του τμήματος 
ποιότητας.
Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει εργασίες που γίνονται από άλλα τμήματα 
(παραγωγή προμήθειες κλπ), όπως είναι πίνακες μετρήσεων και 
προγραμματισμός επιθεωρήσεων.

Α4. Ρύθμιση και συντήρηση εξοπλισμού παραγωγής που χρησιμοποιείται για την 
αξιολόγηση της ποιότητας.
Αυτή τη δραστηριότητα η επιχείρηση την εντάσσει στο κόστος εκτίμησης.

Α5. Ρύθμιση και συντήρηση εξοπλισμού δοκιμών και επιθεωρήσεων.
Αυτή η εργασία γίνεται από το προσωπικό των ρυθμίσεων και από εξωτερικά 
εργαστήρια.

Α6. Αξιολόγηση προμηθευτών.
Περιλαμβάνει τις δαπάνες που γίνονται για την οργάνωση και αξιολόγηση του 
επιπέδου ποιότητας των προμηθευτών.
Αυτή η δραστηριότητα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο των προληπτικών 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Α7. Κόστος εκπαίδευσης για την ποιότητα.
Περιλαμβάνει το κόστος προετοιμασίας, ανάπτυξης και διεξαγωγής 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ποιότητα. Επίσης περιλαμβάνει το κόστος 
εκπαίδευσης από εξωτερικούς συμβούλους.

Α8. Διοίκηση, Έλεγχος, Βελτίωση και άλλα κόστη.
Το κόστος διοίκησης περιλαμβάνει τη γραμματειακή υποστήριξη, τα 
τηλεφωνήματα και τα ταξίδια. Στο τμήμα διασφάλισης ποιότητας το κόστος 
ελέγχου είναι το κόστος προγραμματισμού, τεκμηρίωσης και διεξαγωγής των 
ελέγχων του συστήματος ποιότητας και προέρχονται κυρίως από τον εσωτερικό 
ελεγκτή ποιότητας και το διευθυντή του τμήματος διασφάλισης ποιότητας. Το 
κόστος βελτίωσης είναι το κόστος των διαδικασιών βελτίωσης της ποιότητας 
και το κόστος των δραστηριοτήτων υποκίνησης του προσωπικού.

Οι δραστηριότητες του τμήματος διασφάλισης ποιότητας είναι οι κυριότερες όσο 
αφορά το συνολικό χρόνο που καταναλώνεται σε προληπτικές δράσεις. Κάποιες από 
αυτές είναι δύσκολο να μετρηθούν και δε συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία του 
κόστους ποιότητας. Τέτοιες δραστηριότητες είναι οι διάφορες ημερήσιες συναντήσεις 
και η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του τμήματος. Παρόμοια δύσκολο είναι να 
μετρηθεί η συμμετοχή στο κόστος πρόληψης προσωπικού από άλλα τμήματα της 
επιχείρησης πλην του τμήματος διασφάλισης ποιότητας. Όμως καθώς η κύρια 
συμμετοχή στο κόστος πρόληψης προέρχεται από το τμήμα ποιότητας μια καλή 
εκτίμηση του μη μετρούμενου κόστους μπορεί να γίνει με υπολογισμό των 
ανθρωποωρών που αναλώνονται σε δραστηριότητες πρόληψης και από τον 
προϋπολογισμό του τμήματος.
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Κόστος Εκτίμησης

Η αντιστοίχηση του κόστους εκτίμησης της επιχείρησης με το πρότυπο BS 6143 Part 
2 παρουσιάζεται παρακάτω :

Β1. Εργαστηριακοί έλεγχοι υλικών.
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει κόστη που προέρχονται από εσωτερικούς 
εργαστηριακούς ελέγχους που είναι δύσκολο να μετρηθούν και κόστη από 
ελέγχους σε εξωτερικά εργαστήρια που μετρούνται εύκολα από τα αντίστοιχα 
τιμολόγια.

Β2. Έλεγχοι και δοκιμές.
Αυτή η κατηγορία αποτελεί το κυριότερο κόστος εκτίμησης της επιχείρησης. 
Περιλαμβάνει το κόστος του προσωπικού που διενεργεί τους ελέγχους και ένα 
μέρος του χρόνου των προϊσταμένων τους.

Β3. Έλεγχοι κατά την παραγωγική διαδικασία από προσωπικό που δεν 
χαρακτηρίζεται ως ελεγκτικό προσωπικό από τις περιγραφές εργασίας.
Αυτή η κατηγορία αποτελεί επίσης ένα σημαντικό τμήμα του κόστους 
εκτίμησης. Ένα τμήμα του μπορεί να μετρηθεί εύκολο (π.χ. προσωπικό της 
παραγωγής που ασχολείται αποκλειστικά με τον έλεγχο της παραγωγής), και 
ένα άλλο τμήμα του είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί (π.χ. μετρήσεις από 
εργαζομένους κατά τη διάρκεια κάποιας εργασίας χωρίς να καταγράφεται).

Β4. Κόστος προετοιμασίας εξοπλισμού της παραγωγής για έλεγχο.
Αυτό το στοιχείο κόστους δεν μετριέται αλλά καλύπτεται από την Β3.

Β5. Κόστος υλικών που χρησιμοποιούνται για ελέγχους και δοκιμές.
Το κόστος αυτό είναι δύσκολο να μετρηθεί όχι γιατί είναι άγνωστο το κόστος 
των υλικών αλλά διότι δεν καταχωρείται η χρήση τους.

Β6. Εξέταση της ποιότητας του προϊόντος.
Είναι μια δραστηριότητα που γίνεται από τον ελεγκτή ποιότητας της 
επιχείρησης και κοστολογείται με βάση το χρόνο που αναλώνει σε τέτοιες 
δραστηριότητες.

Β7. Ανασκόπηση των ελέγχων και δοκιμών.
Είναι το κόστος ανασκόπησης των δεδομένων, των ελέγχων και δοκιμών πριν 
δοθεί η έγκριση για φόρτωση των προϊόντων.

Β8. Έλεγχος της απόδοσης κατά την παραγωγή.
Δεν εφαρμόζεται με βάση αυτό τον ορισμό.

Β9. Εσωτερικοί έλεγχοι και παρουσίαση.
Δεν εφαρμόζεται με βάση τον ορισμό.
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ΒΙΟ. Αξιολόγηση αποθέματος και ανταλλακτικών.
Δεν εφαρμόζεται.

Β11. Επεξεργασία δεδομένων των ελέγχων και δημιουργία αναφορών.
Αυτή η δραστηριότητα αναλώνει ένα σημαντικό μέρος του χρόνου του ελεγκτή 
και του προϊστάμενου ποιότητας και κοστολογείται με βάση το χρόνο που 
αναλώνουν σε τέτοιες δραστηριότητες.

Σημαντικά στοιχεία του κόστους εκτίμησης που δεν μετριούνται στην επιχείρηση 
είναι οι αποσβέσεις του εξοπλισμού ελέγχων και δοκιμών και το κόστος εξαρτημάτων 
που χρειάζονται συχνά αντικατάσταση.

Κόστος εσωτερικών αστοχιών

C1. Scrap.
Όλα τα είδη των σκάρτων της επιχείρηση, στην κατηγορία αυτή δεν λαμβάνεται 
υπόψη το Scrap που δημιουργείται από απαξίωση λόγο χρήσης και λόγο 
αλλαγής των προδιαγραφών από των πελάτη. Στην επιχείρηση το κόστος του 
Scrap ανεξάρτητα σε ποιο στάδιο δημιουργείται, κοστολογείται με βάση το 
κόστος των άμεσων υλικών συν το ήμισυ του κόστους εργασίας και ΓΒΕ που 
θα απαιτούνταν εάν ολοκληρώνονταν κανονικά το προϊόν.

C2. Κόστος επανεπεξεργασίας και επισκευών .
Οι επιδιορθώσεις ελαττωματικών προϊόντων καταγράφονται και 
κοστολογούνται. Η απόφαση για επανεπεξεργασία ή απόρριψη λαμβάνεται σε 
οικονομική βάση αλλά η ευαισθησία της σε διάφορες καταστάσεις δεν είναι 
γνωστή στην επιχείρηση.

C3. Επίλυση προβλημάτων με βάση την ανάλυση αιτίας - αποτελέσματος.

C4. Επανέλεγχος και επαναδοκιμή.
Αυτές οι δραστηριότητες δεν μετρούνται άμεσα αλλά μπορούν να εκτιμηθούν 
από το είδος και την ποσότητα της επανεπεξεργασίας ως ποσοστό της 
συνολικής παραγωγής.

C5. Scrap και επανεπεξεργασία εξαιτίας του προμηθευτή.
Το κόστος των ελαττωματικών υλικών χρεώνονται στον προμηθευτή, αλλά σ' 
αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν το κόστος εργασίας και νεκρών χρόνων των 
μηχανών.

C6. Τροποποιήσεις και επανέλεγχοι του σχεδιασμού και των προδιαγραφών του 
προϊόντος.
Σ' αυτή τη δραστηριότητα εμπλέκονται αρκετά άτομα οπότε το κόστος της 
υπολογίζεται εκτιμητικά.
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C7. Κόστος υποβάθμισης ποιότητας.
Η κατηγορία αύτή αναφέρεται στα έσοδα που χάνονται όταν πωλούνται 
προϊόντα Β' διαλογής σε χαμηλότερη τιμή. Η επιχείρηση δεν εμπορεύεται 
προϊόντα Β' διαλογής παρότι κάποια από αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε 
επανακατασκευασμένες μονάδες. Οι επανακατασκευές όμως δεν θεωρούνται 
κόστος ποιότητας και έτσι δεν λαμβάνεται υπόψη το κόστος των 
υποβαθμισμένων προϊόντων.

Επειδή τα κόστη scrap και της επανεπεξεργασίας συλλέγονται και αποτελούν ένα 
μεγάλο μέρος του κόστους ποιότητας της επιχείρησης υπάρχει η τάση να θεωρούνται 
ότι αυτά είναι το συνολικό κόστος εσωτερικών αστοχιών. Όμως μια περαιτέρω 
μελέτη της διαδικασίας απόρριψης - επανεπεξεργασίας ίσως μπορούσε να δώσει καλά 
αποτελέσματα. Επίσης, καλό θα ήταν να γίνει καλύτερη ανάλυση του κόστους 
τροποποίησης σχεδιασμού του προϊόντος (C6) για να καθοριστεί ακριβέστερα το 
μέγεθος του και οι αιτίες που το δημιουργούν.

Κόστος εξωτερικών αστοχιών

DE Διαχείριση παραπόνων.
Παρότι η διαχείριση παραπόνων των πελατών γίνεται από λίγα άτομα, είναι 
δύσκολο το κόστος τους να συλλεχθεί ξεχωριστά.

D2. Επισκευές προϊόντων.
Το κόστος αυτό προέρχεται από τις επισκευές ατελειών των προϊόντων και 
κυρίως από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της επιχείρησης.

D3. Κόστος χειρισμού επιστροφών και αντικατάστασης προϊόντων.
Το κόστος χειρισμού των επιστροφών και αντικαταστάσεων είναι μικρό και 
έτσι δεν συλλέγεται ξεχωριστά.

D4. Επισκευή επιστρεφόμενων προϊόντων.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το κόστος επισκευής των επιστρεφόμενων 
προϊόντων. Το κόστος αυτό υπολογίζεται στην επιχείρηση και είναι εύκολα 
αναγνωρίσιμο.

D5. Αντικατάσταση προϊόντων κατά την περίοδο της εγγύησης.
Σ' αυτή την κατηγορία εντάσσεται το κόστος αντικατάστασης προϊόντων κατά 
την περίοδο της εγγύησης. Άλλα κόστη που σχετίζονται με την εγγύηση (π.χ. 
διερεύνηση παραπόνων εγγύησης) συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία D1.

Κατά την συλλογή του κόστους εξωτερικής αποτυχίας υπάρχει το πρόβλημα της 
έλλειψης κινήτρων της περαιτέρω διερεύνησής του. Ο λόγος είναι ότι τα στοιχεία που 
συλλέγονται είδη αποτελούν το κυριότερο μέρος του. Μια περαιτέρω ανάλυση του
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κόστους εξωτερικής αποτυχίας θα ήταν πολύ δύσκολη, γιατί θα απαιτούσε πολύ 
μεγαλύτερη προσπάθεια από το τμήμα.

Σχολιασμός του συστήματος συλλογής κόστους ποιότητας.

Από την διερεύνηση της εφαρμογής του BS 6143 Part 2 στην επιχείρηση φαίνεται ότι 
τα περισσότερα στοιχεία του προτύπου μπορεί να εφαρμοστούν χωρίς μεγάλη 
δυσκολία στην επιχείρηση. Όμως μόνο πέντε στοιχεία κόστους ήταν διαθέσιμα 
απευθείας από το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. 
Αυτό δείχνει ότι υπάρχει δυσκολία αντιστοίχησης των στοιχείων κόστους του 
προτύπου με τα είδη κόστους που είναι συνήθως διαθέσιμα στις επιχειρήσεις.

Κατά την κατάταξη των δραστηριοτήτων ανέκυψε πρόβλημα με κάποιας από αυτές 
εάν σχετίζονται με την ποιότητα ή όχι. Τέτοια παραδείγματα είναι η ανάγκη για 
ειδικούς χώρους αποθήκευσης κάποιων προϊόντων, ο χειρισμός του scrap και ο 
χρόνος που αναλώνεται από το προσωπικό του λογιστηρίου και των προμηθειών για 
τον χειρισμό των απορριπτόμενων προμηθειών. Αν και φαίνεται ότι αυτές οι 
δραστηριότητες έχουν σχέση με την ποιότητα δεν υπολογίστηκε το κόστος τους λόγο 
των δυσκολιών ποσοτικοποίησης. Ένα στοιχείο του κόστους ποιότητας που 
υπολογίζεται εύκολα στην επιχείρηση είναι το κόστος scrap. Η άποψη των στελεχών 
ποιότητας όσον αφορά την κοστολόγηση του scrap κυμαίνεται από το κόστος των 
υλικών ως την τελική τιμή πώλησης του προϊόντος. Στην επιχείρηση επιλέχθηκε το 
scrap να κοστολογείται με το κόστος των υλικών συν το μισό του κόστους εργασίας 
και Γ.Β.Ε. Η κυριότερη αιτία ήταν ότι το κόστος των υλικών είναι πολύ μεγαλύτερο 
από το κόστος επεξεργασίας. Τέλος μια άλλη πρακτική που εφαρμόζει η επιχείρηση 
είναι ότι υπολογίζονται το Γ.Β.Ε. στο κόστος του scrap, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη 
στο κόστος επανεπεξεργασίας.

Αναφορές κόστους ποιότητας

Κατά την περίοδο που έγινε η μελέτη παρουσιάστηκε η πρώτη ετήσια αναφορά του 
κόστους ποιότητας της επιχείρησης. Το κόστος ποιότητας παρουσιάζεται κατά 
κατηγορίες και στοιχεία κόστους σε απόλυτους αριθμούς και ως ποσοστό των 
συνολικών πωλήσεων της επιχείρησης (Πίνακας 4.1.1)

Στη συνέχει έγινε μια προσπάθεια σύγκρισης του κόστους ποιότητας της επιχείρησης 
με άλλες. Τα στοιχεία για την σύγκριση προέρχονται από μια έρευνα που έκανε το 
περιοδικό Quality στην οποία το κόστος ποιότητας παρουσιάζεται κατά κατηγορίες 
κόστους ως ποσοστό των πωλήσεων σε δύο επίπεδα, επίσημο και ανεπίσημο. Η 
σύγκριση αυτή παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.1.2
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ΠΙΝΑΚΑΣ
4.1.1

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ Κύκλος εργασιιόν
<000 % % (%)

Πρόληψη
Εργαστήριο και άλλες
υπηρεσίες 23 21
Μηχανική Ποιότητας 38 35
Διασφάλιση ποιότητας
προμηθευτών 12 1 1
Διοικητικά και άλλα
κόστη 10 9

Σύνολο 109 100 6,6 0,33

Εκτίμηση
Έλεγχος ποιότητας 430 61
Δοκιμές 200 28
Έλεγχος ποιότητας 6 1
Μετρήσεις 32 5
Υλικά ελέγχων 12 2
Εργαστηριακά σέρβις 7 1
Επιθεώρηση ποιότητας 12 2

Σύνολο 699 100 42,3 2,4

Εσωτερική αποτυχία
Scrap 276 52,5
Επανεπεξεργασία 135 25,8
Ανασκόπηςη κάρτας
υλικών (Παραγωγή) 45 8,7
Ανασκόπηςη κάρτας
υλικών (ποιότητα) 12 2,3
Επεξεργασία 4 0.7
δεδομένων
Engineering 53 10.0

Σύνολο 525 100 31,8 1,8

Εξωτερική αποτυχία
Εγγυήσεις 37 1 1.6
Μη κανονικές
εγγυήσεις 1 16 36.4
Απορριπτόμενα υλικά 16 5,0
Διοικητικά και άλλα 150 47,0
κόστη

Σύνολο 319 100 19,3 1,1

Τελικό Σύνολο 1652 100,0 6.1
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Παρουσίαση και χρήση του κόστους ποιότητας.

Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η επιχείρηση είναι η διαφορετική αντίληψη στον 
τρόπο παρουσίασης των στοιχείων ανάμεσα στο διευθυντή ποιότητας και την 
διοίκηση της επιχείρησης. Η πρόταση που είχε κάνει ο διευθυντής ποιότητας για την 
παρουσίαση των στοιχείων δεν περιείχε την κατηγοριοποίηση κάτω από τις 
επικεφαλίδες πρόληψη - εκτίμηση - αποτυχία, αυτή η κατηγοριοποίηση έγινε έπειτα 
από πρόταση των άλλων στελεχών της επιχείρησης για ταιριάζει καλύτερα στο 
πρότυπο BS 6143. Ο αρχικός στόχος του διευθυντή ποιότητας ήταν να δημιουργηθεί 
μια λίστα στοιχείων κόστους ποιότητας και μια μέθοδος συλλογής ώστε να μπορούν 
να γίνονται συγκρίσεις μέσα στην επιχείρηση. Αν και η προκαθορισμένη τυπική 
μορφή παρουσίασης βοηθάει ανθρώπους που έχουν μικρή γνώση του αντικειμένου, 
δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εμπειρία. Η κατηγοριοποίηση Πρόληψη - 
Εκτίμηση - Αποτυχία δεν προσθέτει τίποτε στην χρησιμότητα των στοιχείων και 
υπάρχει ο κίνδυνος να παραλειφθούν κάποια στοιχεία κόστους απλά επειδή δεν 
ταιριάζουν σ' αυτή την μορφή κατηγοριοποίησης.
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ II

Εισαγωγή

Η επιχείρηση 2 είναι μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Μεγάλης Βρετανίας. Η 
εισαγωγή της ΔΟΠ ξεκίνησε στη διεύθυνση λειτουργιών της τράπεζας το 1988 και 
σιγά - σιγά επεκτάθηκε και τις άλλες διευθύνσεις (διαχείριση λογαριασμών και 
προσωπικού, χρηματοοικονομική). Το 1990 η τράπεζα έγινε το πρώτο 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που πιστοποιήθηκε κατά ISO 9000. Σήμερα η πιστοποίηση 
καλύπτει το τμήμα λειτουργιών, λογαριασμών, προσωπικού και χρηματοοικονομικών 
σε πολλά υποκαταστήματα στην Μεγάλη Βρετανία. Το 1991 η τράπεζα έγινε η πρώτη 
επιχείρηση παροχής υπηρεσιών που κέρδισε το Βρετανικό Βραβείο Ποιότητας 
(British Quality Award).

Τα κίνητρα για την εφαρμογή της ΔΟΠ και η προσέγγιση που υιοθετήθηκε.

Η εξυπηρέτηση των πελατών ήταν πάντα ένας από τους βασικούς στόχους της 
τράπεζας. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '80 η βελτίωση της επιχείρησης γίνεται 
με βάση τις παραδοσιακές μεθόδους αύξησης της παραγωγικότητας και ήταν αρκετά 
πετυχημένη. Όμως ο αυξανόμενος ανταγωνισμός και η ανάγκη για καλύτερη 
εξυπηρέτηση του πελάτη έκαναν αναγκαία την υιοθέτηση μια νέας στρατηγικής. Η 
στρατηγική που εφαρμόστηκε ήταν η ΔΟΠ.

Η αρχική προσέγγιση βασιζόταν στην φιλοσοφία του Crosby και εστιαζόταν σε τρία 
σημεία, στη βελτίωση της ποιότητας, στη διασφάλιση της ποιότητας και στην 
εξυπηρέτηση του πελάτη. Η πολιτική της επιχείρηση εκφραζόταν με δέκα "Αξίες 
ποιότητας" οι οποίες με το πέρασμα του χρόνου τροποποιούνταν ανάλογα. Ο 
αντικειμενικός σκοπός ήταν να έρθει η τράπεζα ακόμη πιο κοντά στον πελάτη 
βελτιώνοντας τις σχέσεις της με αυτούς και προσδίνοντας μεγαλύτερη αξία στα 
χρήματα τους.

Η τράπεζα, για να κινητοποιήσει τους εργαζόμενους να συμμετέχουν ενεργά στο 
ΔΟΠ, ξεκίνησε αρκετά προγράμματα ποιότητας. Τέτοια προγράμματα ήταν ο 
"Εργαζόμενος του μήνα", και διάφοροι διαγωνισμοί. Επίσης διοργάνωσε ετήσια 
γεγονότα με στόχο να δώσει νέα ώθηση στο προγράμματα συνεχούς βελτίωσης. 
Ταυτόχρονα προσπάθησε να δώσει μια τέτοια μορφή σ' αυτά τα γεγονότα ώστε να μη 
λαμβάνονται ως μεμονωμένες ενέργειες αλλά ότι είναι μια συνεχής ευκαιρία επαφής 
με το πρόγραμμα της ΔΟΠ. Δημιουργήθηκαν συμβούλια ποιότητας σε κάθε τμήμα 
της επιχείρησης που είχαν ως στόχο του προγραμματισμού, τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων και την λήψη δράσης σε θέματα σχετικά με την ποιότητα. Η άποψη 
της επιχείρησης ως αναφορά την διασφάλιση και την συνεχή βελτίωση της ποιότητας
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ήταν ότι η κύρια υπευθυνότητα και πρωτοβουλία ανήκει στους εργαζόμενους πρώτης 
γραμμής, κάποιοι ειδικοί σε θέματα ποιότητας θα είχαν τον ρόλο του συντονιστή 
εκπαιδευτή και η δέσμευση της ανώτερης διοίκησης θα ενθάρρυνε αυτές τις 
δραστηριότητες.

Για να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων στις 
διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης, καθιερώθηκε ένα επίσημο πρόγραμμα προτάσεων. 
Για τις καλύτερες προτάσεις που γίνονταν δίνονταν χρηματικά βραβεία. Έτσι από 
μηδενικές προτάσεις που γίνονταν ως το 1987 η συμμετοχή στο πρόγραμμα 
προτάσεων βελτίωσης ήταν τέτοια που έγιναν πάνω από 10.000 προτάσεις και 
δημιούργησαν καθαρές οικονομίες 6,8 εκατομμύρια λίρες.

Υιοθετήθηκε μια προσέγγιση έργο προς έργο. Ο στόχος ήταν να συμμετέχει 
προσωπικό όλων των βαθμιδών στις δραστηριότητες του έργου. Όλα τα έργα είχαν 
έναν "κάτοχο" ο οποίος επέλεγε τους συνεργάτες τους για την υλοποίηση του έργου. 
Τα έργα επιλέγονταν μέσα από διαδικασίες benchmarking και re-engineering. 
Γινόταν μετρήσεις προόδου των έργων και τα έργα υποστηριζόταν από όλες τις 
λειτουργίες της τράπεζας. Όταν ένα έργο ολοκληρωνόταν, τα αποτελέσμάτα του 
παρουσιάζονταν σε κάποια συνεδρίαση των στελεχών του υποκαταστήματος. Αν 
ήταν τοπικής φύσεως λαμβάνονταν αποφάσεις για την εφαρμογή του, εάν ήταν 
καθολικής εμβέλειας το έργο παρουσιαζόταν σε μια συνεδρίαση των διευθυντών της 
τράπεζας και λαμβάνονταν ανάλογες αποφάσεις. Από το 1988 που υιοθετήθηκε αυτή 
η προσέγγιση παρουσιάστηκαν πάνω από 2000 έργα σχετικά με την ποιότητα και 
οδήγησαν σε οικονομίες πάνω από 14 εκατομμύρια λίρες.

Το κόστος ποιότητας στην επιχείρηση.

Πριν η επιχείρηση ξεκινήσει το πρόγραμμα ολικής ποιότητας, προσέλαβε 
εξωτερικούς συμβούλους για να κάνουν μια ανάλυση του κόστους ποιότητάς της. Το 
πρόγραμμα όμως δεν σχεδιάστηκε σωστά και τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
παρουσιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε δεν προσέφεραν καμιά ουσιαστική βοήθεια 
στη βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης.

Αργότερα έγινε μια δεύτερη προσπάθεια ανάλυσης τους κόστους ποιότητας σε 
διάφορα τμήματα της επιχείρησης στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσής της. Τα 
αποτελέσματά του χρησιμοποιήθηκαν για να αποτυπωθεί η παρούσα θέση της 
επιχείρησης και για να δημιουργηθεί ένα πλάνο δράσης που θα την οδηγήσει στην 
θέση που θα ήθελε να είναι. Εκτός από την ανάλυση του κόστους ποιότητας η μελέτη 
περιελάμβανε και τα παρακάτω:

• Ανασκόπηση ποιότητας πελάτη / προμηθευτή.
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Μνα ανάλυση σε επίπεδο μέσης βαθμίδας στελεχών που είχε ως στόχο να 
εντοπίσει τα φανερά και κρυμμένα κόστη ποιότητας που είχαν σχέση με την 
διόρθωση, εκτίμηση και πρόληψη.

• Ανάλυση τηλεφωνημάτων / επιστολών.

Μια τεχνική που εφαρμόστηκε στο τμήμα διαχείρισης λογαριασμών και είχε 
ως σκοπό να εντοπίσει τους λόγους για τους οποίους έρχεται ο πελάτης σε 
επαφή με την τράπεζα και να δημιουργήσει μια διαδικασία συνεχούς 
καταγραφής των παραπόνων των πελατών. Οι διορθωτικές ενέργειες που 
λήφθηκαν με βάση τις πληροφορίες αυτής της ανάλυσης είχαν ως αποτέλεσμα 
να μειωθούν τα παράπονα των πελατών από 2600 σε 650 το μήνα.

• Έλεγχος προμηθευτών.

Ο κυριότερος προμηθευτής της επιχείρησης είναι τα βρετανικά ταχυδρομεία 
από όπου παραλαμβάνουν καθημερινά μεγάλο αριθμό συναλλαγών σε 
ειδικούς σάκους. Η συνεχής παρακολούθηση αυτής της διαδικασίας και οι 
αμοιβαίες διορθωτικές ενέργειες μείωσαν τα λάθη από 26,3 σε 4 ανά 10.000 
συναλλαγές.

Ο στόχος του προγράμματος μέτρησης του κόστους ποιότητας ήταν:

• Η συνεχής καταγραφή και μέτρηση των αποτελεσμάτων που είχε η 
διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας στην τράπεζα.

• Εντοπισμός των περιοχών αποτυχίας ( σπατάλες, επανεπεξεργασία, λάθη και 
παράπονα) και καθορισμός προτεραιοτήτων για ευκαιρίες βελτίωσης.

• Ανάπτυξη ενός καλύτερου τρόπου αντίληψης των δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με την ποιότητα, με σκοπό τον εντοπισμό του πραγματικού 
κόστους ποιότητας σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Συλλογή των στοιχείων του κόστους ποιότητας.

Για τη συλλογή των στοιχείων που αποτελούν το κόστος ποιότητας υιοθετήθηκε η 
μεθοδολογία του προτύπου BS 6143 Part 2 (μοντέλο Πρόληψης - Εκτίμησης - 
Αποτυχίας). Η συλλογή των στοιχείων έγινε από τα στελέχη πρώτης γραμμής σε όλες 
τις λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Πριν αρχίσει η συλλογή των 
στοιχείων έγιναν σεμινάρια στα στελέχη με θέμα το μοντέλο του προτύπου BS 6143. 
Κάθε εργαζόμενος που ήταν επιφορτισμένος με τη συλλογή των στοιχείων είχε 
συνήθως πάνω από ένα τμήμα υπό τον έλεγχό του (π.χ. συλλογή δεδομένων και 
τεχνική υποστήριξη).
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Δημιουργήθηκε μια λίστα με τις κρίσιμες δραστηριότητες κάθε τμήματος και με τη 
βοήθεια κάποιου στελέχους από το τμήμα ποιότητας κατατάχθηκαν σε τέσσερις 
κατηγορίες, βασικά καθήκοντα, αποτυχία, εκτίμηση και πρόληψη. Στη συνέχεια τα 
στελέχη που είχαν αναλάβει την συλλογή των στοιχείων συμπλήρωσαν μια λίστα που 
περιελάμβανε τη διαδικασία της δραστηριότητας αποτυχίας, εκτίμησης και πρόληψης 
και την αιτία (πίνακας 4.2.1). ο τρόπος που ορίστηκαν αυτά δίνεται παρακάτω:

1. Αποτυχία, εκτίμηση, πρόληψη.

Ο ορισμός αυτών των δραστηριοτήτων έγινε με βάση το BS 6143 part 2:

Κόστος αποτυχίας είναι το κόστος όταν δεν γίνεται κάτι σωστά την πρώτη 
φορά. Διόρθωση μπορεί να γίνεται ή να μη γίνεται(π.χ. ένα έγγραφο που 
λείπει ο αριθμός λογαριασμού ή ένα έγγραφο που έγινε δύο φορές).

Κόστος εκτίμησης είναι το κόστος ελέγχου για λάθη. Εκτίμηση μπορεί να 
έχουμε ανεξάρτητα αν έχει γίνει κάποιο λάθος ή όχι. Συνήθως εκτίμηση 
έχουμε σε κάποια κρίσιμα σημεία μιας διαδικασίας.

Κόστος πρόληψης είναι το κόστος ενεργειών ώστε να μην εμφανιστούν λάθη 
την πρώτη φορά που γίνεται κάτι (π.χ. καθορισμός των μηχανών πριν τη 
χρήση).

2. Καθήκον.

Ως καθήκοντα θεωρήθηκαν οι βασικές δραστηριότητες και πρακτικές που 
σχετίζονταν με τα θεμελιώδη στοιχεία μιας λειτουργίας.

3. Διαδικασία.

Μια ανάλυση των κύριων δραστηριοτήτων που γίνονται σε κάποιο τμήμα ή 
λειτουργία. Όπου είναι απαραίτητο γίνεται και ένα διάγραμμα ροής της 
διαδικασίας. Για παράδειγμα η διαδικασία ανοίγματος των σάκων ταχυδρομείου 
που περιέχουν επιταγές και έγγραφα περιέχει τις παρακάτω δραστηριότητες:

Α) Ανοιγμα του σάκου (καθήκον).

Β) Έλεγχος της αξίας των μετρητών (εκτίμηση).

Γ) Έλεγχος, του αριθμού των επιταγών (εκτίμηση)

Δ) Καταχώρηση του αριθμού των επιταγών (καθήκον).

Ε) Διόρθωση στοιχείων της παρτίδας, (αποτυχία)

Στ) Διόρθωση λαθών του εγγράφου του σάκου (αποτυχία).

63



Ζ) Έλεγχος των κενών φακέλων (εκτίμηση).

4. Αιτία.

Σ' αυτή τη στήλη της φόρμας σημειώνονται παρατηρήσεις σχετικές με την αιτία 
αποτυχίας.

Η φόρμα συμπληρωνόταν με στοιχεία που συνέλεγε ο κάθε υπεύθυνος με συνεχή 
καταγραφή ή έπειτα από δειγματοληπτικό έλεγχο των δραστηριοτήτων. Τα 
στοιχεία αυτά συσχετίζονταν με τον όγκο εργασίας κάθε σταδίου της διαδικασίας 
και την βαθμίδα κάθε εργαζομένου που εκτελούσε τη δραστηριότητα. Οι 
συμπληρωμένες φόρμες στη συνέχεια αποστέλνονταν στο τμήμα βελτίωσης των 
λειτουργικών διαδικασιών. Εκεί τα δεδομένα καταχωρούνταν σε κάποιο φύλλο 
εργασίας και μετατρέπονταν σε ώρες εργασίας (ισοδύναμο πλήρους εργασίας) και 
χρηματικές αξίες και τα αποτελέσματα αθροίζονταν για όλο το τμήμα. Τέλος τα 
αποτελέσματα ανατροφοδοτούνταν στο διευθυντή του τμήματος για επιβεβαίωση 
και στη συνέχεια γινόταν εσωτερική δημοσίευσή τους.

Παρουσίαση και χρήση του κόστους ποιότητας.

Η μέτρηση του κόστους αποτυχίας γίνεται σε ετήσια με κύρια έμφαση στη χρήση της 
ως εργαλείο διοίκησης για τον καθορισμό προτεραιοτήτων βελτίωσης που θα 
μειώσουν το κόστος ποιότητας.

Τα δεδομένα του κόστους αποτυχίας παρουσιάζονταν σε κάθε τμήμα, στο διευθυντή 
λειτουργιών και στην επιτροπή συνεχής βελτίωσης. Η φόρμα παρουσίασης δίνεται 
στον πίνακα 4.2.2. Η επιτροπή αξιολογούσε τα αποτελέσματα και παρακολουθούσε 
την πρόοδο όσο αναφορά το κόστος αποτυχίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ
4.2.1 ΦΥΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΝΟΜΑ....................  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.........................ΗΜ/ΝΙΑ............................

ΤΜΗΜΑ....................
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΙΤΙΑ

ΣΥΝΟΛΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ
4.2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ

Ιμίμκι
Συνολικό

κόστος
προσωπικού

Κόστος
αποτυχίας

Κόστος 
αποτυχίας ως 

% του 
συνολικού 
κόστους 

προσωπικού

Κόστος
εκτίμησης

Κόστος 
εκτίμησης ως 

% του 
συνολικού 
κόστους 

πμοσοοπικού

Κόστος
πρόληψης

Κόστος 
πρόληψης ως 

% του 
κόστους 

προσωπικού

Συνολικό
κόστος

ποιότητας

Συνολικό 
κόστος 

ποιότητας ως 
% του 

κόστους 
προσωπικού
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η μέτρηση του κόστους ποιότητας είναι απλά ένα ακόμη από τα πολλά εργαλεία που 
μπορούν να εφαρμοστούν για την βελτίωση της ποιότητας και δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως η μοναδική λύση για την βελτίωσή της. Η εφαρμογή μιας 
μεθοδολογίας μέτρησης του κόστους ποιότητας θα δώσει στην ανώτερη διοίκηση ένα 
εργαλείο ανάλυσης των περιοχών υψηλού κόστος, θα αυξήσει την αντίληψη των 
στελεχών παραγωγής για τις λειτουργίες που είναι υπεύθυνοι, θα προσφέρει μια 
συστηματική μεθοδολογία για τον εντοπισμό των αδυναμιών των διαδικασιών και θα 
δώσει μια δυνατή βάση για την ποσοτικοποίηση της επίδοσης των διαφόρων 
λειτουργιών / τμημάτων της επιχείρησης. Ο βαθμός επιτυχίας του προγράμματος 
μέτρησης του κόστους ποιότητας θα εξαρτηθεί κυρίως από την ύπαρξη μιας 
κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης στην επιχείρηση, την αποδοχή της "κατοχής" των 
διαδικασιών από το προσωπικό και την ικανότητα των στελεχών της να βελτιώνουν 
τις δραστηριότητες που ελέγχουν αποτελεσματικά. Πάνω από όλα όμως, η 
χρησιμότητα του προγράμματος θα εξαρτηθεί από το βαθμό αποδοχής από την 
ανώτερη διοίκηση της επιχείρησης ότι το κόστος ποιότητας είναι ένα απαραίτητο 
εργαλείο για την ποσοτική μέτρηση της ποιότητας των προϊόντων / υπηρεσιών που 
προσφέρει η επιχείρηση στον πελάτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ISO 9000 ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μια από τις πιο σημαντικές τάσεις που εμφανίσθηκαν τη τελευταία δεκαετία στο 
χώρο της ποιότητας ήταν η προσπάθεια των περισσότερων επιχειρήσεων να 
πιστοποιηθούν ως προς το σύστημα ποιότητας του Διεθνούς Οργανισμού 
Πιστοποίησης, το ISO 9000. Η πιστοποίηση ως προς το ISO 9000 έχει εξαπλωθεί σε 
τέτοιο βαθμό ώστε να θεωρείται ως προαπαιτούμενο για να μπορέσει μια επιχείρηση 
να δραστηριοποιηθεί διεθνώς.

To ISO 9000 καθώς και άλλα πρότυπα καθορίζουν τα στοιχεία ενός συστήματος 
ποιότητας. Ως σύστημα ποιότητας μπορεί να θεωρηθεί η οργανωτική δομή, οι 
τεκμηριωμένες διαδικασίες και οι πόροι που διαθέτει ένας οργανισμός για την 
ποιότητα. Το πρότυπο απαιτεί τα στοιχεία του συστήματος να υιοθετηθούν από τον 
οργανισμό και να τεθούν σε λειτουργία. Αν και η αποτελεσματικότητα του 
συστήματος μπορεί να είναι μεγάλη ή πολύ μέτρια το πρότυπο προτείνει ότι αυτή θα 
πρέπει να μετριέται. Αν και υπάρχουν πολύ τρόποι μέτρησης της 
αποτελεσματικότητας, από απλή καταγραφή των ελαττωμάτων ως περίπλοκες 
έρευνες ικανοποίησης του πελάτη, οι ποιο ενδιαφέρουσες είναι οι μετρήσεις 
οικονομικής φύσεως. Για το λόγο αυτό και το πρότυπο ISO 9000 προτείνει η μέτρηση 
της αποτελεσματικότητας του συστήματος ποιότητας να γίνεται με οικονομικά 
κριτήρια.

Τα πρότυπα ISO 9001, 9002 και 9003 περιγράφουν συστήματα ποιότητας που 
αναφέρονται στο σχεδίασμά, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την 
παροχή υπηρεσιών και είναι αντικείμενο ελέγχων από εξειδικευμένους πιστοποιητές. 
Τα πρότυπα αυτά δεν αναφέρουν τίποτε για κόστος ποιότητας. Αντίθετα το ISO 
9004-1 που είναι ένα πρότυπο που παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή των άλλων 
προτύπων της σειράς 9000 διαπραγματεύεται και το κόστος ποιότητας.

Προς το παρόν υπάρχουν δύο έγραφα του ISO που διαπραγματεύονται το κόστος 
ποιότητας:

• ISO 9004-1 Διοίκηση Ποιότητας και Στοιχεία Συστήματος Ποιότητας - Οδηγίες 
(Quality Management and Quality System Elements - Guidelines)

• ISO 10014 Οδηγίες για τον Χειρισμό των Οικονομικών της Ποιότητας - Σχέδιο 
Διεθνούς προτύπου 1996 (Guidelines for Managing the Economics of Quality).To 
έγγραφο αυτό δεν έχει ακόμη εγκριθεί ως πρότυπο.
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Πριν από το την έκδοση του 1994 υπήρχε η πρώτη έκδοση του ISO 9004-1 από το 
1987. Σ' αυτή το κόστος ποιότητας περιοριζόταν στα κόστη που σχετίζονταν με την 
επίτευξη της ποιότητας (πρόληψη και εκτίμηση) και στα κόστη εξαιτίας μη επίτευξης 
της επιθυμητής ποιότητας (εσωτερική και εξωτερική αστοχία) και ο στόχος ήταν να 
μειωθούν τα κόστη αποτυχίας. Στη δεύτερη έκδοση η έννοια του κόστους ποιότητας 
επεκτάθηκε από τα παραδοσιακά κόστη σε όλα τα κόστη που σχετίζονται με την 
ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Τόσο τα κόστη συμμόρφωσης όσο και τα 
κόστη μη συμμόρφωσης προτείνεται να μειωθούν. Αυτή η δεύτερη προσέγγιση είναι 
πολύ πιο κοντά στη φιλοσοφία της ΔΟΠ. και παρουσιάζεται διαγραμματικά στο 
παρακάτω σχήμα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κέρδη

Μείωση
ανικανοποίητων

πελατών

/ Αύξηση 
παραγόντων 
ικανοποίησης 
του πελάτη

επένδυση

Κόστος
Μείωση κόστους 

συμμόρφωσης

Μείωση κόστους 
μη συμμόρφωσης
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To ISO 9004-1 : 1994 προτείνει τρεις προσεγγίσεις για τον υπολογισμό του κόστους 
ποιότητας, χωρίς να αποκλείει κάποια άλλη ή παραλλαγή και συνδυασμό των 
προσεγγίσεων που προτείνει. Αυτές είναι:

• Προσέγγιση κόστους ποιότητας.

• Προσέγγιση απώλειας ποιότητας.

• Προσέγγιση κόστους διαδικασίας.

Προσέγγιση κόστους ποιότητας. Αυτή η προσέγγιση παρουσιάζει τη τυπική 
κατηγοριοποίηση του κόστους ποιότητας κατά πρόληψη, εκτίμηση, εσωτερική και 
εξωτερική αποτυχία. Η πρόληψη και η εκτίμηση (κόστος συμμόρφωσης) θεωρούνται 
ως επένδυση, ενώ η εσωτερική και εξωτερική αποτυχία (κόστος μη συμμόρφωσης) 
θεωρούνται οικονομικές απώλειες. Η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης 
συμπεριλαμβάνει συνήθως επενδύσεις στην πρόληψη που θα έχουν ως αποτέλεσμα 
αρχικά τη μείωση του κόστους αποτυχίας και στη συνέχεια τη μείωση του κόστους 
εκτίμησης, δηλαδή τελικά θα έχουμε τη μείωση του συνολικού κόστους ποιότητας.

Με αυτή τη μεθοδολογία δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος ποιότητας τα κόστη 
που θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επιχείρησης όπως το κόστος 
υλικών, το κόστος απόσβεσης, το κόστος διατήρησης αποθέματος κλπ. Το κόστος 
ποιότητας παρουσιάζεται συνήθως ως εκατοστιαίο ποσοστό κάποιας βάσης μέτρησης 
(πχ πωλήσεις), και μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε ολόκληρη την επιχείρηση όσο και 
σε κάποια τμήματα είναι ένας γρήγορος τρόπος εντοπισμού σημαντικών 
προβλημάτων και δίνει κίνητρα στους εργαζομένους για να συμμετάσχουν ενεργά σε 
προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας.

Προσέγγιση απώλειας ποιότητας. Με την προσέγγιση της απώλειας ποιότητας 
γίνεται μια προσπάθεια να εκτιμηθούν τόσο οι απώλειες που οφείλονται στη χαμηλή 
ποιότητα όσο και τα άυλα κόστη ποιότητας (intangible quality costs). Τα άυλα κόστη 
ή κρυμμένα κόστη ποιότητας είναι κόστη που οφείλονται σε μη ικανοποίηση του 
πελάτη, σε χαμένες πωλήσεις και το κόστος επιχειρησιακής φθοράς και δυσφήμησης. 
Παρότι το πρότυπο αναφέρει αυτά τα κόστη δεν προτείνει κάποιο τρόπο υπολογισμού 
τους. Κάποιες καλές μέθοδοι εκτίμηση τους είναι η χρήση πολλαπλασιαστών και η 
συνάρτηση απώλειας ποιότητας του Taguchi. Αυτές οι μέθοδοι βέβαια είναι 
προσεγγιστικές και δίνουν μόνο μια γενική εκτίμηση του άυλου κόστους ποιότητας.

Προσέγγιση κόστους διαδικασίας. Με την προσέγγιση αυτή δίνεται μεγαλύτερη 
προσοχή στο κόστος των επιμέρους διαδικασιών. Οι δραστηριότητες ενός 
οργανισμού που συνδυάζονται για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών 
(εσωτερικών και εξωτερικών) μπορεί να χωριστούν σε επιμέρους διαδικασίες. Η 
βασική διαφορά αυτής της προσέγγισης με τις δύο παραπάνω είναι ο διαφορετικός 
ορισμός που δίνει για το κόστος συμμόρφωσης και το κόστος μη συμμόρφωσης:
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• Κόστος συμμόρφωσης. Τα κόστη για την ικανοποίηση όλων των αναγκών του 
πελάτη με την απουσία αποτυχίας.

• Κόστος μη συμμόρφωσης. Τα κόστη εξαιτίας αποτυχιών στις διάφορες 
διαδικασίες.

Σύμφωνα αυτό τον ορισμό το κόστος συμμόρφωσης είναι διαφορετικό σε σχέση με 
την κλασική προσέγγιση γιατί ενώ περιελάμβανε το κόστος πρόληψης και εκτίμησης 
απέκλειε όλα τα υπόλοιπα κόστη (άμεση εργασία, άμεσα υλικά κλπ). Η προσέγγιση 
του κόστους διαδικασίας συμπεριλαμβάνει στο κόστος συμμόρφωσης τόσο τα κόστη 
πρόληψης και εκτίμησης όσο και όλα τα άλλα κόστη που είναι αποτέλεσμα κάποιας 
διαδικασίας εκτός από τα κόστη αποτυχίας. Τα κόστη μη συμμόρφωσης είναι τα 
κλασικά κόστη που συμβαίνουν εξαιτίας αποτυχιών σε κάποια διαδικασία όπως είναι 
το σκράπ και η επανεπεξεργασία. Με βάση αυτούς τους ορισμούς η μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης έχει συνήθως μεγαλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα από τη 
μείωση του κόστους μη συμμόρφωσης.

Αυτή η προσέγγιση δείχνει να έχει, θεωρητικά τουλάχιστον, κάποια σημαντικά 
πλεονεκτήματα. Εκτός από την μέτρηση και μείωση του κόστους που σχετίζεται με 
την αποτελεσματικότητα (ποιότητα) υπολογίζει και μειώνει κόστη αποδοτικότητας. 
Παρότι κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τα κόστη αποδοτικότητας δεν 
σχετίζονται με την ποιότητα, όμως οι περισσότερες δραστηριότητες που δεν 
προσθέτουν αξία, το μεγάλο ύψος αποθεμάτων, και γενικότερα προβλήματα στην 
παραγωγική διαδικασία μπορούν να μειωθούν ή να εξαλειφθούν με μείωση των 
λαθών ή τη ποιοτική βελτίωση της διαδικασίας. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι 
αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε επιχειρήσεις όπου έχουν 
εφαρμοστεί αρκετά προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας, τα κλασικά κόστη 
ποιότητας είναι σχετικά χαμηλά και εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνικές ΔΟΠ όπως 
είναι η QFD, η SPC το JIT κλπ.

Μελλοντικές τάσεις

Η νέα σειρά προτύπων του ISO 10000 κινείται προς την κατεύθυνση της ΔΟΠ. Το 
πρότυπο ISO 10014 με τίτλο "Guidelines for Managing The Economics of Quality" 
δίνει κατευθυντήριες οδηγίες για θέματα σχετικά με το κόστος ποιότητας, και όπως το 
ISO 9004 δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστεί. Προτείνει μια διαδικασία για τη 
διαχείριση του κόστους ποιότητας με δύο διαφορετικές μεθόδους μέτρησης των 
οικονομικών αποτελεσμάτων μιας διαδικασίας. Η πρώτη μέθοδος, που είναι με βάση 
την άποψη της επιχείρησης, αποτελείται από τα παρακάτω βήματα:

1. Εντοπισμός των κύριων δραστηριοτήτων μιας διαδικασίας.

2. Αναγνώριση, προσδιορισμός και παρακολούθηση σε κάθε δραστηριότητα.
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3. Δημιουργία αναφορών κόστους διαδικασιών.

Η δεύτερη μέθοδος, που είναι με βάση την άποψη του πελάτη, αποτελείται από τα 
παρακάτω βήματα:

1. Εντοπισμών των παραγόντων που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
ανικανοποίητων - ικανοποιημένων πελατών.

2. Παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.

3. Δημιουργία αναφορών ικανοποίησης πελατών.

Στη συνέχεια, οι δύο αυτές μέθοδοι συνενώνονται σε μία:

1. Διενέργεια ανασκόπησης από τη διοίκηση.

2. Εντοπισμός ευκαιριών βελτίωσης.

3. Διενέργεια ανάλυσης κόστους - ωφέλειας της μείωσης κερδών ή της αύξησης της 
ικανοποίησης των πελατών.

Αν και η προσέγγιση που υιοθετεί το ISO 10014 είναι ενδιαφέρουσα θεωρητικά, 
υπάρχει ο κίνδυνος στην προσπάθεια για τη μέτρηση όλων αυτών των οικονομικών 
παραμέτρων το σύστημα να γίνει περίπλοκο και τελικά οι μετρήσεις που θα έχουμε 
να είναι ανακριβής.

72



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΝΑΑΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία που συνθέτουν το κόστος 
ποιότητας. Η συλλογή των στοιχείων έγινε κυρίως από δημοσιεύσεις του ASQ 
(American Society for quality) και τον BSI (British Standards Institution). Η λίστα 
των στοιχείων κόστους ποιότητας που παρουσιάζεται παρακάτω δεν είναι 
εξαντλητική, αλλά έχει ως στόχο να δώσει στον αναγνώστη μια γενική ιδέα για ποια 
στοιχεία κόστους περιλαμβάνονται σε κάθε κατηγορία ώστε να τον βοηθήσει στην 
κατηγοριοποίηση που θα κάνει ο ίδιος στην κάθε ιδιαίτερη περίπτωση.

Α. ΚΌΣΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Όλα τα κόστη από δραστηριότητες που γίνονται με σκοπό να αποτρέψουν την 
εμφάνιση χαμηλής ποιότητας προϊόντων ή υπηρεσιών.

Α.1 Μάρκετινγκ / πελάτης / γριίστης

Κόστη που γίνονται εξαιτίας της συγκέντρωσης και συνεχούς αξιολόγησης της 
άποψης και των αναγκών των πελατών για τα προϊόντα της επιχείρησης.

Α.1.1 Έρευνα αγοράς
Αυτό του τμήμα του κόστους έρευνας αγοράς μιας επιχείρησης που γίνεται με σκοπό 
να εντοπισθούν οι ανάγκες των πελατών σε σχέση με τα προϊόντα / υπηρεσίες που 
προσφέρει η επιχείρηση.

Α.1.2 Αξιολόγηση αντιλήψεων πελατών
Το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνίας της επιχείρησης με τους πελάτες για την 
εκτίμηση των απόψεών τους για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης.

Α.1.3 Ανασκόπηση συμβολαίων / εγγράφων
Το κόστος εξαιτίας της ανασκόπησης των συμβολαίων ή άλλων εγγράφων που έχουν 
σχέση με τις απαιτήσεις του προϊόντος ή της υπηρεσίας για να εκτιμηθεί εάν η 
επιχείρηση μπορεί να αποδεχθεί και να ικανοποιήσει αυτές τις απαιτήσεις.

Α.2 Σγεδιασμός προϊόντος / υπηρεσίας

Κόστη που γίνονται για να μεταφραστούν οι απαιτήσεις των πελατών σε πραγματικά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά και για τη διαχείριση της ποιότητας νέων προϊόντων ή 
υπηρεσιών πριν την έναρξη της αρχικής παραγωγής τους.
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Α.2.1 Ανασκόπηση σχεδιασμού ποιότητας
Το κόστος του προγραμματισμού, των ενδιάμεσων και τελικών ανασκοπήσεων του 
σχεδιασμού που γίνεται με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συμμόρφωσης του προϊόντος 
ή της υπηρεσίας με την ανάγκες του πελάτη. Αυτές οι ανασκοπήσεις γίνονται πριν 
την έναρξη της δοκιμαστικής παραγωγής.

Α.2.2 Σχεδιασμός βοηθητικών δραστηριοτήτων
Το κόστος των βοηθητικών δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας. Τέτοιες δραστηριότητες είναι ο σχεδιασμός του ελέγχου 
των εγγράφων, αναλύσεις για την ασφάλεια των προϊόντων, ανάλυση κινδύνων από 
λανθασμένη χρήση των προϊόντων κ.α.

Α.2.3 Δοκιμές αξιολόγησης σχεδιασμού του προϊόντος
Το κόστος σχεδιασμού και διενέργειας των αρχικών δοκιμών νέων προϊόντων. Οι 
δοκιμές αυτές γίνονται για να διαπιστωθεί εάν το προϊόν ικανοποιεί τις προδιαγραφές 
και όταν παρατηρούνται αστοχίες να διαπιστωθεί που οφείλονται. Οι δοκιμές αυτές 
γίνονται σε πρωτότυπα ή κατά το αρχικό στάδιο παραγωγής των προϊόντων.(κάποιοι 
συγγραφείς το θεωρούν κόστος εκτίμησης).

Α.2.4 Αξιολόγηση σχεδιασμού υπηρεσίας
Το κόστος αξιολόγησης της διαδικασίας παροχής μιας νέας υπηρεσίας. 
Συμπεριλαμβάνει λεπτομερής μετρήσεις ή παρατηρήσεις κάθε παραμέτρου της 
παρεχόμενης υπηρεσίας για ικανοποιητική ποσότητα ή χρονικό διάστημα κάτω από 
κανονικές και μη συνθήκες, για να διαπιστωθεί εάν η υπηρεσία ικανοποιεί τις 
προδιαγραφές και που πιθανόν θα πρέπει να δοθεί έμφαση στον επανασχεδιασμό. 
(κάποιοι συγγραφείς το θεωρούν κόστος εκτίμησης).

Α.3 Κόστος πρόληψης προμηθευτών

Κόστη που γίνονται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές των 
προμηθευτών και για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών της μη συμμόρφωσής τους. 
Συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες που γίνονται τόσο πριν όσο και μετά της 
προμήθεια των υλικών.

Α.3.1 Ανασκόπηση προμηθευτών
Το κόστος της αξιολόγησης των προμηθευτών για το κατά πόσο μπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ποιότητας που θέτει η επιχείρηση. Συνήθως γίνονται 
από μια ομάδα στελεχών της επιχείρησης για νέους προμηθευτές και περιοδικά για 
τους παλαιότερους.

Α.3.2 Κατάταξη προμηθευτών
Το κόστος για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος αξιολόγησης των 
προμηθευτών. Η κατάταξη γίνεται με βάση την πραγματική απόδοση των 
προμηθευτών ως προς κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις, τα στοιχεία αξιολογούνται 
περιοδικά και οι προμηθευτές κατατάσσονται με βάση την απόδοσή τους.
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Α.3.3 Προγραμματισμός ποιότητας προμηθευτών
Το κόστος σχεδιασμού των δοκιμών των εισερχόμενων υλικών για τον καθορισμό της 
αποδοχής τους ή όχι. Συμπεριλαμβάνει την προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων 
και διαδικασιών για των έλεγχο της ποιότητας των προμηθευτών.

Α.4 Κόστος πρόληψης λειτουργιών

Κόστη που γίνονται για τη διασφάλιση της δυνατότητας και της ετοιμότητας των 
λειτουργιών να ανταποκριθούν στις ποιοτικές προδιαγραφές, ο προγραμματισμός 
ελέγχου ποιότητας για της παραγωγικές δραστηριότητες και η εκπαίδευση του 
προσωπικού της παραγωγής.

Α.4.1 Επιβεβαίωση λειτουργικών διαδικασιών
Το κόστος των δραστηριοτήτων για την διασφάλιση της δυνατότητας των νέων 
μεθόδων παραγωγής, διαδικασιών, εξοπλισμού, μηχανών και εργαλείων να 
λειτουργούν μέσα στα απαιτούμενα όρια.

Α.4.2 Προγραμματισμός ποιότητας λειτουργιών
Το κόστος ανάπτυξης των απαραίτητων διαδικασιών ελέγχων και δοκιμών του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας για την διασφάλιση της ποιότητάς τους. Επίσης 
περιλαμβάνει το κόστος σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων ή ειδικών μεθόδων 
μετρήσεων και εξοπλισμού.

Α.4.3 Προγραμματισμός βοηθητικών δραστηριοτήτων
Το κόστος προγραμματισμού των βοηθητικών δραστηριοτήτων ποιότητας για τις 
παραγωγικές διαδικασίες. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την προετοιμασία 
προδιαγραφών, οδηγιών παραγωγής, προγράμματα αγορών προϊόντων, γραμματειακή 
υποστήριξη κ.α.

Α.4.4 Εκπαίδευση προσωπικού παραγωγής.
Το κόστος για την ανάπτυξη και την διενέργεια της εκπαίδευσης του προσωπικού 
παραγωγής της επιχείρησης με σκοπό την πρόληψη των λαθών. Περιλαμβάνει 
εκπαίδευση στον στατιστικό έλεγχο των διαδικασιών, στους κύκλους ποιότητας και 
σε άλλες τεχνικές επίλυσης προβλημάτων.

Α.5 Διοίκηση ποιότητας

Τα διάφορα διοικητικά κόστη του τμήματος ποιότητας.

Α.5.1 Μισθοί διοικητικού προσωπικού
Οι μισθοί προσωπικού του τμήματος ποιότητας των οποίων τα καθήκοντα είναι 100% 
διοικητικά.

Α.5.2 Διοικητικά έξοδα
Όλα τα έξοδα του τμήματος ποιότητας που δεν χρεώνονται σε κάποιο άλλο 
λογαριασμό. Τέτοια είναι το τηλέφωνο ο ηλεκτρισμός κ.α.
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A.5.3 Σχεδιασμός του προγράμματος ποιότητας
Το κόστος της ανάπτυξης και διατήρησης του εγχειριδίου ποιότητας, οι διάφορες 
προτάσεις, η διατήρηση αρχείων ποιότητας και η κατάρτιση του προϋπολογισμού του 
τμήματος ποιότητας.

Α.5.4 Αναφορές ποιότητας
Το κόστος συλλογής και ανάλυσης στοιχείων ποιότητας και η δημιουργία αναφορών 
ποιότητας που παρουσιάζουν την επίδοση της επιχείρησης ως προς την ποιότητα.

Α.5.5 Εκπαίδευση ποιότητας
Τα κόστη για την αρχική και την περιοδική εκπαίδευση ποιότητας σε όλα τα τμήματα 
της επιχείρησης που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας. Τα προγράμματα εκπαίδευσης στην ποιότητα δίνουν έμφαση στην αξία 
της υψηλής ποιότητας και στο ρόλο του κάθε τμήματος για την επίτευξή της.

Α.5.6 Βελτίωση ποιότητας
Το κόστος της ανάπτυξης και διενέργειας προγραμμάτων βελτίωσης ποιότητας σε 
όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης, που έχουν ως στόχο να προάγουν τις ευκαιρίες 
βελτίωσης και να υποκινήσουν τη συμμετοχή όλου του προσωπικού.

Α.4.7 Επιθεωρήσεις του συστήματος ποιότητας
Το κόστος των επιθεωρήσεων που έχουν ως σκοπό να αξιολογήσουν την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος ποιότητας της επιχείρησης.

Β. ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Όλα τα κόστη που σχετίζονται με τη μέτρηση, την αξιολόγηση και την επιθεώρηση 
των προϊόντων ή υπηρεσιών με σκοπό την διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τις 
προδιαγραφές.

Β.1 Κόστος εκτίιιησικ προμηθευτών

Κόστη που γίνονται για τους ελέγχους και δοκιμές των εισερχομένων υλικών ή 
υπηρεσιών. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να γίνονται κατά την παραλαβή των 
υλικών ή στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.

Β.1.1 Έλεγχοι και δοκιμές κατά την παραλαβή
Το κόστος των τυπικών ελέγχων ή δοκιμών των παραλαμβανόμενων προϊόντων, 
υλικών ή υπηρεσιών.

Β.1.2 Εξοπλισμός μετρήσεων
Το κόστος αγοράς, ρύθμισης και συντήρησης του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται 
για τις μετρήσεις των εισερχομένων υλικών.

Β.1.3 Έλεγχοι και προγράμματα ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή
Όλα τα κόστη που σχετίζονται με την διενέργεια ελέγχων στις εγκαταστάσεις του 
προμηθευτή.
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B.2 Κόστος εκτίμησης λειτουργιών

Τα κόστη για τους ελέγχους, δοκιμές και επιθεωρήσεις ώστε να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση του προϊόντος ή της υπηρεσίας από την αρχή της παραγωγικής 
διαδικασίας έως την παράδοσή του στον πελάτη.

Β.2.1 Προγραμματισμένοι έλεγχοι, δοκιμές και επιθεωρήσεις
Το κόστος των τυπικών ελέγχων, δοκιμών και επιθεωρήσεων που γίνονται στα 
διάφορα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και ο τελικός έλεγχος αποδοχής 
/ απόρριψης του προϊόντος / υπηρεσίας.

Β.2.1.1 Κόστος εργασίας
Το κόστος εργασίας για έλεγχους που γίνονται από προσωπικό της παραγωγής κατά 
την παραγωγική διαδικασία.

Β.2.1.2 Επιθεωρήσεις ποιότητας προϊόντος η υπηρεσίας
Το κόστος του προσωπικού που ενεργεί τις επιθεωρήσεις του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας κατά την παραγωγική διαδικασία καθώς και το κόστος της τελικής 
επιθεώρησης.

Β.2.1.3 υλικά ελέγχων και δοκιμών
Το κόστος τον υλικών που αναλώνονται κατά τους ελέγχους και δοκιμές.

Β.2.2 Ελέγχου και δοκιμές ρυθμίσεων
Το κόστος των αρχικών ελέγχων και δοκιμών ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μηχανές 
και τα εργαλεία είναι σωστά ρυθμισμένα πριν αρχίσει η παραγωγική διαδικασία.

Β.2.3 Ειδικές δοκιμές και έλεγχοι
Το κόστος όλων των μη τυπικών ελέγχων και δοκιμών. Οι έλεγχου αυτοί γίνονται 
συνήθως σε μεγάλα χρονικά για τον έλεγχο ειδικών χαρακτηριστικών των προϊόντων.

Β.2.4 Μετρήσεις ελέγχου διαδικασιών
Το κόστος των προγραμματισμένων μετρήσεων των διαδικασιών κατά; την 
παραγωγική διαδικασία για να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται με τα 
προκαθορισμένα πρότυπα.

Β.2.5 Εργαστηριακοί έλεγχοι
Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών.

Β.2.6 Εξοπλισμός μετρήσεων
Το κόστος αγοράς, ρύθμισης και συντήρησης του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται 
για τις μετρήσεις των διαδικασιών και των προϊόντων.

Β.2.7 Εξωτερικές πιστοποιήσεις
Το κόστος των εξωτερικών πιστοποιήσεων για τα προϊόντα ή υπηρεσίες της 
επιχείρησης, (π.χ. qualicoat, DIN).
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B.3 Εξωτερικό κόστος εκτίμησης

Τα εξωτερικά κόστη εκτίμησης κόστη συμβαίνουν όταν απαιτούνται δοκιμές κατά 
την εγκατάσταση του προϊόντος πριν την τελική αποδοχή του από τον πελάτη. Τέτοια 
κόστη συμβαίνουν επίσης όταν απαιτούνται δοκιμές νέων προϊόντων στην πράξη.

Β.4 Ανασκόπηση δεδομένων ελέγγων και δοκιμών

Τα κόστη της ανασκόπησης των ελέγχων και δοκιμών πριν δοθεί η τελική έγκριση 
για την αποστολή του προϊόντος στον πελάτη.

Γ. ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ

Τα κόστη που εμφανίζονται μέσα στην επιχείρηση εξαιτίας της μη συμμόρφωσης ή 
ελαττωμάτων σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας όπως σκράπ, 
επανεπεξεργασία, απόρριψη, επανεπιθεώρηση και επανασχεδιασμός.

Γ.1 Αποτυγία σγεδιασμού προϊόντος / υπηρεσίας

Τα κόστη αποτυχίας εξαιτίας λαθών παραλήψεων ή ατελειών που έγιναν κατά τον 
σχεδίασμά του προϊόντος / υπηρεσίας.

Γ.1.1 Διορθώσεις σχεδιασμού
Το κόστος για την επίλυση των προβλημάτων και τον επανασχεδιασμό εξαιτίας 
ελαττωμάτων του σχεδιασμού, αφού έχει αρχίσει η παραγωγή του προϊόντος.

Γ.1.2 Επανεπεξεργασία λόγο αλλαγών σχεδιασμού
Το κόστος επανεπεξεργασίας (εργασία, υλικά και χαμένη παραγωγική δυνατότητα) 
εξαιτίας του επανασχεδιασμού του προϊόντος.

Γ.1.3 Σκάρτα λόγο αλλαγών σχεδιασμού
Το κόστος των σκάρτων (εργασία, υλικά και χαμένη παραγωγική δυνατότητα) 
εξαιτίας του επανασχεδιασμού του προϊόντος.

Γ.2 Αποτυγία υλικών

Τα κόστη αποτυχίας εξαιτίας μη συμμορφούμενων υλικών.

Γ.2.1 Χειρισμός απορριπτόμενων υλικών
Το κόστος τεκμηρίωσης, ανασκόπησης ταξινόμησης και μεταφοράς των 
απορριπτόμενων υλικών (εκτός εάν χρεώνονται στον προμηθευτή).

Γ.2.2 Κόστος αντικατάστασης υλικών
Το κόστος αντικατάστασης των υλικών που απορρίφθηκαν και επιστράφηκαν στον 
προμηθευτή. Συμπεριλαμβάνονται τα πρόσθετα κόστη μεταφοράς και αποστολής, 
εκτός εάν χρεώνονται στον προμηθευτή.
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Γ.2.3 Ανάλυση αποτυχίας προμηθευτή
Το κόστος για την ανάλυση των αιτιών αποτυχίας των προϊόντων του προμηθευτή. 
Συμπεριλαμβάνονται τα κόστη επισκέψεων και ελέγχων στις εγκαταστάσεις του 
προμηθευτή.

Γ.1.4 Επανεπεξεργασία υλικών προμηθευτή
Το κόστος επανεπεξεργασίας προμηθευόμενων υλικών που δεν χρεώνεται στον 
προμηθευτή.

Γ.1.5 Μη ελεγχόμενες απώλειες υλικών
Το κόστος απώλειας υλικών λόγο καταστροφής, κλοπής ή άλλων αδιευκρίνιστων 
αιτιών.

Γ.3 Κόστη αποτυχίας παραγωγής

Τα κόστη αποτυχίας κατά την παραγωγική διαδικασία αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο 
τμήμα του κόστους ποιότητας της επιχείρησης και είναι συνήθως κόστη που 
σχετίζονται με ελαττωματικά προϊόντα που εντοπίζονται κατά την διάρκεια της 
παραγωγικής διαδικασίας.

Γ.3.1 Ανασκόπηση υλικών και διορθωτικές ενέργειες
Το κόστος που σχετίζεται με την ανασκόπηση και τον χειρισμό μη συμμορφούμενων 
προϊόντων ή υπηρεσιών και τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες για να μην 
επαναληφθούν

Γ.3.1.1 Κόστος ανασκόπησης
Το κόστος ανασκόπησης μη συμμορφούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών με σκοπό να 
εντοπισθούν περιοχές για διορθωτικές ενέργειες.

Γ.3.1.2 Κόστος ανάλυσης αποτυχίας
Το κόστος ανάλυσης των αιτιών αποτυχίας (συχνά με την βοήθεια εξωτερικών 
εργαστηρίων).

Γ.3.1.3 Διορθωτικές ενέργειες
Το κόστος των διορθωτικών ενεργειών για την εξάλειψη των αιτιών αποτυχίας. 
Συμπεριλαμβάνονται η έκδοση νέων οδηγιών παραγωγής, η ανάπτυξη ειδικών 
διαδικασιών, ο επανασχεδιασμός ή η τροποποίηση εξοπλισμού και εργαλείων και η 
ανάπτυξη και διενέργεια ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Γ.3.2 Κόστος επανεπεξεργασίας και επισκευών
Το κόστος (εργασία, υλικά και ΓΒΕ) επανεπεξεργασίας η επισκευής ελαττωματικών 
υλικών που εντοπίζονται κατά την παραγωγική διαδικασία.

Γ.3.2.1 Κόστος επανεπεξεργασίας
Το κόστος (εργασία, υλικά και ΓΒΕ) των εργασιών που γίνονται για να επανέλθει ένα 
μη συμμορφούμενο προϊόν στην κανονική κατάσταση με βάση ειδικές εντολές 
παραγωγής.
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Γ.3.2.2 Κόστος επισκευής
Το κόστος (εργασία, υλικά και ΓΒΕ) των εργασιών που γίνονται για να επανέλθει ένα 
μη συμμορφούμενο προϊόν σε μια αποδεκτή κατάσταση, χωρίς να είναι πλήρως 
συμμορφούμενο με τις προδιαγραφές, υποβαλλόμενο σε μια διαδικασία που θα 
μειώσει αλλά δεν θα εξαλείψει τη μη συμμόρφωση.

Γ.3.3 Κόστος επανελέγχων και επαναδοκιμών
Το κόστος των ελέγχων και δοκιμών που γίνονται σε προϊόντα μετά την 
επανεπεξεργασία ή επισκευή.

Γ.3.4 Κόστος έξτρα εργασιών
Το κόστος των εργασιών που προσθέτονται γιατί η κανονικές εργασίες δεν 
επιτυγχάνουν συμμόρφωση με τις απαιτήσεις.

Γ.3.5 Κόστος σκάρτων
Το κόστος (εργασία, υλικά και ΓΒΕ) των υλικών που απορρίπτονται γιατί δεν 
μπορούν να επανέλθουν σε αποδεκτά επίπεδα με επανεπεξεργασία ή επισκευή.

Γ.3.6 Υποβαθμισμένο προϊόν ή υπηρεσία
Το κόστος της διαφοράς μεταξύ της κανονικής τιμής πώλησης με τη μειωμένη 
εξαιτίας της χαμηλής ποιότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Δ. ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ

Τα κόστη που εμφανίζονται μετά την παράδοση του προϊόντος / υπηρεσίας στον 
πελάτη / χρήστη εξαιτίας μη συμμόρφωσης ή ελαττωμάτων και συμπεριλαμβάνουν το 
κόστος εγγυήσεων, αντικατάστασης, απώλειες συνεπειών (consequential losses) και 
το κόστος αξιολόγησης των κυρώσεων.

Α.1 Αιερεύνιιση παραπόνων

Το κόστος διερεύνησης και επίλυσης παραπόνων των πελατών.

Α.2 Επιστροφές προϊόντων

Το κόστος αντικατάστασης ή επισκευής προϊόντων στον πελάτης εξαιτίας 
προβλημάτων ποιότητας.

Δ.3 Μετασκευές προϊόντων

Το κόστος τροποποιήσεων προϊόντων ή εγκατάστασης εξαιτίας προβλημάτων της 
ποιότητας του σχεδιασμού.

Α.4 Κόστος εγγυήσεων

Το κόστος εγγυήσεων στον πελάτη ή χρήστη για την κάλυψη προβλημάτων κατά την 
περίοδο εγγύησης του προϊόντος ή υπηρεσίας.

80



A.5 Κυρώσεις

Το κόστος των κυρώσεων εξαιτίας της κακής απόδοσης του προϊόντος.

Α.6 Επιγειρΐΐσιακιί φθορά

Το κόστος εξαιτίας της χαμηλότερης απόδοσης του προϊόντος σε σχέση με τις 
προσδοκίες του πελάτη / χρήστη.

Δ.7 Χαμένες πουλήσεις

Το κόστος των χαμένων πωλήσεων εξαιτίας προβλημάτων ποιότητας (τα δύο 
τελευταία στοιχεία αποτελούν το κρυμμένο κόστος ποιότητας και είναι πολύ δύσκολο 
να υπολογιστούν).
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