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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα µελέτη βιβλιογραφικής επισκόπησης έχει σαν αντικείµενο τη διερεύνηση 

της σχέσης µεταξύ συστηµάτων ποιότητας και οργανωσιακής απόδοσης. Για την 

κατανόηση του θέµατος και την ανάδειξη των ευρηµάτων, ακολουθήθηκε η µέθοδος 

της δευτερογενούς ανάλυσης. Συγκεντρώθηκε και αναλύθηκε υλικό κυρίως της 

ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. Η µελέτη καταγράφει το θεωρητικό προβληµατισµό, 

ανασκοπεί τις σχετικές έρευνες και σχολιάζει τα βασικά πορίσµατα και 

συµπεράσµατά τους. Η µελέτη αναδεικνύει, τέλος, τα κενά και τις υπάρχουσες 

ανάγκες για περαιτέρω διερεύνηση και εκπόνηση µελετών και διατυπώνει σχετικές 

επισηµάνσεις και προτάσεις. Η βασική της συµβολή συνίσταται  στο σχηµατισµό 

µιας συνολικής εικόνας/προσέγγισης που αφορά στο συγκεκριµένο ερευνητικό θέµα, 

που είναι χρήσιµη τόσο για ακαδηµαϊκούς µελετητές όσο και για τους επαγγελµατίες 

που εφαρµόζουν συστήµατα ποιότητας ή ενδιαφέρονται να αυξήσουν την απόδοσή 

τους 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ) είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης, 

µε στόχο την επικέντρωση των επιχειρησιακών πόρων στην αύξηση της ποιότητας 

των προϊόντων / υπηρεσιών, ικανοποιώντας τις ανάγκες των πελατών και 

βελτιώνοντας την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών.  

Η διοίκηση της ποιότητας αφορά πολλούς τοµείς της οικονοµίας, όπως τον 

κατασκευαστικό κλάδο, τον κλάδο των υπηρεσιών, τους τοµείς υγείας, παιδείας και 

τις κυβερνητικές λειτουργίες.  Σήµερα, είναι ευρέως αποδεκτό πως τα συστήµατα 

ποιότητας και οι πρακτικές τους αποτελούν ουσιώδεις παράγοντες για την 

αποτελεσµατική διοίκηση και την ανταγωνιστική επιβίωση των οργανισµών. 

Υποστηρικτές της ποιότητας διατείνονται πως υπάρχει θετική σχέση µεταξύ 

συστηµάτων ποιότητας και οργανωσιακής απόδοσης (σε όλες τις εκφάνσεις της). 

Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, προκύπτει η ανάγκη για έρευνα, προκειµένου να 

αποσαφηνιστεί το πώς και κατά πόσο τα συστήµατα ποιότητας ( είτε ως εφαρµογή 

µεµονωµένων πρακτικών είτε µε την υιοθέτηση φιλοσοφίας ∆ΟΠ) σχετίζονται µε την 

επιχειρησιακή στρατηγική και τελικά µε την οργανωσιακή απόδοση.  

Με αφορµή τον παραπάνω προβληµατισµό και βάσει µιας περιεκτικής επισκόπησης 

της βιβλιογραφίας,  η παρούσα µελέτη έχει ως στόχο να προσδιορίσει τη σχέση 

µεταξύ των πρακτικών της διοίκησης ποιότητας και των έµµεσων και άµεσων 

επιπτώσεων που αυτές έχουν στα διάφορα επίπεδα απόδοσης των επιχειρήσεων. Η 

βασική συµβολή της συνίσταται στο σχηµατισµό µιας συνολικής 

εικόνας/προσέγγισης που αφορά στο συγκεκριµένο ερευνητικό θέµα, που είναι 

χρήσιµη τόσο για ακαδηµαϊκούς µελετητές όσο και για τους επαγγελµατίες που 

εφαρµόζουν συστήµατα ποιότητας ή ενδιαφέρονται να αυξήσουν την απόδοσή τους. 

Συγκεκριµένα, αφού παρουσιάζεται η µεθοδολογία της παρούσας µελέτης, η πρώτη 

ενότητα αυτής, αφορά στην οργανωσιακή απόδοση και τους τρόπους µέτρησής της. 

Γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση των κυριότερων συστηµάτων µέτρησης απόδοσης 

που έχουν κατά καιρούς προταθεί από ορισµένους συγγραφείς, ενώ παρατίθενται και 

συγκεκριµένοι δείκτες (χρηµ/κοί και µη) στους οποίους συγκλίνουν οι περισσότερες 

σχολές διοίκησης ως προς την αποτελεσµατικότητά τους. Ακολουθεί υποενότητα που 
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παρουσιάζει έναν συγκεκριµένο δείκτη απόδοσης, αυτόν του κόστους ποιότητας. 

Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις υποκατηγορίες που το απαρτίζουν, καθώς  χρήζει 

ιδιαίτερης προσοχής από οργανισµούς που εφαρµόζουν συστήµατα ποιότητας.  

Στην επόµενη ενότητα εξετάζεται η ύπαρξη σχέσης µεταξύ της ύπαρξης 

πιστοποίησης ποιότητας (ISO) και οργανωσιακής απόδοσης. Γίνεται αναφορά στις 

κυριότερες έρευνες της διαθέσιµης βιβλιογραφίας που άπτονται του θέµατος αυτού, 

και συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων τους. 

Η τρίτη ενότητα περιλαµβάνει αναφορά στη βιβλιογραφία που σχετίζεται µε την 

υιοθέτηση συνολικής φιλοσοφίας ∆ΟΠ από τις επιχειρήσεις και το κατά πόσο η 

επένδυση αυτή αποφέρει βελτιωµένη απόδοση στους οργανισµούς. Παρατίθεται 

πίνακας µε τα κυριότερα ευρήµατα των µελετών και γίνεται συνοπτική αναφορά στις 

εργασίες των ερευνητών. 

Στο τελευταίο µέρος της εργασίας, γίνεται παρουσίαση και σχολιασµός των βασικών 

πορισµάτων και συµπερασµάτων από τη µελέτη της βιβλιογραφίας. Επίσης, 

αναδεικνύονται ανάγκες για περαιτέρω διερεύνηση και εκπόνηση µελετών, ενώ 

διατυπώνονται σχετικές επισηµάνσεις και προτάσεις.    
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια αρκετές ερευνητικές προσπάθειες, ώστε να 

διερευνηθεί ο ρόλος που πιθανώς κατέχουν τα συστήµατα ποιότητας στην επίδοση 

των επιχειρησιακών λειτουργιών. Υπάρχει ένα εύρος µελετών και αντίστοιχων 

συµπερασµάτων, που άλλοτε στηρίζουν τη θετική σχέση µεταξύ ποιότητας-απόδοσης 

και άλλοτε την απορρίπτουν ως υπερεκτιµηµένη. Στην παρούσα εργασία θα γίνει µια 

προσπάθεια συγκέντρωσης των αντιπροσωπευτικότερων µελετών, ώστε να γίνει µια 

συνολική παρουσίαση των ευρηµάτων που προκύπτουν, είτε από τη σκοπιά 

εφαρµογής µεµονωµένων πρακτικών ποιότητας είτε εξ αφορµής υιοθέτησης 

γενικότερης φιλοσοφίας ∆ΟΠ από τις επιχειρήσεις. 

 Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO) είναι µια διεθνής οργάνωση δηµιουργίας 

και έκδοσης προτύπων, αποτελούµενη από αντιπροσώπους των εθνικών οργανισµών 

τυποποίησης. Ο οργανισµός, που ιδρύθηκε το 1947, παράγει τα παγκόσµια 

βιοµηχανικά και εµπορικά πρότυπα-πρότυπα ISO. (iso.org) 

Ανάµεσα στα υπόλοιπα πρότυπα, η σειρά των προτύπων ISO 9000 αποτελεί µια 

διεθνή συµφωνία σχετικά µε τις ορθές πρακτικές διαχείρισης της ποιότητας. 

Αποτελείται από τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραµµές που αφορούν τα 

συστήµατα διαχείρισης ποιότητας και τα συναφή υποστηρικτικά πρότυπα. Το 

πρότυπο ISO 9001 ,συγκεκριµένα, είναι αυτό που παρέχει ένα σύνολο 

τυποποιηµένων απαιτήσεων για ένα σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας, ώστε το 

τελικό προϊόν ή υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες όσο και 

από τα λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη. (Wikipedia.org) 

Η πιστοποίηση κατά ISO (9000-9001) χρησιµοποιείται σήµερα από χιλιάδες 

επιχειρήσεις παγκοσµίως, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη 

παροχή προϊόντων και υπηρεσιών και τελικά την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

αναγκών των πελατών τους. Παρά το υψηλό κόστος για την επίτευξη και διατήρηση 

καταχώρησης στο πρότυπο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας ISO 9000-9001, 

περισσότεροι από 1.064.785 οργανισµοί σε 178 χώρες και οικονοµίες έχουν 

επενδύσει σε αυτό. (elot.gr) 
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Αυτό δείχνει πως υπάρχει µια ευρέως διαδεδοµένη πεποίθηση ως προς τα οφέλη των 

πιστοποιηµένων επιχειρήσεων κατά ISO, που θεωρείται όλοι και περισσότερο ως 

σηµείο αναφοράς για την ποιότητα. Για πολλές επιχειρήσεις, η πιστοποίηση αυτή 

είναι ένα εργαλείο για την είσοδό τους στην παγκόσµια αγορά, ενώ για τις 

περισσότερες φαίνεται ως η λύση για εσωτερική αποδοτικότητα, αποτελεσµατικότητα 

και κερδοφορία. 

Η σχέση αιτίας-αποτελέσµατος µεταξύ πιστοποιηµένων συστηµάτων ποιότητας και 

βελτίωσης επίδοσης των επιχειρήσεων παρουσιάζεται συνοπτικά στο ακόλουθο 

σχήµα.  

Σχήµα 1 

 

Πηγή: Dick et al, 2008 

Μέσω ενός πιστοποιηµένου συστήµατος διαχείρισης ποιότητας µπορεί να επιτευχθεί 

έµφαση στην ποιότητα που οδηγεί σε λιγότερη σπατάλη και επαναλήψεις και σε 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων-υπηρεσιών. Αυτό µε τη σειρά του σηµαίνει 

χαµηλότερο κόστος και χαµηλά ποσοστά απώλειας πελατών που οδηγούν σε αύξηση 

του όγκου των πωλήσεων και ταυτόχρονα µείωση του µέσου κόστους εισόδου σε 

νέες αγορές και δραστηριότητες. Εποµένως, ο συνδυασµός χαµηλού κόστους 

παραγωγής, µειωµένων εξόδων πωλήσεων και οικονοµιών κλίµακας λόγω αυξηµένου 

όγκου πωλήσεων, οδηγεί σε βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Στην 

πραγµατικότητα, και µόνο η κατοχή πιστοποίησης θα µπορούσε να προσφέρει 
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ευκαιρίες αύξησης των πωλήσεων και εποµένως βελτιωµένη κερδοφορία και αύξηση 

του όγκου πωλήσεων. (Dick et al., 2008) 

Όσον αφορά τη ∆ΟΠ, αυτή είναι µια φιλοσοφία διοίκησης που πρεσβεύει την 

αξιοποίηση των επιχειρησιακών πόρων µε στόχο την αύξηση της ποιότητας των 

προϊόντων/υπηρεσιών, την ικανοποίηση των πελατών και τη βελτίωση της ποιότητας 

των διαδικασιών εντός του οργανισµού. Η επιτυχία του µοντέλου αυτού εξαρτάται 

από την αποτελεσµατικότερη επίτευξη του άριστου συνδυασµού όλων των 

συντελεστών παραγωγής και τη συµβολή όλων στη συνολική βελτίωση της 

ποιότητας. (Wikipedia.org) 

Ως φιλοσοφία η ∆ΟΠ περιλαµβάνει οχτώ βασικές αρχές, που αναφέρονται τόσο στο 

ρόλο της διοίκησης, όσο και στο συντονισµό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών 

της επιχείρησης. Αυτές οι αρχές αποτελούνται από: συγκριτική αξιολόγηση, 

σχεδιασµό προϊόντων, σχεδιασµό διαδικασιών, διαδικασίες προµηθειών, 

υπολογιστικά µέσα επίλυσης προβληµάτων, ικανοποίηση των πελατών, ενεργή 

συµµετοχή των εργαζοµένων, συνεχή προσπάθεια προς την κατεύθυνση βελτίωσης 

της ποιότητας των προϊόντων και των διαδικασιών. 

Θα µπορούσε να θεωρηθεί πως υπάρχει θετική σχέση µεταξύ ∆ΟΠ και απόδοσης των 

επιχειρήσεων, όπως παρουσιάζεται και στο Σχήµα 2.  
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Σχήµα 2 
 
Θεωρητικό µοντέλο της σχέσης πρακτικών ∆ΟΠ και απόδοσης 

 
 
(Kaynak, 2003) 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Για την προσέγγιση του θέµατος της επίδρασης των συστηµάτων ποιότητας στην 

οργανωσιακή απόδοση, ακολουθήθηκε η µεθοδολογική προσέγγιση της 

δευτερογενούς ανάλυσης-κριτικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. 

Στο πλαίσιο της έρευνας για τη συγκέντρωση του βιβλιογραφικού υλικού, 

αξιοποιήθηκαν πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, που προέκυψαν από αναζήτηση 

σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων. Συγκεκριµένα, έγινε συστηµατική διερεύνηση 

των παρακάτω βάσεων δεδοµένων, στοχευµένη σε αγγλόφωνα κυρίως δηµοσιεύµατα, 

µε δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείµενο. 

http://www.sciencedirect.com/ 

http://www.emeraldinsight.com/ 

http://scholar.google.gr/ 

∆ιενεργήθηκε, επίσης, διαδικτυακή έρευνα στον κατάλογο της βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

Αναζητήθηκαν παρεµφερείς µε το θέµα της παρούσας εργασίας έρευνες, 

επιστηµονικά άρθρα, καθώς και γενικές πληροφορίες, σχετικές µε το εξεταζόµενο 

αντικείµενο που θα µπορούσαν να φανούν χρήσιµες. 

Επίσης, αξιοποιήθηκαν τα ίδια τα κείµενα (στην πλειοψηφία τους άρθρα 

δηµοσιευµένα σε περιοδικά) και οι σχετικές µε το θέµα βιβλιογραφικές παραποµπές 

τους.   

Κατά την έρευνα στις ξενόγλωσσες βάσεις δεδοµένων, χρησιµοποιήθηκαν οι εξής 

λέξεις-κλειδιά, µεµονωµένα και συνδυαστικά: performance measurement, quality 

systems, ISO, TQM, quality costs, organizational performance 

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας συγκεντρώθηκε η σχετική βιβλιογραφία. Κατόπιν, τα 

κείµενα κατηγοριοποιήθηκαν ανά θεµατικές ενότητες, µε βάση τους τίτλους και τις 

περιλήψεις τους. Από τη βιβλιογραφία αυτή, επιλέχθηκαν και µελετήθηκαν τα πιο 

αντιπροσωπευτικά κείµενα για κάθε υποενότητα.  
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Ωστόσο, υπήρξαν και περιπτώσεις άρθρων που δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν 

αυτούσια (κυρίως λόγω απαίτησης πληρωµής ή απουσία ηλεκτρονικής µορφής τους). 

Μέσα από µια πληθώρα ξενόγλωσσων, κυρίως, αναφορών, στη συγκεκριµένη µελέτη 

τελικά συµπεριλήφθηκαν 59 ερευνητικές µελέτες που παρουσιάζονται στις επόµενες 

ενότητες. 
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ΜΕΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

Είναι κατανοητό πως η διοίκηση των επιχειρήσεων θα πρέπει να περιλαµβάνει στενή 

παρακολούθηση και φροντίδα των λειτουργιών, ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχία 

των αποφάσεων και των στρατηγικών. Η χρήση συστηµάτων µέτρησης της απόδοσης 

θα µπορούσε να αποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση της 

προόδου των επιχειρήσεων και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που 

επιτυγχάνονται. 

Ο όρος της  αξιολόγησης απόδοσης, αναφέρεται ουσιαστικά στη διαδικασία 

αξιολόγησης της προόδου για την επίτευξη των προκαθορισµένων στόχων απόδοσης 

µιας επιχείρησης.  Περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τη «µετάφραση» της επιχειρησιακής 

στρατηγικής σε επιθυµητές συµπεριφορές και αποτελέσµατα, την επικοινωνία των 

προσδοκιών προς τα ενδιαφερόµενα µέρη, τη συνεχή ανατροφοδότηση και την 

παροχή κινήτρων στους εργαζοµένους µέσω ανταµοιβών βάσει επίδοσης. 

(Wikipedia.org) 

Τα συστήµατα µε τα οποία επιτυγχάνεται η µέτρηση της απόδοσης αποτελούν ένα 

εργαλείο για τις επιχειρήσεις, ώστε αυτές να διαχειριστούν την πρόοδο προς την 

επίτευξη των στόχων, τον καθορισµό βασικών δεικτών για την οργανωτική απόδοση 

και την ικανοποίηση των πελατών. 

Όσον αφορά την επιλογή των µέτρων απόδοσης που αρµόζουν στην εκάστοτε 

επιχείρηση, αυτή εξαρτάται από τις στρατηγικές του κάθε οργανισµού και τις 

προθέσεις των µάνατζερς, πάντα σε συνάρτηση µε το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο 

οποίο λειτουργεί και τον κλάδο της. Ορισµένα από τα κριτήρια που λαµβάνονται 

υπόψη για την επιλογή της µέτρησης είναι : ο σκοπός της µέτρησης απόδοσης, ο 

διαθέσιµος χρόνος για την πραγµατοποίησή της, η ύπαρξη προκαθορισµένων 

δεδοµένων και το κόστος της µέτρησης. (Tangen, 2004) 

Οι πιο διαδεδοµένες προσεγγίσεις µέτρησης της απόδοσης που έχουν παρουσιαστεί 

κατά καιρούς και εφαρµόζονται από τις επιχειρήσεις είναι οι εξής : 
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Activity-based costing 

Η µεθοδολογία αυτή αναπτύχθηκε από τους Johnson και Kaplan (1987) και αφορά 

στην κοστολόγηση των δραστηριοτήτων που χρησιµοποιούνται από τις εταιρίες για 

να παράγουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.  Θεωρείται πως µε τη µέθοδο αυτή 

µπορεί να µετρηθεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων µε µεγαλύτερη ακρίβεια σε 

σχέση µε τις κλασσικές λογιστικές µεθόδους (Hill, 1995). 

 

Μοντέλο Sink και Tuttle 

Το συγκεκριµένο µοντέλο υποστηρίζει πως η απόδοση ενός οργανισµού αποτελεί 

αλληλεξάρτηση µεταξύ επτά κριτηρίων :  

-αποτελεσµατικότητα (πραγµατικές εκροές/αναµενόµενες εκροές) 

-αποδοτικότητα (αναµενόµενες αναλώσεις/πραγµατικές αναλώσεις (πόροι)) 

-ποιότητα  

-παραγωγικότητα (εκροές/εισροές)     

-ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος (προϋπόθεση για συνεχή αποδοτικότητα) 

-καινοτοµία (βασικό στοιχείο για τη διατήρηση και τη βελτίωση της απόδοσης) 

-κερδοφορία (ο τελικός στόχος της επιχείρησης) (Sink και Tuttle,1989) 

 

Balanced Scorecard (BSC) 

Πρόκειται ίσως για την πιο διαδεδοµένη µέθοδο διαχείρισης της επιχειρησιακής 

απόδοσης και ανάπτυξης συστήµατος µέτρησης αυτής. ∆ίνει τη δυνατότητα στις 

διοικήσεις των οργανισµών να έχουν µια ολοκληρωµένη εικόνα της επιχείρηση µέσω 

τεσσάρων διαστάσεων (οικονοµική, ικανοποίηση πελατών, εσωτερικές διαδικασίες 

και καινοτοµία/µάθηση). Η µέθοδος αναγνωρίζει ότι οι οικονοµικές επιδόσεις είναι 

απλά το αποτέλεσµα των επιδόσεων των υπολοίπων τριών διαστάσεων και 

ουσιαστικά παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των ενεργειών που έχουν ήδη γίνει. 

Λειτουργεί επίσης επικουρικά προς τα αµιγώς χρηµατοοικονοµικά µέτρα απόδοσης, 

αφού περιλαµβάνουν µη χρηµ/κούς δείκτες που ωστόσο κρίνονται σηµαντικοί για τις 

µελλοντικές αποδόσεις.(Kaplan et al, 1992) 

 

Πυραµίδα επίδοσης 

Η µέθοδος αυτή προτάθηκες από τους Cross και Lynch (1992) και ουσιαστικά 

προσφέρει ένα σύνδεσµο µεταξύ των µέτρων απόδοσης και των διαφορετικών 

ιεραρχικών επιπέδων σε µια επιχείρηση, έτσι ώστε κάθε λειτουργικό τµήµα να έχει 
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κοινή κατεύθυνση. Η προσέγγιση της «πυραµίδας επίδοσης» χρησιµοποιεί µια 

πυραµίδα για τον καθορισµό των σχετικών στόχων και των µέτρων για κάθε επίπεδο 

της επιχειρησιακής οργάνωσης. Κάθε παράπλευρη έδρα της πυραµίδας 

αντιπροσωπεύει και µια πτυχή σύµφωνα µε τον κλασσικό πίνακα ισορροπηµένης 

στοχοθεσίας.  

 

Θεωρία των περιορισµών  

Η προσέγγιση αυτή προτάθηκε από τον Goldratt (1990) ως µια συστηµατική και 

στοχοθετηµένη διαδικασία που χρησιµοποιείται από επιχειρήσεις που επιδιώκουν 

συνεχή βελτίωση. Τα βήµατα της µεθόδου αυτής περιλαµβάνουν: 

1. εντοπισµό του περιορισµού του συστήµατος 

2. απόφαση για το πώς θα αξιοποιηθεί ο περιορισµός αυτός 

3. συντονισµός των δευτερευουσών λειτουργιών µε την παραπάνω απόφαση 

4. άρση των περιορισµών 

5. επιστροφή στο βήµα 1 

 

Πρίσµα επίδοσης 

Σύµφωνα µε το πρίσµα απόδοσης των Neely και Adams (2001), οι δείκτες µέτρησης 

απόδοσης θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν πέντε διαστάσεις της επίδοσης, οι οποίες 

αντιστοιχίζονται µε τις έδρες ενός πρίσµατος :  

Α. ικανοποίηση µετόχων 

Β. στρατηγικές 

Γ. διαδικασίες 

∆. δυνατότητες 

Ε. συνεισφορά µετόχων 

Σηµαντικό στοιχείο της προσέγγισε αυτής είναι πως αρχικά αµφισβητείται και 

ελέγχεται η υπάρχουσα στρατηγική και αργότερα ξεκινά η διαδικασία επιλογής 

µέτρων απόδοσης. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται το γεγονός πως τα µέτρα αυτά 

θα εφαρµοστούν σε γερά θεµέλια. (Neely et al., 2001) 

Το πλαίσιο των Medori και Steeple 

Οι Medori και Steeple (2000) παρουσίασαν ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο για τον 

έλεγχο και την ενίσχυση των δεικτών µέτρησης απόδοσης. Το πλαίσιο αυτό 
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αποτελείται από έξι λεπτοµερώς περιγραφόµενα στάδια: 1) καθορισµός της εταιρικής 

στρατηγικής και των παραγόντων επιτυχίας. 2) αντιστοίχιση των εταιρικών στόχων 

µε έξι ανταγωνιστικές προτεραιότητες 3) επιλογή των κατάλληλων µέτρων από έναν 

κατάλογο που περιέχει 150 αντίστοιχα µέτρα µε πλήρεις περιγραφές 4) τα υπάρχοντα 

µέτρα ελέγχονται για να διαπιστωθεί ποια από αυτά θα διατηρηθούν  5) εφαρµογή 

των µέτρων και 6) περιοδική επανεξέταση των µέτρων απόδοσης των επιχειρήσεων. 

Το συγκεκριµένο πλαίσιο είναι από τις λίγες µεθόδους που εκτός από θεωρητική 

γνώση, µπορεί να αποτελέσει και πρακτικό οδηγό εφαρµογής και ανάπτυξης µέτρων 

απόδοσης ή ενίσχυσης των υφιστάµενων.  

Οι συγγραφείς των διαφόρων σχολών διοίκησης τείνουν να κατηγοριοποιούν τους 

διάφορους διαθέσιµους δείκτες απόδοσης, σε σχέση και µε τη διάσταση ως προς την 

οποία εξετάζεται η απόδοση, ως εξής: 

Ανταγωνιστικότητα -> σχετικό µερίδιο αγοράς, αύξηση των πωλήσεων κα 

Χρηµατοοικονοµική απόδοση -> κερδοφορία, ρευστότητα, κεφαλαιακή διάρθρωση  

Ποιότητα Υπηρεσιών -> αξιοπιστία, ικανότητα, επικοινωνία, ασφάλεια κα 

Ευελιξία -> ευελιξία όγκου, ταχύτητα και ευελιξία παράδοσης κα 

Αξιοποίηση των πόρων -> παραγωγικότητα, αποδοτικότητα κα 

Καινοτοµία -> απόδοση της καινοτοµίας/µεµονωµένων καινοτοµιών κα 

(Fitzgerald, 1988) 

Στόχος των περισσοτέρων αναπτυσσόµενων επιχειρήσεων είναι σε τελική ανάλυση η 

αύξηση των κερδών και εποµένως η µέτρηση της κερδοφορίας τους. Συγκεκριµένα, 

για τη χρηµατοοικονοµική απόδοση των οργανισµών, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

δείκτες που αφορούν σε: 

Κερδοφορία (µικτό/καθαρό περιθώριο κέρδους, αποδοτικότητα απασχολούµενων 

κεφαλαίων κα) 

Ρευστότητα (δείκτης κεφαλαίου κίνησης, δείκτης κυκλοφοριακής/άµεσης 

ρευστότητας κα) 
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Κεφαλαιακή διάρθρωση (δανειακή επιβάρυνση, κάλυψη τόκων, δείκτης ξένων προς 

ίδια κεφάλαια κα) 

Αξιοποίηση κεφαλαίων (κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων,/ενεργητικού, µέση 

διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων κα) 

Ικανότητα αποπληρωµής  

Φερεγγυότητα  και άλλα 

(businesslink.gov.uk) 
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ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Για να µεγιστοποιηθούν τα κέρδη ενός οργανισµού είναι απαραίτητο να 

ευθυγραµµιστούν οι στόχοι και οι προτεραιότητες της επιχείρησης µε τη διαδικασία 

βελτίωσης της ποιότητας. Η έννοια του κόστους ποιότητας (COQ) (ως ένα ακόµη 

εργαλείο µέτρησης της απόδοσης) εισήχθη από το Dr Joseph Juran το 1951 στο 

σύγγραµµά του Quality Control Handbook, ενώ το 1961 ιδρύθηκε από την American 

Society for Quality (ASQ) η Επιτροπή Κόστους Ποιότητας (Quality Cost Committee) 

υπό το τµήµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας. Σύµφωνα µε την Επιτροπή (ASQ) το κόστος 

ποιότητας είναι το κόστος που προκύπτει από τη δηµιουργία µη ποιοτικών 

προϊόντων-υπηρεσιών. Με το βιβλίο του Quality is Free το 1979 ο Philip B Crosby 

διέδωσε τη χρήση του COQ, ενώ έκτοτε πολλά πρότυπα πιστοποίησης ποιότητας 

αναφέρονται σε αυτό για τη βελτίωσή της.(Wikipedia.org) 

Κόστος ποιότητας είναι των άθροισµα των δαπανών που πραγµατοποιεί µια 

επιχείρηση για την πρόληψη της κακής ποιότητας, το κόστος για τη διασφάλιση και 

την αξιολόγηση εφαρµογής συστηµάτων ποιότητας, καθώς και κάθε άλλο κόστος που 

προκύπτει ως αποτέλεσµα κακής ποιότητας. Τα κόστη αυτά µπορούν να διακριθούν 

σε τρεις κατηγορίες : αυτά της πρόληψης (prevention costs), της αξιολόγησης 

(appraisal costs) και το κόστος αποτυχίας (failure costs). Πιο αναλυτικά: 

Κόστος Πρόληψης -> το κόστος όλων των δραστηριοτήτων και ενεργειών που 

απαιτούνται και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την αποφυγή παραγωγής ελαττωµατικών 

προϊόντων, δηλαδή το ύψος των χρηµάτων που χρειάζεται να δαπανηθούν για την 

ποιοτική αναβάθµιση του συστήµατος παραγωγής (πχ διαχείριση και ανάπτυξη του 

συστήµατος ποιότητας, εκπαίδευση εργατικού δυναµικού,  εγχειρίδια χρήσης κα). 

Κόστος Αξιολόγησης -> το κόστος που συνδέεται µε τη µέτρηση, την αξιολόγηση ή 

τον έλεγχο προϊόντων-υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τα 

ποιοτικά πρότυπα και τις απαιτήσεις επιδόσεων (πχ . έλεγχος α΄ υλών, αξιολόγηση 

διαδικασιών, επιθεώρηση, δοκιµές κα). 

Κόστος Αποτυχίας -> το κόστος που προκύπτει από προϊόντα-υπηρεσίες που δεν 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών/χρηστών. Τα κόστη αυτά χωρίζονται 

σε εσωτερικά και εξωτερικά: 
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• Κόστος εσωτερικής αποτυχίας : κόστος αποτυχίας που προέκυψε πριν την 

παράδοση ή αποστολή του προϊόντος στον πελάτη (πχ ελαττωµατικά, 

αναθεωρήσεις υλικών, επανέλεγχοι κα). 

• Κόστος εξωτερικής αποτυχίας : κόστος αποτυχίας που προκύπτει µετά την 

παράδοση ή αποστολή του προϊόντος στον πελάτη (πχ παράπονα πελατών, 

επιδιορθώσεις, επιστροφές, αξιώσεις εγγυήσεων κα). 

(asq.org) 

Το συνολικό κόστος ποιότητας, εποµένως, είναι το σύνολο των παραπάνω. Αυτό 

αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ του πραγµατικού κόστους ενός προϊόντος ή µιας 

υπηρεσίας σε σχέση µε το µειωµένο κόστος που θα προέκυπτε αν εξαλείφονταν τα 

φαινόµενα ελλιπών υπηρεσιών ή ελαττωµατικών προϊόντων.  

Ωστόσο, υπάρχουν και κόστη που είναι δύσκολο να εντοπισθούν από τα συστήµατα 

µέτρησης COQ. Αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν κόστη που προκύπτουν από τις 

π[πελατειακές σχέσεις, το κόστος της φήµης της επιχείρησης ή το κόστος 

δυσαρέσκειας των πελατών, τα οποία είναι πολύ σηµαντικά για τις µελλοντικές 

αποφάσεις υπαρχόντων και µελλοντικών πελατών. Βέβαια η εξάλειψη των 

εξωτερικών αποτυχιών, µειώνει σε µεγάλο βαθµό και τα συγκεκριµένα κόστη. 

(Crandall et al., 2010) 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO KAI ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

Στη συγκεκριµένη ενότητα θα γίνει ανασκόπηση σε ένα δείγµα 26 µελετών από τη 

σχετική βιβλιογραφία. Οι µελέτες αυτές περιλαµβάνουν αποτελέσµατα ερευνών, τα 

οποία αναφέρονται στα ISO 9000 και 9001 σε σχέση µε την επίδοση των 

επιχειρήσεων ή τα γενικότερα οφέλη προς αυτές. 

Αρχικά θα γίνει αναφορά και µια σύντοµη παρουσίαση των ευρηµάτων των 

συγχρονικών µελετών, δηλαδή εκείνων στις οποίες τα στατιστικά έγκυρα 

αποτελέσµατα αφορούν ένα συγκεκριµένο χρονικό σηµείο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο 

θα παρουσιαστούν περισσότερο αναλυτικά ορισµένες εκ των διαχρονικών µελετών 

που ίσως έχουν τη δυνατότητα να εξηγήσουν καλύτερα το αιτιολογικό µοντέλο που 

παρουσιάστηκε παραπάνω. 

Αναλυτικότερα, ο Buttle (1997) διενήργησε έρευνα µέσω ερωτηµατολογίων σε 1220 

πιστοποιηµένες επιχειρήσεις της Μ. Βρετανίας. Το σηµαντικότερο όφελος που 

φάνηκε να προκύπτει από την πιστοποίηση ποιότητας ήταν η βελτίωση της 

κερδοφορίας, ενώ ακολούθησαν οφέλη όπως η βελτίωση λειτουργιών και η θετική 

επίδραση στη λειτουργία του µάρκετινγκ. Σε γενικές γραµµές οι οργανισµοί φάνηκαν 

ευχαριστηµένοι µε την επίδραση που είχε σε αυτούς η πιστοποίηση ποιότητας. 

Σκοπός της µελέτης των Terziovski et al (1997) ήταν να ελεγχθεί η σχέση µεταξύ της 

πιστοποίησης ISO 9000 και της οργανωσιακής απόδοσης µε την παρουσία ή µη 

φιλοσοφίας διοίκησης ολικής ποιότητας. Το δείγµα της έρευνας αποτελούνταν από 

κατασκευαστικές εταιρίες σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία και το βασικό 

συµπέρασµα ήταν η µη εύρεση σηµαντικής επιρροής της απόδοσης µιας 

πιστοποιηµένης επιχείρησης από τη ∆ΟΠ.  

Οι Huang et al (1999) χρησιµοποιώντας ένα διαρθρωτικό µοντέλο εξισώσεων 

εξέτασαν το κατά πόσο µπορούν οι επιχειρήσεις να επωφεληθούν από το ISO 9000 

στην Ταιβάν (δείγµα 441 οργανισµών). Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως η εφαρµογή 

πρακτικών του ISO 9000 έχει άµεση θετική επίδραση στη λειτουργική απόδοση των 

επιχειρήσεων και έµµεση επιρροή στα επιχειρησιακά αποτελέσµατα.   
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Ο Sun (2000) διεξήγαγε έρευνα σε 600 επιχειρήσεις 20 χωρών διεθνώς 

προσπαθώντας να αντιπαραβάλει την εφαρµογή πρακτικών του ISO 9000 µε αυτή 

των πρακτικών ∆ΟΠ. Συµπέρανε σε γενικές γραµµές πως οι δύο στρατηγικές 

επιλογές (ISO και ∆ΟΠ) δεν συνδυάζονται απαραίτητα και δεν προϋποθέτουν η µία 

την άλλη και πως από µόνες τους οι πρακτικές του ISO de συνεισφέρουν τόσο στη 

βελτίωση της ποιότητας όσο όταν συνδυάζονται µε µια γενικότερη φιλοσοφία 

διοίκησης ολικής ποιότητας.  

Σκοπός της µελέτης των Prabhu et al (2000) ήταν η διερεύνηση πιθανής επίδρασης 

των ISO και ∆ΟΠ στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Τα στοιχεία που 

προέκυψαν από την έρευνα αυτή, δείχνουν σαφή συσχέτιση µεταξύ των πρακτικών 

∆ΟΠ και την ανταγωνιστικότητας, συµπέρασµα που επιβεβαιώθηκε από το 74% των 

εξεταζοµένων επιχειρήσεων που εφάρµοζαν ∆ΟΠ και το 28% που κατείχαν 

πιστοποίηση ISO. Η ανάλυση έδειξε επίσης πως επιχειρήσεις που ξεκινώντας µε το 

πρότυπο ISO και συστηµατικά υιοθετούν πρακτικές ∆ΟΠ, επιτυγχάνουν υψηλότερα 

επίπεδα απόδοσης.  

Η έρευνα των Lima et al (2000) εξετάζει τη σχέση µεταξύ της πιστοποίησης 

ποιότητας, όπως υποδεικνύεται από τα ISO 9000 και 9002, και της επίδοσης 

επιχειρήσεων στη Βραζιλία από το 1992. Συνολικά, από τα στοιχεία που προέκυψαν 

δε διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στην απόδοση των πιστοποιηµένων 

µε ISO επιχειρήσεων όταν συγκρίθηκαν µε µια οµάδα ελέγχου µη πιστοποιηµένων 

οργανισµών. 

Η έρευνα των Singles et al. (2001) σε ένα δείγµα 192 επιχειρήσεων, αποκάλυψε πως 

η υψηλότερη χρηµατοοικονοµική απόδοση επέρχεται µόνο όταν στους εν λόγω 

οργανισµούς υπάρχουν εσωτερικά κίνητρα για την απόκτηση πιστοποίησης 

ποιότητας.  

Αντικείµενο της εργασίας των Santos et al (2001) ήταν η παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων έρευνας σε πιστοποιηµένες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ισπανία, 

ως προς τα οφέλη της εγκατάστασης συστηµάτων ποιότητας.  Τα στοιχεία που 

προέκυψαν επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ωφελειών από την πιστοποίηση κατά ISO 

κυρίως σε ότι αφορά την εσωτερική αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Έτσι, 

επισηµαίνεται η ανάγκη για εξέλιξη προς περισσότερο πολύπλοκα συστήµατα, όπου 
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η φιλοσοφία της ∆ΟΠ θα συνδυάζεται µε αυτήν του προσανατολισµού προς την 

αγορά. 

Οι Tsekouras et al (2002) µε την ανάλυση 143 ελληνικών επιχειρήσεων στους τοµείς 

της µεταποίησης και των υπηρεσιών, διαπίστωσαν πως τα συστήµατα διασφάλισης 

ποιότητας υιοθετούνται κυρίως από µεγαλύτερες εταιρίες που παράγουν ενδιάµεσα 

αγαθά αλλά είναι λιγότερο κερδοφόρες από άλλες στον κλάδο τους. Οι επιπτώσεις 

από την υιοθέτηση ISO 9000 στην οργανωσιακή επίδοση και συγκεκριµένα σε 

ορισµένες διαστάσεις της κερδοφορίας δεν είναι στατιστικά σηµαντικές σε µια 

περίοδο 5-6 ετών από την πιστοποίηση. Αντίθετα, διαπιστώνεται πως η υιοθέτηση 

συστηµάτων ποιότητας είναι µια συνεχής διαδικασία βελτίωσης που αποδεικνύεται 

ευεργετική σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα και όχι βραχυχρόνια. 

Οι Chou-Chua et al (2003) εξετάζουν το ζήτηµα των αναµενόµενων ωφελειών από 

την πιστοποίηση κατά ISO 9000 σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Σιγκαπούρη. 

Χρησιµοποιώντας µια εµπειρική προσέγγιση, σκοπός της εργασίας τους είναι να 

διαπιστώσουν την ύπαρξη ή όχι βελτιωµένης απόδοσης σε εισηγµένες και µη 

επιχειρήσεις. Τα αποτελέσµατα από την έρευνα 146 επιχειρήσεων, έδειξαν πως 

συνολικά υπήρχε βελτιωµένη απόδοση στις πιστοποιηµένες εταιρίες, ωστόσο 

διαπιστώθηκε πως οι µη εισηγµένες επιχειρήσεις απολάµβαναν καλύτερης 

θεωρούµενης ποιότητας και καλύτερης επικοινωνίας µεταξύ των εργαζοµένων σε 

σχέση µε τους εισηγµένους οργανισµούς. 

Στη µελέτη των Terziovski et al (2003) αναπτύσσονται και εξετάζονται διάφορες 

υποθέσεις σχετικά µε τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας ISO µε τη χρήση 

συγχρονικών δεδοµένων από επιχειρήσεις στην Αυστραλία. Τα ευρήµατα έδειξαν 

πως υπάρχει µια σηµαντική θετική σχέση µεταξύ των κινήτρων της διοίκησης για 

απόκτηση πιστοποίησης ISO και επιχειρησιακής απόδοσης. Το επιµέρους στοιχείο 

που διαπιστώθηκε πως συµβάλλει περισσότερο στην επίδοση αυτή ήταν η εστίαση 

στον πελάτη, ενώ το κύριο κίνητρο για συνέχιση εφαρµογής των συστηµάτων 

ποιότητας διαµορφωνόταν από την πίεση των πελατών. Επιλέον, το είδος του 

επιχειρησιακού ελέγχου φάνηκε να έχει ασήµαντη επίδραση στην απόδοση. 

Οι Dimara et al (2004) συγκέντρωσαν ένα δείγµα ελληνικών επιχειρήσεων που 

εφαρµόζουν ISO 9000 από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και το κατέταξαν σε τρεις 
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κατηγορίες στρατηγικού προσανατολισµού: την ηγεσία κόστους, τη διαφοροποίηση 

και τη στρατηγική εστίασης. Αν εξεταστούν συνολικά οι επιχειρήσεις, δεν υπάρχει 

σηµαντική διαφορά στους οικονοµικούς δείκτες απόδοσής τους σε µια περίοδο έξι 

ετών από την υιοθέτηση του ISO. Ωστόσο, όταν οι επιχειρήσεις εξετάζονται 

ξεχωριστά ανάλογα µε τη στρατηγική τους, διαπιστώνεται πως εκείνες που 

επιδιώκουν ηγεσία κόστους παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική αύξηση των 

δεικτών κερδοφορίας τους, ενώ αυτές που επιλέγουν τη διαφοροποίηση 

παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση του κύκλου εργασιών τους και του µεριδίου αγοράς 

που κατέχουν.  

Η µελέτη των Briscoe et al (2005) εξετάζει τα εµπόδια και τα οφέλη από την 

εφαρµογή των πρακτικών του ISO 9000 σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα, 

διερευνάται το κατά πόσο οι επιχειρήσεις αυτές θα µπορέσουν να ωφεληθούν από την 

απόκτηση πιστοποίησης ποιότητας, λαµβανοµένων υπόψη των περιορισµένων πόρων 

που αυτές διαθέτουν. Η απάντηση είναι θετική εάν η διοίκηση µπορέσει να 

«εσωτερικεύσει» βασικές πρακτικές του ISO και να υιοθετήσει µια γενικότερη 

κουλτούρα ποιότητας στην οποία να προσαρµοστούν τόσο το ανθρώπινο δυναµικό 

όσο και οι επιχειρησιακές υποδοµές. 

Οι Tzelepis et al (2006) µελέτησαν ένα δείγµα 1572 ελληνικών πιστοποιηµένων κατά 

ISO 9001 επιχειρήσεων από τρεις διαφορετικούς βιοµηχανικούς κλάδους. Στην 

προσέγγιση που ακολουθήθηκε, οι επιπτώσεις του ISO στις επιχειρησιακές επιδόσεις 

κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής: ως εισροή (όπως η εισροή κεφαλαίου/εργασίας), ως 

παράγοντας που επηρεάζει την τεχνική αναποτελεσµατικότητα, ως εισροή και 

παράγοντας που επηρεάζει την τεχνική αναποτελεσµατικότητα και ως παράγοντας 

που δεν έχει καµιά επίδραση. ∆ιαπιστώθηκε πως το ISO 9001 λειτουργεί ως 

παράγοντας που επηρεάζει την τεχνική αναποτελεσµατικότητα µε κάποια επίδραση 

στο κεφάλαιο και την εργασία.  

Με την έρευνα 272 πιστοποιηµένων κατά ISO επιχειρήσεων στην Αυστραλία, οι 

Jones et al (1997) προσπάθησαν να εξετάσουν δύο ζητήµατα: πρώτον, τη σχέση 

µεταξύ του αρχικού κινήτρου µιας εταιρίας για πιστοποίηση και την αντίληψή της για 

τα οφέλη που έχει λάβει και δεύτερον, την επίδραση του χρόνου στις αντιλήψεις για 

τα οφέλη αυτά που έχουν αποκοµισθεί. Οι επιχειρήσεις που επιδίωξαν την 

πιστοποίηση µε βάση εξωτερικά κίνητρα και οποιουδήποτε είδους επιβολής αυτής, 
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δεν είχαν τα ίδια σηµαντικά οφέλη µε τις επιχειρήσεις που ενήργησαν µε βάση την 

ύπαρξη εσωτερικής παρακίνησης και επιθυµίας για καλύτερη οργανωσιακή απόδοση. 

Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη διαφορά στο µέγεθος της βελτίωσης της 

απόδοσης µεταξύ επιχειρήσεων πρόσφατα και µακροχρόνια πιστοποιηµένων 

οργανισµών. 

Οι Brown et al (1998) µελέτησαν την εµπειρία µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε το ISO 

9000, βασιζόµενοι σε µία έρευνα µέσω ερωτηµατολογίου στην Αυστραλία. 

∆ιερευνώνται ζητήµατα που κυµαίνονται από το λόγο που ζητήθηκε η πιστοποίηση, 

τα οφέλη που απορρέουν, τις πιθανές απογοητεύσεις µέχρι και τον τρόπο που 

αντιµετωπίστηκαν από τις επιχειρήσεις ενδεχόµενα προβλήµατα και αστοχίες. Τα 

ευρήµατα δείχνουν ανάµικτα αποτελέσµατα από την πιστοποίηση ποιότητας ISO. 

Μερικές επιχειρήσεις αναφέρουν σηµαντικά εσωτερικά οφέλη, ενώ άλλες δεν 

απέσπασαν εξωτερικά οφέλη. Ενθαρρυντικό κατά τους συγγραφείς είναι το γεγονός 

πως πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις βλέπουν την πιστοποίηση κατά ISO ως ένα 

πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση για µια ευρύτερη προσέγγιση προς τη διαχείριση 

ποιότητας.  

Η έρευνα των Abraham et al (2000) αποσκοπεί στη διερεύνηση του εάν η 

πιστοποίηση ποιότητας από µόνη της παρέχει κάποιες εγγυήσεις για τις επιδόσεις των 

επιχειρήσεων ή εάν  αυτά τα αποτελέσµατα εξαρτώνται από τον τρόπο µε τον οποίο η 

διαδικασία της πιστοποίησης εισάγεται και εφαρµόζεται στις επιχειρήσεις. Τα 

αποτελέσµατα δείχνουν πως καθαυτή η πιστοποίηση παρέχει περιορισµένες 

εγγυήσεις ως προς την επιχειρησιακή απόδοση, η οποία αντίθετα εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από τη στρατηγική της εφαρµογής της και τις αλληλεπιδράσεις που 

προκύπτουν µε τις υπόλοιπες επιχειρησιακές µεταβλητές.  

Η µελέτη των Yahya et al (2001) υποδεικνύει πως τα στοιχεία που σχετίζονται µε το 

σύστηµα ποιότητας µιας επιχείρησης (διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες, 

έλεγχος σχεδιασµού, ευθύνη της διοίκησης, στατιστικές τεχνικές, διοίκηση 

λειτουργιών, έλεγχος των δεδοµένων και σύστηµα ποιότητας)είναι πολύ δυσκολότερο 

να εφαρµοστούν σε σύγκριση µε τα στοιχεία που αφορούν λειτουργικές διαδικασίες 

(επιθεώρηση, δοκιµές, συσκευασία, συντήρηση και παράδοση). Επιπλέον, έχει 

διαπιστωθεί πως οι εταιρίες που εµπορεύονται τα προϊόντα τους στην Ευρώπη ή 
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έχουν αλληλεπίδραση µε ξένους εταίρους, αντιλαµβάνονται µικρότερο βαθµό 

δυσκολίας στην εφαρµογή των απαιτήσεων του ISO σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

Οι Yeung et al (2003) πραγµατοποίησαν εµπειρική έρευνα στον κλάδο των 

ηλεκτρονικών για να διαπιστώσουν το κατά πόσο α) οι στόχοι για την απόκτηση 

πιστοποίησης, β) η «στάση» απέναντι στην εφαρµογή της και γ) η κατανόηση του 

προτύπου ποιότητας µεταξύ των ανώτερων διευθυντικών στελεχών µπορεί να 

επηρεάσει την ανάπτυξη των συστηµάτων ποιότητας και κατ επέκταση την 

επιχειρησιακή απόδοση. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα, η κατανόηση του προτύπου 

ποιότητας από τα στελέχη, παρόλο που βοηθά στην καλύτερη εφαρµογή και 

ανάπτυξη των συστηµάτων ποιότητας, εντούτοις δεν βελτιώνει την οργανωσιακή 

απόδοση. Από την άλλη µεριά, επιχειρήσεις που θεωρούν πως το ISO χρησιµεύει ως 

θεµέλιο για τις επιχειρησιακές λειτουργίες, επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσµατα. Η 

έρευνα αποδεικνύει πως η αναποτελεσµατικότητα του ISO 9000 οφείλεται σε µεγάλο 

βαθµό σε κακή διαχείριση των επιχειρησιακών στόχων και λανθασµένες προσδοκίες 

από το πρότυπο.  

Η εργασία των Naveh et al (2005) ερευνά τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του 

διεθνούς προτύπου ISO 9000 σε σχέση µε τις λειτουργικές αποδόσεις των 

επιχειρήσεων. Οι υποθέσεις που διερευνήθηκαν ήταν α) πως η εγκατάσταση του ISO 

9000 σχετίζεται θετικά µε τη χρήση του και β) πως η χρήση του ISO είναι θετικά 

σχετιζόµενη µε τις λειτουργικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσµατα από 

τις απαντήσεις 1150 µάνατζερ ποιότητας 924 οργανισµών, έδειξαν πως ενώ το στάδιο 

της εγκατάστασης είναι απαραίτητο για την επιτυχή εφαρµογή του προτύπου 

ποιότητας, οι επιχειρήσει είχαν λειτουργικό πλεονέκτηµα από αυτό, όταν το 

χρησιµοποιούσαν όχι µόνο ως καθηµερινή πρακτική αλλά και ως καταλύτη για 

αλλαγή. Επίσης αναφέρεται πως η εφαρµογή του ISO 9000 οδήγησε σε βελτίωση της 

λειτουργικής απόδοσης των επιχειρήσεων, αλλά όχι κατ ανάγκη και σε βελτίωση της 

συνολικής επιχειρησιακής απόδοσης.  

Ο πίνακας 1 περιλαµβάνει µια περίληψη των ευρηµάτων της πρώτης οµάδας ερευνών 

(συγχρονικές µελέτες). ∆ίδεται απάντηση στο εάν τα συµπεράσµατα των ερευνητών 

της εκάστοτε µελέτης επιβεβαιώνουν ή όχι την ύπαρξη σχέσης µεταξύ πιστοποίησης 

της ποιότητας και συγκεκριµένων οφελών.  Ξεκινάµε µε µια σύνοψη των µελετών 
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στο επάνω µέρος του πίνακα που δεν περιλαµβάνουν την επίδραση 

παρεµβαλλόµενων µεταβλητών.  

Πίνακας 1: Σύνοψη µελετών σχετικά µε τη σχέση πιστοποίησης ISO και επιχειρηµατικών            

οφελών. 

Συγγραφείς 
  Εσωτερικά Οφέλη 

Μειωµένη   Χαµηλό  
 σπατάλη      κόστος 

                         Εξωτερικά Οφέλη 
Καλύτερη      Υψηλότερες πωλήσεις    Κέρδη  
Ποιότητα          ή µερίδιο αγοράς              

Buttle (1997)     ✓               ✓                                   ✓                  ✓ 

Terziovski (1997)     Χ               Χ                              Χ                       Χ       

Simmons (1999)                                        Χ                  ✓ 

Huarng (1999)   ✓                 ✓       ✓                     ✓      ✓ 

Sun (2000)   ✓                 ✓       ✓  

Prabhu (2000)   ✓  Χ   

Lima (2000)                              ✓                      Χ 

Singles (2001)    Χ        Χ                           Χ    Χ 

Santos (2001)                           Χ                       ✓                           Χ                      Χ 

Tsekouras (2002)                         Χ 

Chou-Chua (2003)  Χ Χ         Χ                           Χ                  Χ 

Terziovski (2003)            ✓                      ✓  

Dimara (2004)                                         Χ                                             Χ 

Briscoe (2005)  ✓ ✓                                    Χ  

Tzelepis (2006)                      ✓                   ✓ 

 Παρεµβ/νες 
µεταβλητές 

   

Jones (1997) αναπτυξιακές ✓            ✓       ✓                       ✓  
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Brown (1998) 
 
 

εσωτερική 
παρακίνηση 

✓      ✓                  ✓  

Abraham (2000) ηγεσία       ✓                        ✓  

Yahya (2001) αναπτυξιακές ✓      Χ                     Χ  

Singles (2001) εσωτερική 
παρακίνηση 

       ✓       ✓ ✓       ✓ 

     

Yeung (2003) εσωτερική 
παρακίνηση 

  ✓        Χ                            Χ  

Terziovski (2003) εσωτερική 
παρακίνηση 

✓            

Naveh (2005) καταλύτης     
για αλλαγή 

✓  ✓      Χ           Χ 

Σηµείωση: ✓ -> επιβεβαίωση των ευρηµάτων, Χ -> µη επιβεβαίωση των ευρηµάτων 

Συνολικά, το επάνω µέρος του πίνακα δείχνει πως τα ισχυρότερα ευρήµατα αφορούν 

τα εσωτερικά οφέλη προς τις επιχειρήσεις, όπως τις µειωµένες σπατάλες (σε πέντε 

από τις επτά έρευνες) και το χαµηλότερο κόστος (πέντε από τις εννιά µελέτες). 

Αντίθετα, δεν προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις για εξωτερικά οφέλη, µε την καλύτερη 

ποιότητα να συναντάται σε τέσσερις από τις οκτώ µελέτες, ενώ µόνο σε τέσσερις από 

τις έντεκα µελέτες βρέθηκαν υψηλότερες πωλήσεις/µερίδια αγοράς και σε τέσσερις 

από τις δέκα έρευνες προέκυψαν υψηλότερα κέρδη. 

Στο κάτω µέρος του πίνακα παρουσιάζονται οι µελέτες που λαµβάνουν υπόψη 

εσωτερικά/αναπτυξιακά κίνητρα για την υιοθέτηση συστηµάτων ποιότητας στις 

επιχειρήσεις. Φαίνεται πως όταν υπάρχουν αυτά τα κίνητρα, σύµφωνα τουλάχιστον 

µε τις συγκεκριµένες έρευνες, παρουσιάζονται µια σειρά από οφέλη λόγω της 

πιστοποίησης. Και οι οχτώ µελέτες αναφέρουν εσωτερικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, 

όπως λιγότερη σπατάλη και χαµηλότερο κόστος, ενώ σε τέσσερις από τις έξι 

αναφέρεται καλύτερη ποιότητα. Τα αποτελέσµατα σχετικά µε την αύξηση των 

πωλήσεων / µεριδίου αγοράς ή την κερδοφορία είναι µοιρασµένα, καθώς µόνο από 

τις µισές µελέτες προκύπτουν αξιόλογα οφέλη. Ωστόσο, σύµφωνα µε τις ίδιες 

έρευνες, όταν απουσιάζουν τα εσωτερικά κίνητρα για την υιοθέτηση της ποιότητας, 
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διαπιστώνεται πως εξαλείφονται και τα επιχειρηµατικά οφέλη που θα προέκυπταν 

από µια τέτοια επένδυση.  

Συνολικά, η αξιολόγηση της σχέσης µεταξύ πιστοποίησης ποιότητας και βελτιωµένης 

επιχειρησιακής απόδοσης µέσω των εµπειρικών ερευνών στο πεδίο αυτό, υποδεικνύει 

πως προκύπτουν συγκεκριµένα οφέλη όπως παρουσιάστηκαν και στο Σχήµα 1. 

Ωστόσο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην εξαγωγή συµπερασµάτων, αφού στις 

µελέτες που παρουσιάστηκαν θεωρείται δεδοµένη η ύπαρξη µονόδροµης σχέσης 

αιτιώδους συνάφειας, δηλαδή πως η πιστοποίηση ποιότητας οδηγεί σε αυξηµένες 

επιδόσεις και όχι το αντίστροφο. 

Για να µειώσουµε την πιθανότητα αυτού του λογικού σφάλµατος, θα παραθέσουµε τα 

αποτελέσµατα τεσσάρων ερευνητικών άρθρων που αποτελούν διαχρονικές µελέτες µε 

χρονικό σηµείο εκκίνησης την εγγραφή στα πιστοποιηµένα πρότυπα (ISO 9001) των 

εκάστοτε επιχειρήσεων και οργανισµών που εξετάστηκαν. 

Η πρώτη µελέτη ήταν αυτή του Haversjo (2000) σχετικά µε την αποδοτικότητα των 

συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων των δανικών επιχειρήσεων µεταξύ 1989 και 

1995. Στη συγκεκριµένη έρευνα, έγινε σύγκριση 871 εταιριών µε µια οµάδα ελέγχου 

644 επιχειρήσεων ιδίου µεγέθους, µε σκοπό να διαπιστωθεί εάν το ποσοστό της 

απόδοσης των απασχολούµενων κεφαλαίων βελτιώθηκε µετά την εγγραφή στο 

πρότυπο πιστοποίησης ποιότητας. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν πως η µέση 

χρηµατοοικονοµική επίδοση των πιστοποιηµένων επιχειρήσεων ήταν ανώτερη των 

υπολοίπων τόσο πριν όσο και µετά την υιοθέτηση των συστηµάτων ποιότητας και 

πως δεν προέκυπτε κάποιο στατιστικά σηµαντικό υπόδειγµα για την πορεία της 

κερδοφορίας των επιχειρήσεων για το διάστηµα µετά την πιστοποίησή τους.  

Ένα δεύτερο επιστηµονικό άρθρο που µε την έρευνά του θα µπορούσε να παρέχει 

στοιχεία για τη σχέση που εξετάζουµε, είναι αυτό των Wayhan et al (2002), που 

αφορά στην ανάλυση της απόδοσης 96 επιχειρήσεων στις ΗΠΑ µεταξύ 1990 και 

1998. Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν επίσης πως οι 48 πιστοποιηµένοι 

οργανισµοί παρουσίαζαν σταθερά υψηλότερες αποδόσεις απασχολούµενου 

κεφαλαίου τόσο πριν όσο και µετά την πιστοποίησή τους, σε σύγκριση µε µια οµάδα 

ελέγχου 48 µη πιστοποιηµένων επιχειρήσεων ίδιου µεγέθους σε αντίστοιχους 
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κλάδους. Όπως δηλαδή και µε τη µελέτη του Haversjo, δεν παρατηρείται σηµαντικό 

κέρδος από τις µετά-πιστοποίησης αποδόσεις. 

Σε µια τρίτη έρευνα (Corbett et al., 2005), εξετάστηκε η απόδοση 544 αµερικάνικων 

επιχειρήσεων µεταξύ 1987 και 1997. Για το σχηµατισµό των οµάδων ελέγχου 

ακολουθήθηκαν οι µέθοδοι των Barber και Lyon (1996). Αυτές περιελάµβαναν 

δηµιουργία έξι ζευγών ελέγχου ( κλάδος βιοµηχανίας-µέγεθος επιχείρησης, κλάδος 

βιοµηχανίας- µέγεθος επιχείρησης-ROA, κλάδος βιοµηχανίας- ROA) για καλύτερη 

ταύτιση µεγεθών και αποφυγή λογικών σφαλµάτων. Τα ευρήµατα, ανεξάρτητα από 

τα µεµονωµένα ζεύγη ελέγχου κατά περίσταση, υποδεικνύουν πως οι διαφορές στις 

αποδόσεις του ενεργητικού µεταφράζονται σε «συγκρατηµένα» κέρδη κάθε χρόνο 

(0,5 µε 1,5%) µετά την πιστοποίηση ποιότητας, λίγα από τα οποία µπορούν να 

χαρακτηριστούν στατιστικά σηµαντικά. Ωστόσο, όταν αυτά τα κέρδη των ζευγών 

ελέγχου συναθροίστηκαν, προέκυψαν στατιστικά σηµαντικά µεγέθη. 

Η τέταρτη µελέτη είναι αυτή των Naveh και Marcus (2005) σε 313 αµερικάνικες 

επιχειρήσεις µεταξύ 1990 και 2000. Όπως και στην περίπτωση των Corbett et al. 

(2005), χρησιµοποίησαν τη µέθοδο των Barber και Lyon (1996) για το σχηµατισµό 

οµάδων ελέγχου. Έτσι λοιπόν, «ζευγάρωσαν» τις µεµονωµένες εταιρίες ως εξής: 

«κλάδος βιοµηχανίας», «κλάδος βιοµηχανίας-µέγεθος επιχείρησης», «κλάδος 

βιοµηχανίας-µέγεθος επιχείρησης-ROA» και «κλάδος βιοµηχανίας-µέγεθος 

επιχείρησης-ROA-απόδοση µετοχών». Ανεξάρτητα από τον τύπο οµάδας ελέγχου, 

βρέθηκαν µόνο µη στατιστικά σηµαντικά ετήσια κέρδη από την απόδοση ενεργητικού 

για τα πέντε χρόνια που ακολούθησαν τις πιστοποιήσεις ποιότητας των επιχειρήσεων. 

Βέβαια, όπως και στην περίπτωση των  Corbett et al. (2005), όταν συναθροίστηκαν 

αυτά τα κέρδη των πέντε ετών, προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές αποδόσεις 

(περισσότερο αξιοποιήσιµες από αυτές των Corbett et al), πράγµα που ίσχυε για όλες 

τις οµάδες ελέγχου.   

Συνοψίζοντας, στο σύνολό τους οι διαχρονικές µελέτες που προαναφέρθηκαν 

παρέχουν ενδείξεις πως οι επιχειρήσεις που εξασφάλισαν πιστοποίηση ποιότητας, 

είναι οργανισµοί µε επιδόσεις άνω του µέσου όρου, πριν την πιστοποίησή τους 

ακόµη. ∆ηλαδή, φαίνεται πως οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να ακολουθήσουν 

συστήµατα ποιότητας όσες ήδη επιτυγχάνουν υψηλές αποδόσεις. Από τις τέσσερις 

αυτές έρευνες µόνο σε δύο αναφέρεται πως η πιστοποίηση ποιότητας µπορεί όντως 
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να οδηγήσει σε αυξηµένη κερδοφορία. Συγκεκριµένα, οι Naveh και Marcus (2005) 

δίνουν στοιχεία για την ύπαρξη ουσιαστικών οφελών, ενώ οι Corbett et al. (2005) 

διαπιστώνουν στατιστικά σηµαντικά οφέλη αλλά σε περιορισµένη κλίµακα. Τα 

ευρήµατα αυτά δηµιουργούν προβληµατισµό για το κατά πόσο κάποια διαπιστωµένα 

οφέλη των επιχειρήσεων µπορούν πράγµατι να αποδοθούν σε πιστοποιήσεις τύπου 

ISO.  

Σαφώς, το να αποδοθεί η επιχειρηµατική απόδοση σε µεµονωµένους παράγοντες, 

όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση στην πιστοποίηση ποιότητας, είναι πολύ πιο 

περίπλοκο απ ότι φαίνεται, αφού δεν υπάρχουν ερευνητικές µέθοδοι που να 

στηρίζουν ή να απορρίπτουν µε ασφάλεια κάτι τέτοιο. 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφική επισκόπηση που παρατίθεται, φαίνεται να προκύπτει 

µια ακολουθία σχέσεων που καθιστούν την ύπαρξη πιστοποίησης ποιότητας ικανή 

συνθήκη για τη βελτιωµένη επίδοση των επιχειρήσεων. Υπάρχει, δηλαδή µια λογική 

αλληλουχία αιτιατών σχέσεων ( Σχήµα 1 ) που θα µπορούσε να εξηγήσει και να 

υποδείξει τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται µεταξύ τους. Ωστόσο, για να εδραιωθεί 

αυτή η αιτιατή σχέση, θα πρέπει να εξασφαλιστεί πως η υψηλή επίδοση δεν 

προϋπήρχε της πιστοποίησης και πως αυτή (η επίδοση) δεν αποδίδεται σε άλλους 

παράγοντες. 

Συγκεκριµένα, θα πρέπει να αποδειχθεί πως σε κάθε περίπτωση η βελτίωση της 

απόδοσης υφίσταται λόγω της ύπαρξης πιστοποίησης και πως αντίστροφα η απουσία 

πιστοποίησης επηρεάζει αρνητικά τις επιχειρησιακές επιδόσεις. Επιπλέον, είναι 

απαραίτητο να εξασφαλίσουµε πως η αυξηµένες επιδόσεις είναι µεταγενέστερες της 

πιστοποίησης, της οποίας η επίδραση αναµένεται να είναι σηµαντική ως µέγεθος. 
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης εάν η υιοθέτηση της φιλοσοφίας ∆ΟΠ από τις 

επιχειρήσεις έχει σηµαντικές θετικές συνέπειες, έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές 

εµπειρικές µελέτες που αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω.   

Οι Anderson et al (1995) πραγµατοποίησαν µια διερευνητική εµπειρική ανάλυση 

βασισµένη σε θεωρητικό µοντέλο που οι ίδιοι ανέπτυξαν σε προηγούµενη µελέτη 

τους, ορίζοντας ως µέτρο απόδοσης την ικανοποίηση των πελατών. Η ανάλυση έδειξε 

πως υπήρχε σηµαντική θετική σχέση µεταξύ ικανοποίησης των εργαζοµένων και 

αυτής των πελατών, ενώ δε συνέβαινε το ίδιο µεταξύ των συνεχών προσπαθειών 

βελτίωσης και ικανοποίησης πελατών.  

Οι Flynn et al (1995) χρησιµοποίησαν ερωτηµατολόγια που απευθύνονταν σε 

µάνατζερς και εργαζοµένους σε επιχειρήσεις της βορείου Αµερικής, ώστε να 

εντοπίσουν τις τυχόν συσχετίσεις στα πλαίσια του προτεινόµενου θεωρητικού 

µοντέλου. Χρησιµοποιώντας ως δείκτες απόδοσης την ποιότητα και  ορισµένες 

λειτουργικές µεταβλητές, προέκυψαν θετικά αποτελέσµατα στις διάφορες διαστάσεις 

του θεωρητικού µοντέλου από τις εν λόγω µεταβλητές. 

Οι Mohrman et al (1995) εργάστηκαν µέσω ερωτηµατολογίων µε τις 500 µεγαλύτερες 

βιοµηχανικές επιχειρήσεις και τις 500 µεγαλύτερες εταιρίες παροχής υπηρεσιών των 

ΗΠΑ σύµφωνα µε τη λίστα του περιοδικού Fortune. Στόχος ήταν να διερευνηθούν οι 

επιπτώσεις που έχουν οι αποφάσεις βελτίωσης στην απόδοση των οργανισµών. Τα 

αποτελέσµατα δεν έδειξαν σηµαντική σχέση µεταξύ συστηµάτων διαχείρισης 

ποιότητας και χρηµατοοικονοµικής επίδοσης µε βάση τα µέτρα κερδοφορίας που 

εφαρµόστηκαν. 

Η εµπειρική µελέτη του Powell (1995) υπέδειξε πως κάποια από τα χαρακτηριστικά 

που συνδέονται µε τη διοίκηση ποιότητας, όπως η βελτίωση των διαδικασιών, η 

συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) και η εκπαίδευση δεν παράγουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τις επιχειρήσεις. Αντίθετα, κάτι τέτοιο µπορεί να 

γίνεται µε χαρακτηριστικά όπως η οργανωσιακή κουλτούρα και η δέσµευση της 

ηγεσίας. Επίσης, ο Powell διαφώνησε µε τη θεώρηση της ποιότητας ως ενιαίου 

συνόλου, αφού στη µελέτη του µόνο τρεις από τις δώδεκα πρακτικές που σχετίζονται 
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µε τη διοίκηση ποιότητας σχετίζονταν µε υψηλότερες επιδόσεις. Εποµένως, ο ίδιος 

πρότεινε πως οι επιχειρήσεις θα µπορούσαν να αποκοµίσουν οφέλη από «ποιοτικές 

πρακτικές», χωρίς απαραίτητα να ασπαστούν τη «φιλοσοφία» στο σύνολό της. 

Σε µια άλλη µελέτη, οι Hendricks και Singhal (1996) έδωσαν έµφαση στη συµβολή 

της διοίκησης ποιότητας στη µεγιστοποίηση της αξίας των µετοχών των εισηγµένων 

εταιριών στις ΗΠΑ. Παρακολουθήθηκε ουσιαστικά η εξέλιξη, σε µακροπρόθεσµο 

ορίζοντα, της αγοραίας αξίας των εταιριών αυτών σε σύγκριση µε µια οµάδα ελέγχου. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν, διαπιστώθηκε όντως βελτιωµένη 

απόδοση των υπό εξέταση επιχειρήσεων σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. 

Οι Adam et al (1997) συγκέντρωσαν δεδοµένα από εταιρίες στη Βόρεια Αµερική, την 

Ευρώπη και την Ασία, προκειµένου να αναλύσουν τη σχέση µεταξύ πρακτικών 

σχετιζόµενων µε διοίκηση ποιότητας και χρηµατοοικονοµικής επίδοσης των 

εταιριών. Σε ό,τι αφορά την απόδοση, η οποία µετρήθηκε µε βάση την ανάπτυξη και 

τους δείκτες κερδοφορίας, προέκυψαν θετικές επιπτώσεις από τη δέσµευσης ηγεσίας 

και τους µηχανισµούς επιβράβευσης και αναγνώρισης των εργαζοµένων. 

Ο Chenhall (1997) στήριξε µε τη µελέτη του την ύπαρξη σχέσης µεταξύ υψηλών 

χρηµατοοικονοµικών αποδόσεων , εκφρασµένων µε δείκτες ανάπτυξης και 

κερδοφορίας, και της εφαρµογής προγραµµάτων διοίκησης ποιότητας και µετρήσεις 

απόδοσης παραγωγής. Οι υψηλότερες αποδόσεις βρέθηκαν στις επιχειρήσεις όπου 

υπήρχε συνδυασµός διοίκησης ποιότητας και συστήµατα αξιολόγησης της απόδοσης 

βασισµένα σε δείκτες παραγωγής. 

Βασιζόµενοι σε ορισµένες βασικές δοµές της διοίκησης ποιότητας, οι Grandzol και 

Gershon (1997) δηµιούργησαν ένα ερωτηµατολόγιο µε στόχο την απόσπαση 

πληροφοριών από τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη ενός περιγραφικού µοντέλου 

σχετικά µε την πιθανή ύπαρξη αιτιώδους σχέσης µεταξύ ποιότητας και οργανωσιακής 

απόδοσης. ∆εν προέκυψε, ωστόσο, κάποιο πλήρες µοντέλο που να πιστοποιεί αυτή τη 

σχέση, παρά µόνο συσχετίσεις µεµονωµένων παραγόντων.  

Ένα χρόνο αργότερα οι Choi και Eboch (1998) χρησιµοποίησαν ένα µοντέλο 

εξισώσεων, ώστε να αξιολογήσουν το βαθµό ικανοποίησης των πελατών και την 

απόδοση των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. Τα αποτελέσµατα υπέδειξαν πως η 
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διοίκηση ολικής ποιότητας είχε ισχυρότερο αντίκτυπο στην ικανοποίηση των 

πελατών από ότι στην απόδοση των εγκαταστάσεων. Επίσης, συµπέραναν πως η 

απόδοση αυτή δεν είχε σηµαντική επίδραση την πελατειακή ικανοποίηση. 

Η µελέτη των Ahire και O’ Shaughnessy (1998) εξετάζει τις συσχετίσεις µεταξύ δέκα 

ολοκληρωµένων δοµών διοίκησης ποιότητας και την προκύπτουσα ποιότητα 

προϊόντος. Η ανάλυση των απαντήσεων των µάνατζερς 449 επιχειρήσεων έδειξε πως 

η αφοσίωση-δέσµευση της διοίκησης στους στόχους, οδηγεί στην παραγωγή υψηλής 

ποιότητας προϊόντων. 

Οι Easton και Jarrell (1998) µέσω συνεντεύξεων µε εκπροσώπους των εταιριών µε  

στόχο να εντοπίσουν το ορόσηµο για την έναρξη της εφαρµογής διοίκησης ολικής 

ποιότητας. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατά τους υπάρχει θετική σχέση µεταξύ την 

υιοθέτησης διοίκησης ποιότητας και την ανάπτυξη, την κερδοφορία και την αγοραία 

αξία των επιχειρήσεων. 

Ο ερευνητικός στόχος των Forza και Filippini (1998) ήταν η δηµιουργία ενός 

θεωρητικού µοντέλου που να συνδέει τις πρακτικές που σχετίζονται µε τη διοίκηση 

ποιότητας, καθώς και η επακόλουθη εµπειρική επικύρωσή του. Το µοντέλο αυτό 

περιελάµβανε µεταβλητές όπως τον προσανατολισµό στην ποιότητα, τις πελατειακές 

σχέσεις, τις σχέσεις µε τους προµηθευτές, τον έλεγχο των διαδικασιών και τους 

ανθρώπινους πόρους. Οι µεταβλητές αυτές σχετίζονταν µε δύο διαστάσεις της 

απόδοσης : τη συµµόρφωση στην ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη. Το 

µοντέλο εξίσωσης που προέκυψε, υπέδειξε την ύπαρξη σηµαντικής επίδρασης της 

διαδικασίας ελέγχου στην συµµόρφωση ως προς την ποιότητα και την ικανοποίηση 

του πελάτη. 

Οι Rungtusanatham et al. (1998) επιχείρησαν να αναπαράγουν όσο το δυνατό 

πιστότερα την εµπειρική διερεύνηση των Anderson et al (1995) µε βάση τη θεωρία 

διοίκησης ποιότητας του Deming. Στη συγκεκριµένη ανάλυση εφαρµόστηκε η  

µέθοδος κρίσιµων διαδικασιών (path analysis) δεδοµένων επιπέδου βιοµηχανίας από 

δείγµα τριών διαφορετικών βιοµηχανιών στην Ιταλία. Τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν συγκρίθηκαν µε αυτά των  Anderson et al (1995), που είχαν αντλήσει 

δεδοµένα από αµερικάνικες βιοµηχανίες, και οι ερευνητές κατέληξαν πως 
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χρειάζονται επιπλέον µελέτες στον τοµέα της διοίκησης ποιότητας και τις συναφείς 

πρακτικές. 

Σε έρευνές τους οι Dow et al. (1999), καθώς και οι Samson και Terziovski (1999) 

χρησιµοποίησαν διαρθρωτικές εξισώσεις και πολλαπλές παλινδροµήσεις για να 

αναλύσουν τις πρακτικές της διοίκησης ολικής ποιότητας ως προς ορισµένους δείκτες 

απόδοσης όπως η ικανοποίηση του πελάτη, η συµµόρφωση των προϊόντων στις 

προδιαγραφές και η παραγωγικότητα. Τα δεδοµένα για τις έρευνες αυτές προήλθαν 

από ερωτηµατολόγια που µοιράστηκαν σε περίπου 1200 εταιρίες σε Αυστραλία και 

Νέα Ζηλανδία. Σε γενικές γραµµές τα αποτελέσµατα ήταν συµβατά µε τα 

συµπεράσµατα του Powell (1995), δηλαδή πως οι συµπεριφορικές πρακτικές είχαν τη 

µεγαλύτερη επίδραση στην ποιότητα και την επίδοση των λειτουργιών. 

 

Οι Wilson και Collier (2000) µελέτησαν την αιτιώδη σχέση µεταξύ των διαφόρων 

κριτηρίων που συνθέτουν το βραβείο ποιότητας Malcolm Baldrige, χρησιµοποιώντας 

την τεχνική των διαρθρωτικών εξισώσεων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως οι τοµείς 

της διοίκησης λειτουργιών και της πληροφοριακής οργάνωσης είχαν άµεση επίδραση 

στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα. Των επιχειρήσεων που εξετάστηκαν. 

Η έρευνα που διενεργήθηκε από τους Das et al (2000) έχει το ίδιο σκεπτικό µε αυτή 

των Wilson και Collier (2000), αλλά χρησιµοποιούν διαφορετικό µοντέλο αιτιώδους 

σχέσης που δε βασίζεται στη δοµή του βραβείου ποιότητας Malcolm Baldrige. Η 

καινοτοµία των συγγραφέων έγκειται στο γεγονός ότι συµπεριέλαβαν στο µοντέλο 

τους την επίδραση ενός εξωτερικού παράγοντα, το διεθνή ανταγωνισµό. Η επίδραση 

της διοίκησης ποιότητας στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα εντοπίστηκε µόνο 

έµµεσα, µέσω της ικανοποίησης του πελάτη. 

Οι Douglas και Judge (2001) διενήργησαν έρευνα παρόµοια µε αυτή του Powell 

(1995), αλλά βασισµένη µόνο σε δείγµατα από νοσοκοµεία, συγκεντρώνοντας 229 

ερωτηµατολόγια. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της 

εφαρµογής ∆ΟΠ σχετιζόταν θετικά µε τις οικονοµικές επιδόσεις.  

Στη δική τους έρευνα, οι Ho et al (2001) θέλοντας να εξετάσουν τη σχέση µεταξύ 

κύριων και επικουρικών πρακτικών ∆ΟΠ και απόδοσης, χρησιµοποίησαν τη µέθοδο 

της παλινδρόµησης σε δείγµα 25 εταιριών ηλεκτρονικών του Χονγκ Κονγκ. Σύµφωνα 
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µε τα συµπεράσµατα των µελετητών, είναι αλληλένδετη η σχέση µεταξύ των δύο 

τύπων πρακτικών ∆ΟΠ, αφού διαπιστώθηκε πως οι επικουρικές λειτουργίες έχουν 

έµµεση επίδραση στην ποιότητα του προϊόντος, µέσω όµως των κύριων πρακτικών 

∆ΟΠ.  

Η εµπειρική µελέτη της Kaynak (2003) είχε ως στόχο την εξέταση του θεωρητικού 

µοντέλου που η ίδια είχε προτείνει ως προς τις σχέσεις µεταξύ των πρακτικών ∆ΟΠ 

και ορισµένων δεικτών απόδοσης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαιώνουν την 

ύπαρξη άµεσων και έµµεσων σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών αυτών και 

επικυρώνουν τη θεωρία της. 

Οι York και Miree (2004) προσπάθησαν µε την έρευνά τους να δώσουν κάποιες 

απαντήσεις στο διαρκές ερώτηµα εάν οι επιχειρήσεις έχουν υψηλές αποδόσεις λόγω 

της υιοθέτησης συστηµάτων ποιότητας (αιτιότητα) ή οι ήδη επιτυχηµένες 

επιχειρήσεις έτειναν να επιλέγουν πρακτικές ∆ΟΠ (συµµεταβολή). Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν πως οι κάτοχοι βραβείων Malcolm Baldrige και οι κάτοχοι τοπικών βραβείων 

ποιότητας των ΗΠΑ είχαν υψηλότερες αποδόσεις από την οµάδα ελέγχου, τόσο πριν 

όσο και µετά την πιστοποίησή τους, γεγονός που υποστηρίζει την εκδοχή της 

συµµεταβολής µεταξύ ∆ΟΠ και επίδοσης. 

Οι Cho και Pucik (2005) πρότειναν ένα θεωρητικό µοντέλο που περιελάµβανε την 

ποιότητα και την καινοτοµία, στην προσπάθειά τους να εξετάσουν την άµεση και 

έµµεση επίδραση αυτών των πρακτικών  στην ανάπτυξη, τα κέρδη και την αγοραία 

αξία των επιχειρήσεων. Το µοντέλο αυτό εξετάστηκε µε τη χρήση δοµικών 

εξισώσεων, παρέχοντας στοιχεία για τη σχέση ποιότητας-κέρδους, αλλά αδυνατώντας 

να στοιχειοθετήσει άµεση σχέση µεταξύ ποιότητας-ανάπτυξης και ποιότητας-αξίας 

επιχείρησης.  

Ο Nair (2006) πραγµατοποίησε µια µετα-ανάλυση σχετικά µε την επίδραση της 

ποιότητας στην απόδοση των επιχειρήσεων, χρησιµοποιώντας δεδοµένα από 23 

δηµοσιευµένες µελέτες. Η έρευνα εστιάστηκε στην αξιολόγηση των σχέσεων µεταξύ 

διαφορετικών πρακτικών της ∆ΟΠ και τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές 

διαστάσεις των υπηρεσιών στους πελάτες και την ποιότητα του προϊόντος. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν θετική επίδραση του παράγοντα της ηγεσίας, της διοίκησης 

λειτουργιών και της εστίασης στον πελάτη στις χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις, ενώ 
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αντίστοιχη επίδραση δεν παρατηρήθηκε από πρακτικές όπως ο σχεδιασµός, η 

διαχείριση των προµηθευτών και η διοίκηση προϊόντος.  

Κύριος στόχος της έρευνας του Sila (2007) ήταν η µελέτη της επίδρασης συναφών 

παραγόντων στη διοίκηση ποιότητας και η επίδραση αυτής, στην απόδοση των 

επιχειρήσεων. Προτάθηκε από το συγγραφέα ένα θεωρητικό µοντέλο που εξετάζει 

διαφορετικές πρακτικές σχετικές µε τη ∆ΟΠ υπό το πλαίσιο της χρηµατοοικονοµικής 

επίδοσης και της επίδοσης της αγοράς. Συγκεκριµένα οι παράγοντες ως προς τους 

οποίους έγινε ο έλεγχος ήταν : η υιοθέτηση ιδεολογίας ∆ΟΠ, η πιστοποίηση κατά 

ISO, η χώρα προέλευσης των επιχειρησιακών κεφαλαίων, το µέγεθος και το εύρος 

των λειτουργιών των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσµατα δεν έδειξαν κάποια ιδιαίτερη 

διαφορά στην απόδοση οφειλόµενη στην παρουσία ή την απουσία των παραπάνω 

παραγόντων και εποµένως δε διαπιστώθηκε κάποιου είδους αιτιατής σχέσης µεταξύ 

αυτών και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης των οργανισµών.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι πραγµατοποιηθείσες µελέτες, 

συµπεριλαµβανοµένων των καθορισµών απόδοσης σε κάθε µία από αυτές, των 

µεθόδων ανάλυσης των δεδοµένων και των βασικών ευρηµάτων τους. 

Πίνακας 2: Σύνοψη µελετών σχετικά µε τη σχέση ∆ΟΠ και επιχειρηµατικών οφελών 

ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ 

ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Anderson et al 
(1995) 

Ικανοποίηση 
πελατών 

Ερωτηµατολόγια 
προς διοίκηση και 
εργαζοµένους- 
Ανάλυση διαδροµής 

Η ικανοποίηση των 
εργαζοµένων έχει 
άµεση επίδραση στην 
ικανοποίηση του 
πελάτη. ∆ε βρέθηκε 
σχέση µεταξύ 
συνεχούς βελτίωσης 
και ικανοποίησης των 
πελατών. 

Flynn et al (1995) Ποιότητα προϊόντος, 
χαµηλό ποσοστό 
επανεπεξεργασιών, 
ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα 

Ερωτηµατολόγια 
προς διοίκηση και 
εργαζοµένους- 
Ανάλυση διαδροµής 

Ο έλεγχος και ο 
σχεδιασµός προϊόντος 
έχουν θετική επίδραση 
στην αντιλαµβανόµενη 
ποιότητα, ενώ η 
διοίκηση λειτουργιών 
και ο έλεγχος 
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σχετίζονται µε τη 
µείωση των 
ελαττωµατικών. Η 
αντιλαµβανόµενη 
ποιότητα και οι µη 
επανεπεξεργασίες 
ενισχύουν το 
ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα. 

Mohrman et al 
(1995) 

ROE, ROI, ROS, 
ROA, κερδοφορία, 
µερίδιο αγοράς, 
παραγωγικότητα, 
ικανοποίηση 
πελατών, κυκλ. ταχ. 
αποθεµάτων 

Ερωτηµατολόγια- 
Πολυκριτηριακή 
ανάλυση 
παλινδρόµησης 

Υπάρχει σηµαντική 
θετική σχέση µεταξύ 
της έκτασης 
εφαρµογής ∆ΟΠ και 
της αξιοποίησης 
εργατικού δυναµικού 
και κεφαλαίου. 
Βρέθηκε θετική σχέση 
µεταξύ ∆ΟΠ και 
µεριδίου αγοράς, αλλά 
δε διαπιστώθηκε 
επίδραση της ∆ΟΠ σε 
κυκλ. ταχ. 
Αποθεµάτων και 
χρηµ/κή απόδοση. 

Powell (1995) Πωλήσεις, 
κερδοφορία, 
παραγωγικότητα, 
ανταγωνιστικότητα, 
συνολική απόδοση 

Ερωτηµατολόγια- 
Μερικές 
συσχετίσεις  

Η αφοσίωση της 
διοίκησης και η 
ενδυνάµωση των 
εργαζοµένων επιδρούν 
θετικά σε συνολική 
απόδοση και απόδοση 
πρακτικών ∆ΟΠ. Η 
φιλοσοφία µείωσης 
ελαττωµάτων ενισχύει 
την 
αποτελεσµατικότητα 
των πρακτικών ∆ΟΠ 
και µερικώς τη 
συνολική απόδοση. 

Hendricks, 
Singhal (1996) 

Πωλήσεις, συνολικό 
κόστος/πωλήσεις, 
πωλήσεις/αριθµό 
εργαζοµένων, 
πωλήσεις/ενεργητικό 

Μεθοδολογία 
επιχειρησιακών 
συµβάντων, έλεγχος 
προσηµασµένης 
διάταξης του 
Wilcoxon, Mann-
Whitney test 

Η εφαρµογή 
αποτελεσµατικού 
προγράµµατος ∆ΟΠ 
βελτιώνει την απόδοση 
των επιχειρήσεων. 

Adam et al (1997) Καθαρό 
κέρδος/πωλήσεις, 
ποσοστό 
ελαττωµατικών, 
κόστος ποιότητας, 

Ερωτηµατολόγια- 
βηµατική 
παλινδρόµηση 

Η εκπαίδευση και 
ανταµοιβή των 
εργαζοµένων, η 
αφοσίωση της 
διοίκησης και η 
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ικανοποίηση πελατών αντιλαµβανόµενη 
ποιότητα των 
προϊόντων είναι 
αντιστρόφως ανάλογα 
του κόστους ποιότητας 
και του ποσοστού των 
ελαττωµατικών, ενώ 
έχουν θετική σχέση µε 
τη χρηµ/κή απόδοση.  

Chenhall (1997) ROA, ROS, 
πωλήσεις, 
κερδοφορία 

Ερωτηµατολόγια- 
παλινδρόµηση, 
ANOVA 

Η σχέση µεταξύ ∆ΟΠ 
και απόδοσης είναι 
ισχυρότερη όταν τα 
µέτρα απόδοσης 
χρησιµοποιούνται ως 
µέρος της αξιολόγησης 
της διοίκησης. 

Grandzol, 
Gershon (1997) 

ROI, µερίδιο αγοράς, 
ποιότητα προϊόντος, 
αστοχίες, 
παραγωγικότητα 

Ερωτηµατολόγια- 
∆οµικό µοντέλο 
εξίσωσης 

Η οικονοµική επίδοση 
είναι συνάρτηση της 
λειτουργικής 
απόδοσης, η οποία 
είναι µια λειτουργία 
της συνεχούς 
βελτίωσης. Η 
επικέντρωση στον 
πελάτη και έχει 
σηµαντική επίδραση 
στην προϊοντική  
ποιότητα, ενώ η 
ικανοποίηση των 
εργαζοµένων επιδρά 
θετικά στην 
ικανοποίηση του 
πελάτη. 

Choi,  Eboch 
(1998) 

Ποιότητα, 
ικανοποίηση πελατών 

Ερωτηµατολόγια- 
∆οµικό µοντέλο 
εξίσωσης 

Οι πρακτικές ∆ΟΠ 
έχουν µεγαλύτερη 
επίδραση στην 
ικανοποίηση των 
πελατών απ ότι η 
λειτουργική απόδοση. 

Ahire,  
O’ Shaughnessy 
(1998) 

ποιότητα προϊόντος  Ερωτηµατολόγια- 
βηµατική 
παλινδρόµηση, t-
tests 

Εταιρίες µε υψηλή 
διοικητική δέσµευση 
παράγουν προϊόντα 
καλύτερης ποιότητας. 

Easton, 
 Jarrell (1998) 

καθαρό 
κέρδος/πωλήσεις, 
πωλήσεις/ενεργητικό, 
αποθέµατα/πωλήσεις 

Συνεντεύξεις, 
έλεγχος 
προσηµασµένης 
διάταξης του 
Wilcoxon 

Οι εταιρίες που 
υιοθέτησαν ∆ΟΠ είχαν 
αυξηµένη χρηµ/κή 
επίδοση. 

Forza, 
 Filippini (1998) 

συµµόρφωση 
ποιότητας, 

Ερωτηµατολόγια- 
∆οµικό µοντέλο 

Ο έλεγχος των 
λειτουργιών έχει 
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ικανοποίηση πελατών εξίσωσης σηµαντική επίδραση 
στην ποιότητα και οι 
πρακτικές ∆ΟΠ 
επιδρούν θετικά στην 
ικανοποίηση των 
πελατών. 

Rungtusanatham 
et al. (1998) 

ικανοποίηση πελατών  Ερωτηµατολόγια- 
∆οµικό µοντέλο 
εξίσωσης, ανάλυση 
διαδροµής 

Η συνεχής βελτίωση 
έχει θετική επίδραση 
στην ικανοποίηση των 
πελατών. Η 
ικανοποίηση των 
εργαζοµένων δε 
φαίνεται να έχει τα 
ίδια αποτελέσµατα. 

Dow et al. (1999) 
Samson, 
Terziovski (1999) 

Ποιότητα προϊόντος, 
ικανοποίηση 
πελατών, 
παραγωγικότητα 

Ερωτηµατολόγια- 
∆οµικό µοντέλο 
εξίσωσης, 
παλινδρόµηση 

Η αφοσίωση των 
εργαζοµένων, το κοινό 
όραµα και η 
επικέντρωση στον 
πελάτη επιδρούν στην 
ποιότητα. Η ηγεσία 
και η διοίκηση των 
ανθρωπίνων πόρων 
σχετίζονται µε τη 
λειτουργική απόδοση. 

Das et al (2000) ROA, µερίδιο 
αγοράς, ικανοποίηση 
πελατών 

Ερωτηµατολόγια- 
∆οµικό µοντέλο 
εξίσωσης 

Πρακτικές υψηλής 
ανάµιξης έχουν θετική 
σχέση µε τις πρακτικές 
της ποιότητας, που µε 
τη σειρά τους 
σχετίζονται µε την 
ικανοποίηση των 
πελατών που επιδρά 
στην απόδοση των 
επιχειρήσεων. 

Wilson, 
Collier (2000) 

Μερίδιο αγοράς, 
ROI, ικανοποίηση 
πελατών 

Ερωτηµατολόγια- 
∆οµικό µοντέλο 
εξίσωσης 

Η διοίκηση 
λειτουργιών και η 
ανάλυση δεδοµένων 
έχουν σηµαντική 
θετική επίδραση στη 
χρηµ/κή απόδοση των 
επιχειρήσεων. 

Douglas, 
Judge (2001) 

Κερδοφορία, µερίδιο 
αγοράς, απόδοση 
ενεργητικού 

Ερωτηµατολόγιο- 
παλινδρόµηση 

Η έκταση στην οποία 
εφαρµόζεται ∆ΟΠ, 
έχει θετική επίδραση 
στα χρηµ/κά 
αποτελέσµατα των 
επιχειρήσεων. 

Ho et al (2001) Ποιότητα προϊόντος  Ερωτηµατολόγιο- 
παλινδρόµηση 

Οι επικουρικές 
πρακτικές ∆ΟΠ έχουν 
έµµεση επίδραση στην 
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ποιότητα προϊόντος 
µέσω των κύριων 
πρακτικών ∆ΟΠ. 

Kaynak (2003) Χρηµ/κή απόδοση, 
κυκλ.ταχ. 
αποθεµάτων, 
ποιότητα,  
ικανοποίηση πελατών 

Ερωτηµατολόγια- 
∆οµικό µοντέλο 
εξίσωσης 

Υπάρχει θετική σχέση 
µεταξύ της έκτασης 
στην οποία 
εφαρµόζονται 
πρακτικές ∆ΟΠ και 
της οργανωσιακής 
απόδοσης. 

York,  
Miree (2004) 

ROI, ROA, ROS, 
πωλήσεις, 
κερδοφορία 

Ερωτηµατολόγια- 
παλινδρόµηση, 
ANOVA 

Οι πιστοποιηµένοι 
οργανισµοί µε βραβείο 
ποιότητας Baldrige ή 
τοπικά βραβεία, είχαν 
καλύτερη χρηµ/κή 
επίδοση σε σύγκριση 
µε µια οµάδα ελέγχου 
µη πιστοποιηµένων 
επιχειρήσεων. 

Cho,  
Pucik (2005) 

Ποιότητα, 
καινοτοµία, 
κερδοφορία, µερίδιο 
αγοράς 

Ερωτηµατολόγια- 
οικονοµετρική 
ανάλυση, δοµικό 
µοντέλο εξίσωσης 

Η καινοτοµία 
λειτουργεί επικουρικά 
στη σχέση ποιότητας-
ανάπτυξης, η ποιότητα 
ενισχύει τη σχέση 
καινοτοµίας-
κερδοφορίας, η 
καινοτοµία-ποιότητα 
και ανάπτυξη-
κερδοφορία επιδρούν 
έµµεσα στο µερίδιο 
αγοράς. 

Nair (2006) Χρηµ/κή επίδοση, 
ικανοποίηση 
πελατών, διαχείριση 
προµηθευτών 

Βιβλιογραφική 
επισκόπηση- 
τεχνικές µετα-
ανάλυσης 

Η ηγεσία, η διοίκηση 
λειτουργιών και η 
εστίαση στον πελάτη 
έχουν θετική επίδραση 
στη χρηµ/κή απόδοση. 
Ουδέτερος ο ρόλος της 
διαχείρισης 
προµηθευτών και της 
διοίκησης προϊόντος.  

Sila (2007) Λειτουργική 
αποδοτικότητα, 
ικανοποίηση 
πελατών, χρηµ/κή 
επίδοση 

Ερωτηµατολόγια, 
βιβλιογραφική 
επισκόπηση- 
ανάλυση διαδροµής,  
κλίµακα Likert 

∆ε διαπιστώθηκε 
κάποιου είδους 
σηµαντική αιτιατή 
σχέση µεταξύ 
πρακτικών ∆ΟΠ και 
χρηµ/κής απόδοσης 
των επιχειρήσεων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας ήταν ο έλεγχος της υπόθεσης για 

ύπαρξη σχέσης µεταξύ εφαρµογής συστηµάτων ποιότητας και απόδοσης των 

επιχειρήσεων, µε βάση σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση. Στην εργασία 

συµπεριελήφθησαν 59 ερευνητικές µελέτες σχετικές µε το θέµα προς διερεύνηση, οι 

οποίες αξιολογήθηκαν και ταξινοµήθηκαν σε νοηµατικές ενότητες για τη 

διευκόλυνση της κατανόησης και παρουσίασής τους. 

Αφού έγινε αναφορά σε ορισµένες εισαγωγικές έννοιες (µέτρηση απόδοσης, κόστος 

ποιότητας, ∆ΟΠ, ISO), παρουσιάστηκαν οι µελέτες των οποίων βασικό ζήτηµα ήταν 

η αξιολόγηση της επίδρασης της πιστοποίησης ποιότητας (ISO) στην οργανωσιακή 

απόδοση. Από τις µελέτες αυτές, τα ισχυρότερα ευρήµατα καταδεικνύουν εσωτερικά 

οφέλη προς τις επιχειρήσεις, όπως µειωµένες σπατάλες (σε πέντε από τις επτά 

έρευνες) και χαµηλότερο κόστος (πέντε από τις εννιά µελέτες). Αντίθετα, δεν 

προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις για εξωτερικά οφέλη, µε την καλύτερη ποιότητα να 

συναντάται σε τέσσερις από τις οκτώ µελέτες, ενώ µόνο σε τέσσερις από τις έντεκα 

µελέτες βρέθηκαν υψηλότερες πωλήσεις/µερίδια αγοράς και σε τέσσερις από τις δέκα 

έρευνες προέκυψαν υψηλότερα κέρδη. 

 Συµπεραίνεται, επιπρόσθετα, πως παρόλο που οι συγχρονικές µελέτες επιβεβαιώνουν 

συνολικά την αιτιατή σχέση πιστοποίησης- απόδοσης, τα αποτελέσµατα των 

διαµηκών µελετών δεν υποστηρίζουν αυτή τη σχέση, καθώς  διαπιστώνεται 

προγενέστερη της πιστοποίησης υψηλή απόδοση των εξεταζόµενων επιχειρήσεων, 

που δεν αποδίδεται προφανώς στην εφαρµογή ISO (φαινόµενο αντίστροφης 

απόδοσης-reverse attribution). 

Οι λόγοι για το φαινόµενο αυτό θα µπορούσαν να αναζητηθούν στο γεγονός πως 

λόγω κόστους, είναι πιθανότερο µια ήδη κερδοφόρα επιχείρηση να επενδύσει σε 

συστήµατα ποιότητας, τα οποία θα έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει και να 

διατηρήσει µακροχρόνια. Επίσης, οι επιχειρήσεις µε υψηλές αποδόσεις είναι 

πιθανότερο να αναζητούν συνεχώς µεθόδους και τεχνικές για να αυξήσουν τις 

δυνατότητές τους, και λόγω αυτού να παρουσιάζουν και αυξηµένες επιδόσεις, που σε 

καµία περίπτωση δε µπορούν να αποδοθούν στην ύπαρξη ενός και µόνο παράγοντα  

(πιστοποίηση ποιότητας-ISO) 
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Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφική επισκόπηση που παρατίθεται, φαίνεται να προκύπτει 

µια ακολουθία σχέσεων που καθιστούν την ύπαρξη πιστοποίησης ποιότητας ικανή 

συνθήκη για τη βελτιωµένη επίδοση των επιχειρήσεων. Ωστόσο, γίνεται σαφές πως η 

σχέση πιστοποίησης – απόδοσης δεν είναι µια απλή σχέση αιτίου - αποτελέσµατος 

και πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδίδουν µε ασφάλεια και σαφήνεια την 

οργανωσιακή απόδοση στην ύπαρξη πιστοποιήσεων ποιότητας. Η βελτιωµένη 

επίδοση δεν µπορεί να αποδοθεί σε µεµονωµένες πρακτικές και λειτουργίες, αλλά 

είναι ένα  σωρευτικό αποτέλεσµα µιας διαδικασίας συνεχούς µάθησης και υιοθέτησης 

νέων συστηµάτων διοίκησης. 

Στη συνέχεια της εργασίας παρουσιάστηκαν έρευνες µε θέµα την επίδραση της 

υιοθέτησης ∆ΟΠ στα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων. Έγινε αναφορά στα κύρια 

ευρήµατα των µελετητών, από τη σκοπιά που ο καθένας ορίζει την απόδοση και την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν, δείχνουν πως ένα 

µεγάλο µέρος της µεταβλητότητας της επιχειρησιακής επίδοσης µπορεί να αποδοθεί 

σε πρακτικές ∆ΟΠ. 

Τα ευρήµατα δείχνουν επίσης πως η διάσταση της ηγεσίας, που έχει άµεση σχέση µε 

την κατάρτιση των εργαζοµένων, τις εργασιακές σχέσεις, τη διαχείριση των σχέσεων 

µε τους προµηθευτές και το σχεδιασµό του προϊόντος, είναι αναγκαία όταν 

συζητείται το θέµα της απόδοσης.  Η αποτελεσµατική ηγεσία από τη διοίκηση, 

δηλαδή, επηρεάζει έµµεσα την οργανωσιακή απόδοση µέσω των πρακτικών ∆ΟΠ µε 

τις οποίες σχετίζεται.   

Αναδεικνύεται, επίσης, η σηµασία της κατάρτισης και των εργασιακών σχέσεων που 

συνδέονται άµεσα µε την ποιότητα των δεδοµένων και την υποβολή εκθέσεων και 

έµµεσα µε τη διαχείριση των προµηθευτών, το σχεδιασµό του προϊόντος και τη 

διαχείριση των διαδικασιών. Εποµένως, όπως και στην περίπτωση της ηγεσίας, 

φαίνεται να επηρεάζουν άµεσα την οργανωσιακή απόδοση. 

Τα ποιοτικά δεδοµένα και η αναφορές του προσωπικού δεν προκύπτει πως έχουν 

κάποια άµεση επίδραση σε οποιαδήποτε διάσταση της επιχειρησιακής απόδοσης. 

Έχουν όµως έµµεσα αποτελέσµατα µέσω της διαχείρισης των προµηθευτών, του 

σχεδιασµού των προϊόντων και  της διαχείρισης λειτουργιών. Ανάλογο ρόλο κατέχει 

και η λειτουργία της διαχείρισης των προµηθευτών που έχει άµεση και θετική σχέση 
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µε το σχεδιασµό προϊόντος, τη διοίκηση λειτουργιών και τη διαχείριση αποθεµάτων. 

Έµµεση σχέση διαπιστώνεται µε την απόδοση µέσω των παραπάνω λειτουργιών. 

Έτσι, αναδεικνύεται και η συµβολή της λειτουργίας σχεδιασµού προϊόντος, η οποία 

επηρεάζει άµεσα την απόδοση της ποιότητας, αλλά και έµµεσα µέσω της διοίκησης 

λειτουργιών. Η διοίκηση λειτουργιών µε τη σειρά της συνδέεται µε άµεσο και θετικό 

τρόπο µε την απόδοση της ποιότητας. 

 Συνολικά, φαίνεται πως  πρακτικές όπως η ηγεσία, η διοίκηση ανθρώπινων πόρων 

και η εστίαση στον πελάτη είναι πολύ αποδοτικότερες σε σχέση µε πρακτικές όπως η 

πληροφοριακή οργάνωση και, ο στρατηγικός σχεδιασµός και η διαχείριση 

διαδικασιών. Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται η ύπαρξη θετικού συσχετισµού της 

εφαρµογής ∆ΟΠ και των διάφορων εκφάνσεων της οργανωσιακής απόδοσης, πράγµα 

που ενθαρρύνει τους επαγγελµατίες να συνεχίσουν να επενδύουν στην ποιότητα. 

Όσον αφορά τις οικονοµικές διαστάσεις της απόδοσης, από τις µελέτες προκύπτει 

πως υπάρχουν σηµαντικές σχέσεις µεταξύ ποιότητας και δεικτών κερδοφορίας. 

Αντιθέτως, δεν υπάρχει σαφής τάση που να υποδεικνύει αξιοποιήσιµα συµπεράσµατα 

για τη σχέση της ποιότητας µε µεγέθη όπως η ανάπτυξη και το µερίδιο αγοράς των 

επιχειρήσεων. 

Προκύπτει, βέβαια, για µια ακόµη φορά το πρόβληµα της αντίστροφης απόδοσης, για 

πιθανή συµµεταβολή των δύο µεγεθών και µη ύπαρξη αιτιότητας ανάµεσά τους. 

Κρίνεται, εποµένως, απαραίτητο να διενεργηθεί περαιτέρω έρευνα σε αυτό το σηµείο, 

ώστε να διερευνηθούν τα βαθύτερα αίτια του φαινοµένου αυτού και να υπάρξει 

σαφήνεια στα εξαγόµενα συµπεράσµατα. 

Συγκεκριµένα, θα πρέπει να αποδειχθεί πως σε κάθε περίπτωση η βελτίωση της 

απόδοσης υφίσταται λόγω της ύπαρξης και εφαρµογής συστηµάτων ποιότητας και 

πως αντίστροφα η απουσία τέτοιων συστηµάτων και πρακτικών επηρεάζει αρνητικά 

τις επιχειρησιακές επιδόσεις. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουµε πως οι 

αυξηµένες επιδόσεις είναι µεταγενέστερες της εφαρµογής ποιότητας, της οποίας η 

επίδραση αναµένεται να είναι σηµαντική ως µέγεθος. 
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Οι ερευνητές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την πολυδιάστατη φύση της ∆ΟΠ και 

να µελετούν ένα ευρύ φάσµα µεταβλητών απόδοσης σχετικών µε τις πρακτικές της 

διοίκησης ποιότητας. Επιπλέον, δε θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός πως η 

επίδραση των πρακτικών ∆ΟΠ στα διάφορα επίπεδα απόδοσης διαφέρει ανά 

περίπτωση και θα πρέπει να εκτιµάται αναλόγως. 

Για τους λόγους αυτούς, η ανάλυση των δεδοµένων χρειάζεται να γίνεται µε πιο 

περίπλοκες µεθόδους από τη διενέργεια παλινδροµήσεων και συσχετισµών, ώστε να 

είναι δυνατός ο προσδιορισµός των άµεσων και έµµεσων επιδράσεων των πρακτικών 

της ∆ΟΠ. 

Επιπλέον, σε µελλοντικές εµπειρικές µελέτες που θα εξετάζουν τη σχέση ποιότητας-

απόδοσης, προτείνεται να περιλαµβάνουν αναλυτικότερες συσχετίσεις µεταξύ των 

πρακτικών ποιότητας, µεταξύ πρακτικών ποιότητας και απόδοσης και µεταξύ 

διαφορετικών µεθόδων µέτρησης της απόδοσης, ώστε να επεκταθεί η µελέτη γύρω 

από τη θεωρία της διοίκησης ποιότητας.  

Όλα αυτά βέβαια τα συµπεράσµατα, προκύπτουν υπό την προϋπόθεση πως γίνεται 

σωστή εγκατάσταση και εφαρµογή των συστηµάτων ποιότητας µε τη δέσµευση της 

διοίκησης και τη συµµετοχή όλων των µερών στην προσπάθεια αυτή.  Η διοίκηση 

ποιότητας και οι πρακτικές της δεν αποτελούνται από ανελαστικούς κανόνες, αλλά 

σχηµατίζουν µια συνολική φιλοσοφία που διαµορφώνεται από τα εκάστοτε 

ενδιαφερόµενα µέλη, το ανταγωνιστικό περιβάλλον, τη φύση του επιτηδεύµατος και 

την εκάστοτε επιχειρησιακή στρατηγική. Έτσι, θα πρέπει οι πρακτικές ποιότητας να 

εναρµονιστούν µε τους παράγοντες αυτούς, ώστε να αποφέρουν τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσµατα. 
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