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Πρόλογος  
 

Πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο προάγουν την ποιότητα ως κεντρική 

αξία των πελατών τους και ως βασική αρχή της στρατηγικής τους στην προσπάθεια 

επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η μέτρηση και η αναφορά των κόστων 

ποιότητας είναι το πρώτο βήμα σε ένα πρόγραμμα διοίκησης της ποιότητας. Ακόμα 

και στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών, τα συστήματα μέτρησης της ποιότητας 

λαμβάνουν αξιοσημείωτη προσοχή. Τα συστήματα μέτρησης του κόστους ποιότητας 

πρόκειται να αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία καθώς οι δραστηριότητες οι οποίες 

σχετίζονται με την ποιότητα καταναλώνουν περισσότερο από το 25% των πόρων που 

χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. Οι πληροφορίες κόστους ποιότητας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τόσο για τον εντοπισμό ευκαιριών διορθωτικών ενεργειών όσο και 

για την παροχή κινήτρων βελτίωσης της ποιότητας.  

Μετά από μια εισαγωγή στο θέμα του κόστους ποιότητας που γίνεται στο 

πρώτο κεφάλαιο αυτού του συγγράμματος στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια 

προσπάθεια να δοθεί ένας ορισμός της ποιότητας. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει 

ένας μόνο ορισμός της ποιότητας, έχουμε διάφορους ορισμούς ανάλογα με την 

οπτική από την οποία βλέπουμε την ποιότητα. 

Μετά τη διασάφηνση του όρου ποιότητα, στο τρίτο κεφάλαιο ασχολούμαστε 

με την ολική ποιότητα (TQ), αναφέροντας εκτός των άλλων έναν ορισμό της ολικής 

ποιότητας καθώς και τις αρχές στις οποίες βασίζεται. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο ασχολούμαστε με το κόστος ποιότητας. Πιο 

συγκεκριμένα κάνουμε μια αναφορά των διαφόρων μεθόδων μέτρησης κόστους 

ποιότητας καθώς και μια παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων 

της κάθε μεθόδου. 

Η παραγωγικότητα προστιθέμενης καθαρής αξίας και η ποιότητα με βάση 

τους στόχους είναι δυο παραπλήσια με το κόστος ποιότητας θέματα, και με αυτά τα 

θέματα ασχολούμαστε  στο πέμπτο κεφάλαιο. 

Στο έκτο κεφάλαιο κοιτάζουμε το κόστος ποιότητας στο πλαίσιο ενός 

συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM), ενώ στο έβδομο κεφάλαιο 

ασχολούμαστε με τα συστήματα κοστολόγησης κατά δραστηριότητα (Activity Based 

Costing) και τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν να μετρήσουν τα κόστη 

ποιότητας.  
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Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τέσσερις μεθόδους συλλογής δεδομένων 

κόστους ποιότητας: την παραδοσιακή μέθοδο, τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από 

έγγραφα ελαττωμάτων, την μέθοδο χρόνου και παρακολούθησης και τέλος τη μέθοδο 

αποτίμησης. 

Στο ένατο κεφάλαιο προσπαθούμε να εντοπίσουμε τους λογούς που η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν προσπαθεί να μετρήσει τα κόστη ποιότητας, ενώ 

στη συνέχεια για κάθε λόγο χωριστά προσπαθούμε να βρούμε τρόπους αναστροφής 

της κατάστασης. 

Στο δέκατο κεφάλαιο ασχολούμαστε με τη μελέτη περίπτωσης μιας 

επιχείρησης παραγωγής πλαστικών αναφορικά με τις διάφορες πτυχές του κόστους 

ποιότητας, ενώ τέλος στο ενδέκατο κεφάλαιο ολοκληρώνουμε με μια σύνοψη αυτών 

που έχουν αναφερθεί σε όλα τα προηγούμενα κεφάλαια. 
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1. Εισαγωγή 
 

Για πάρα πολλά χρόνια οι διοικήσεις των επιχειρήσεων πίστευαν ότι η παροχή 

προϊόντων και υπηρεσιών όχι άριστης ποιότητας ήταν κάτι που κρατούσε τα κόστη 

λειτουργιών τους σε χαμηλότερα επίπεδα από την πολυδάπανη παροχή υψηλής 

ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της εικοσαετίας 1970-1990, η 

άποψη των διοικήσεων άρχισε να αλλάζει, καθώς ανακάλυπταν σιγά σιγά ότι στις 

διεθνείς αγορές τα ποιοτικά προϊόντα προσέφεραν τόσο μεγαλύτερο ROI (Return on 

Investment) όσο και ένα αυξημένο μερίδιο αγοράς. Αυτό το γεγονός είχε σαν 

αποτέλεσμα να αρχίσει δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην βελτίωση της ποιότητας των 

προϊόντων. Η αυξημένη αυτή έμφαση στην βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων 

αποκάλυψε τρεις αλήθειες (H. James Harrington, 1999): 

1. Δεν είναι περισσότερο δαπανηρό να παρέχουν οι επιχειρήσεις υψηλής 

ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα κάτι 

τέτοιο είναι λιγότερο δαπανηρό. 

2. Όταν τα προβλήματα ποιότητας επιλύονται, τα προβλήματα αναφορικά με 

διάφορα κόστη και προγραμματισμούς μειώνονται δραστικά. Η διοίκηση των 

επιχειρήσεων πρέπει λοιπόν να λαμβάνει πάντα υπόψη της την ποιότητα σε 

κάθε απόφαση που λαμβάνει. 

3. Οι όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τα άτομα που ασχολούνται με την 

ποιότητα είναι τις περισσότερες φορές εντελώς ξένοι προς την διοίκηση των 

επιχειρήσεων. Έτσι είναι δύσκολο, εάν όχι αδύνατο, να χρησιμοποιηθεί 

αποτελεσματικά κάποια μονάδα μέτρησης της ποιότητας κοινά αποδεκτή σε 

όλο το φάσμα της επιχειρήσεων. Η λύση στο πρόβλημα αυτό, είναι αντί των 

όρων ποσοστό ελαττωματικών, ελαττώματα ανά μονάδα προϊόντος, συνολική 

απόδοση, μέσος χρόνος εμφάνισης ελαττώματος κ.α. να χρησιμοποιείται μια 

μετάφραση τους σε νομισματικές μονάδες, οι οποίες είναι κοινά αποδεκτές 

από όλα τα άτομα μιας επιχείρησης. 
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2. Ορισμός Ποιότητας 
 

Η έννοια της ποιότητας είναι πολύ δύσκολο να δοθεί για δυο κυρίως λόγους. 

Πρώτον, διότι τα άτομα βλέπουν την ποιότητα σε σχέση με τη θέση τους στην 

αλυσίδα αξίας και δεύτερον, διότι το νόημα της ποιότητας δεν παραμένει στάσιμο 

αλλά εξελίσσεται καθώς η έμφαση στην ποιότητα μεταβάλλεται. Στην συνέχεια 

δίνουμε 5 ορισμούς της Ποιότητας σύμφωνα με 5 διαφορετικές οπτικές γωνιές από 

τις οποίες την βλέπουμε (J. R. Evans, W. M. Lindsay, 2005). 

 

1. Υπερβατικός Ορισμός 

Αρκετοί καταναλωτές θεωρούν ότι η ποιότητα είναι κάτι συνώνυμο με την 

ανωτερότητα ή το τέλειο. Ο ορισμός αυτός της ποιότητας αναφέρεται ως 

υπερβατικός (υπέρβαση πάνω από συνηθισμένα όρια). Με αυτήν την έννοια, 

η ποιότητα είναι απόλυτη και παγκοσμίως αναγνωρίσιμη, ένα σημείο 

ασυμβίβαστων ανοχών και μέγιστης απόδοσης. Η ποιότητα σύμφωνα με 

αυτόν τον ορισμό δεν μπορεί να οριστεί ακριβώς –την αντιλαμβανόμαστε 

μόνο όταν την βλέπουμε-, καθώς η τελειότητα, με την οποία θεωρείται 

συνώνυμη η ποιότητα, είναι εντελώς αφηρημένη και υποκειμενική και καθώς 

τα κριτήρια τελειότητας διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ο υπερβατικός ορισμός της ποιότητας να 

είναι μικρής πρακτικής αξίας και να μην μπορεί να προσφέρει ένα μέσο 

μέτρησης της ποιότητας. 

 

2. Ορισμός με Έμφαση στο Προϊόν 

Ένας άλλος ορισμός της ποιότητας θεωρεί ότι η ποιότητα είναι συνάρτηση 

κάποιας ποσοτικής μεταβλητής, και ότι διαφορές στην ποιότητα 

αντικατοπτρίζουν διαφορές στην ποσότητα κάποιων χαρακτηριστικών του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας. Αυτός ο ορισμός της ποιότητας υπονοεί ότι 

μεγαλύτερες ποσότητες σε χαρακτηριστικά προϊόντων αντιστοιχούν σε 

υψηλότερη ποιότητα. Αποτέλεσμα αυτού είναι λανθασμένα η ποιότητα να 

συνδέεσαι με την τιμή: (μεγαλύτερη τιμή => καλύτερη ποιότητα). Παρόλα 

αυτά όμως, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία δεν χρειάζεται να είναι ακριβά για να 

θεωρηθούν ποιοτικά από τους καταναλωτές. Επίσης, όπως και στην 
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περίπτωση της αντίληψης της τελειότητας, η αντίληψη των χαρακτηριστικών 

των προϊόντων μπορεί να διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο. 

 

3. Ορισμός με Έμφαση στον Χρήστη 

Ένας τρίτος ορισμός της ποιότητας βασίζεται στην υπόθεση ότι η ποιότητα 

καθορίζεται από τις επιθυμίες των καταναλωτών. Τα άτομα έχουν 

διαφορετικές επιθυμίες και ανάγκες, κάτι που συνεπάγεται και διαφορετικά 

στάνταρ ποιότητας. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, η ποιότητα ορίζεται ως 

καταλληλότητα για συγκεκριμένη χρήση. Δυο προϊόντα μπορεί να είναι 

κατάλληλα για χρήση, μόνο το ένα όμως να καλύπτει καλύτερα τις 

συγκεκριμένες μας ανάγκες. 

 

4.  Ορισμός με Έμφαση στην Αξία 

Ο ορισμός αυτός της ποιότητας βασίζεται στην έννοια της αξίας. Με τον όρο 

αξία αναφερόμαστε στην σχέση ανάμεσα στη χρηστικότητα ή στην 

ικανοποίηση που λαμβάνει ο πελάτης και στην τιμή. Σύμφωνα με αυτόν τον 

ορισμό, ποιοτικό είναι ένα προϊόν το οποίο είναι εξίσου χρηστικό όσο ένα 

ανταγωνιστικό προϊόν, η τιμή του όμως είναι χαμηλότερη από αυτό. 

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ένα προϊόν είναι ποιοτικό όταν προσφέρει 

μεγαλύτερη ικανοποίηση σε ανταγωνιστική τιμή. Έτσι, ένας καταναλωτής 

μπορεί να αγοράσει ένα προϊόν το οποίο δεν είναι κάποιας γνωστής μάρκας, 

εκπληρώνει όμως τον σκοπό του σε τιμή χαμηλότερη από το ανταγωνιστικό 

επώνυμο προϊόν. Ο ανταγωνισμός με βάση την αξία ήταν μια από τις βασικές 

επιχειρηματικές στρατηγικές στις αρχές της δεκαετίας του ‘80. 

 

5.Ορισμός με Έμφαση στην Κατασκευή 

Ο πέμπτος ορισμός της ποιότητας ορίζει την ποιότητα ως το επιθυμητό 

αποτέλεσμα σχεδιαστικών και κατασκευαστικών πρακτικών. Με άλλα λόγια, 

ποιότητα ορίζεται η συμμόρφωση στις διάφορες προδιαγραφές. Προδιαγραφές 

είναι οι στόχοι και οι ανοχές τα οποία καθορίζονται από τους σχεδιαστές των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών. Στόχοι είναι τα ιδανικά χαρακτηριστικά που 

θέλουμε να έχουν κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες, και τα οποία χαρακτηριστικά 

προσπαθούμε να επιτύχουμε. Οι ανοχές υπάρχουν διότι οι σχεδιαστές 

αναγνωρίζουν ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτυγχάνουμε τα ιδανικά 
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χαρακτηριστικά των προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής 

διαδικασίας. Η συμμόρφωση στις προδιαγραφές είναι ένας βασικός ορισμός 

της ποιότητας διότι παρέχει έναν τρόπο μέτρησης της ποιότητας. Παρόλα 

αυτά, οι προδιαγραφές δεν έχουν κάποιο νόημα εάν δεν σχετίζονται με 

χαρακτηριστικά τα οποία είναι σημαντικά για τον πελάτη. 

 

Η ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

μια σημαντική παράμετρος για όλα τα άτομα μέσα στην αλυσίδα αξίας, παρόλα αυτά 

όμως, το πώς βλέπει το κάθε άτομο την ποιότητα εξαρτάται από την θέση του στην 

αλυσίδα αξίας. 

Οι καταναλωτές είναι ο λόγος ύπαρξης των προϊόντων και των υπηρεσιών. 

Αυτοί γενικά βλέπουν την ποιότητα είτε με βάση τον υπερβατικό ορισμό είτε με βάση 

τον ορισμό που δίνει έμφαση στο προϊόν. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που 

παράγονται πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών, και οι επιχειρήσεις 

πρέπει συνεχώς να προσπαθούν να ανακαλύψουν αυτές τις ανάγκες. Εδώ 

υπεισέρχεται ο ρόλος του μάρκετινγκ, ο οποίος είναι να ανακαλύπτει αυτές τις 

ανάγκες. Ένα προϊόν το οποίο ικανοποιεί τις ανάγκες των καταναλωτών μπορεί 

κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως ποιοτικό προϊόν. Έτσι, ο ορισμός της ποιότητας με 

έμφαση στον χρήστη είναι μικρής αξίας για τους ανθρώπους του μάρκετινγκ. 

Ο κατασκευαστής χρειάζεται να μεταφράσει τις απαιτήσεις των καταναλωτών 

σε λεπτομερείς προδιαγραφές των προϊόντων και των διαδικασιών. Η μετάφραση 

αυτή των απαιτήσεων είναι ο ρόλος των τμημάτων Research and Development. Οι 

προδιαγραφές των προϊόντων έχουν να κάνουν με το μέγεθος, το σχήμα, τα υλικά, τη 

γεύση, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας κ.α.. Οι προδιαγραφές των διαδικασιών έχουν 

να κάνουν με τον εξοπλισμό, τα εργαλεία και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για 

την παραγωγή των προϊόντων. Οι σχεδιαστές των προϊόντων πρέπει να βρουν την 

ισορροπία ανάμεσα στην απόδοση των προϊόντων και στο κόστος ώστε να 

συναντήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών. Αποτέλεσμα αυτού, είναι ο ορισμός με 

έμφαση στην αξία να είναι ο πιο χρήσιμος σε αυτό το στάδιο. 

Ένας μεγάλος βαθμός διακυμάνσεων μπορεί να παρατηρηθεί κατά τη 

διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Οι ρυθμίσεις των μηχανημάτων μπορεί να 

χρειάζονται διορθώσεις, οι χειριστές των μηχανημάτων μπορεί να κάνουν λάθη και οι 

πρώτες ύλες μπορεί να είναι ελαττωματικές. Ακόμα και στις πιο αυστηρά 

ελεγχόμενες διαδικασίες οι διακυμάνσεις δεν μπορούν να αποφευχθούν. Η λειτουργία 
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της κατασκευής είναι υπεύθυνη για την συμμόρφωση των προϊόντων και των 

διαδικασιών στις προδιαγραφές. Έτσι, για το προσωπικό παραγωγής ο ορισμός της 

ποιότητας με έμφαση στην κατασκευή είναι ο πιο χρήσιμος. 
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3. Ολική Ποιότητα 
 

Η ποιότητα δεν πρέπει να θεωρείται ως μια αρχή που περιορίζεται και διέπει 

τεχνικά μόνο ζητήματα. Θα πρέπει να θεωρείται μια αρχή η οποία διέπει όλες τις 

λειτουργίες της διοίκησης και θα πρέπει να διεισδύει σε όλες τις πλευρές των 

επιχειρήσεων: στον σχεδιασμό, στο μάρκετινγκ, στην κατασκευή, στη διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων, στις σχέσεις με τους προμηθευτές, στη διοικητική λογιστική κ.α. 

Καθώς οι επιχειρήσεις άρχισαν να αναγνωρίζουν το ευρύ πεδίο δράσης της ποιότητας 

η αρχή την Ολικής Ποιότητας (Total Quality) άρχισε να αναδύεται. Ένας ορισμός της 

Ολικής Ποιότητας δόθηκε το 1992 από μια σειρά CEOs, συμβούλων και τμημάτων 

πανεπιστημίων. Συμφωνά με αυτόν τον ορισμό:  

‘‘Ολική Ποιότητα (Total Quality) είναι ένα σύστημα διοίκησης με έμφαση 

στον άνθρωπο και το οποίο έχει ως σκοπό την συνεχή αύξηση της ικανοποίησης του 

πελάτη με συνεχώς μειούμενο πραγματικό κόστος. Η Ολική Ποιότητα είναι μια 

προσέγγιση ολικού συστήματος -όχι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ή για μια ξεχωριστή 

περιοχή της επιχείρησης- και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής των 

υψηλόβαθμων στελεχών. Δουλεύει οριζόντια ανάμεσα στις λειτουργίες και στα 

τμήματα, αφορά όλους τους εργαζομένους, από τη βάση μέχρι την κορυφή της 

ιεραρχίας, και επεκτείνεται και προς τα πίσω και προς τα μπρος για να συμπεριλάβει 

τους προμηθευτές και τους πελάτες. Η Ολική Ποιότητα τονίζει τη μάθηση και τη 

προσαρμογή στις συνεχείς αλλαγές ως κλειδιά για την επιτυχία των επιχειρήσεων.’’  

Με την Ολική Ποιότητα μια επιχείρηση ενεργά προσπαθεί να ανακαλύψει τις 

ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών της, να θεμελιώσει την ποιότητα σε όλες τις 

διεργασίες της επιχείρησης συσσωρεύοντας την γνώση και την εμπειρία των 

υπαλλήλων της και τέλος να βελτιώνει συνεχώς κάθε όψη της επιχείρησης. 

 

Η Ολική Ποιότητα βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις αρχές (J. R. Evans, W. M. 

Lindsay, 2005): 

 

1.  Εστίαση στους πελάτες και στους ανθρώπους που έχουν άμεσο συμφέρον 

από την επιχείρηση. Ο πελάτης είναι ο βασικός κριτής της ποιότητας. Η 

αντίληψη της αξίας και της ικανοποίησης επηρεάζονται από πολλούς 

παράγοντες, και κατά τη διάρκεια της αγοράς ενός προϊόντος/υπηρεσίας και 
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κατά τη διάρκεια χρήσης και κατά την διάρκεια της παροχής υπηρεσιών μετά 

την πώληση. Μια επιχείρηση δεν πρέπει απλά να προσπαθεί να παράγει 

προϊόντα που ικανοποιούν τις προδιαγραφές τους ή να επιλύει τυχών 

παράπονα. Θα πρέπει να σχεδιάζει προϊόντα τα οποία πραγματικά τέρπουν 

τον αγοραστή και ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις 

της αγοράς και των καταναλωτών. Επίσης, η επιχείρηση θα πρέπει να 

αναγνωρίζει ότι οι εσωτερικοί της πελάτες είναι εξίσου σημαντικοί στην 

διασφάλιση της ποιότητας με τους εξωτερικούς πελάτες. Τέλος, η επιχείρηση 

θα πρέπει να δίνει μεγάλη σημασία στους εργαζομένους της και στην 

κοινωνία γενικότερα. Θα πρέπει να δείχνει αφοσίωση στους εργαζομένους 

της, να τους παρέχει ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης, να τους παρέχει 

αναγνώριση των κόπων τους πέρα από τα προβλεπόμενα συστήματα αμοιβών, 

να τους επιμορφώνει και να ενθαρρύνει την ανάληψη ρίσκων από αυτούς. Η 

επιχειρηματική ηθική, η υγιεινή και ασφάλεια, το περιβάλλον εργασίας και η 

κοινωνική και επαγγελματική υποστήριξη είναι απαραίτητες δραστηριότητες 

μιας κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης. 

 

2. Συμμετοχή και συνεργασία από όλους σε μια επιχείρηση. Η παραδοσιακή 

άποψη σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό ήταν ότι αυτό πρέπει να 

διοικείται. Αντίθετα, η σημερινή φιλοσοφία προστάζει η διοίκηση να παρέχει 

τα απαραίτητα εργαλεία, καθώς και την ελευθερία στους εργαζομένους της, 

να λαμβάνουν αποφάσεις και να συνεισφέρουν στην βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Καθήκον της διοίκησης είναι να 

δημιουργήσει τα κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες, και στη συνέχεια να 

φροντίσει να τεθούν σε λειτουργία ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η 

συμμετοχή των εργαζομένων αποτελεί μέρος της επιχειρηματικής 

κουλτούρας. Ένα σημαντικό στοιχείο των Συστημάτων Ολικής Ποιότητας 

είναι η συνεργασία των εργαζομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις με 

τους πελάτες και τους προμηθευτές, καθώς και η υποστήριξη της συμμετοχής 

του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού στην επίλυση των προβλημάτων, 

ιδιαίτερα αυτών τα οποία αφορούν διαφορετικές λειτουργίες της επιχείρησης. 

Η χρήση αυτοδιοίκητων ομάδων, οι οποίες συνδυάζουν την ομαδική εργασία 

με την ενδυνάμωση, είναι μια καλή μέθοδος συμμετοχής των εργαζομένων. 

Οι παραδοσιακές επιχειρήσεις έχουν μια κάθετη ολοκλήρωση η οποία συνδέει 
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όλα τα επίπεδα της διοίκησης με έναν ιεραρχικό τρόπο. Αντίθετα, 

επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν Συστήματα Ολικής Ποιότητας απαιτούν 

οριζόντια ολοκλήρωση ανάμεσα στις μονάδες της επιχείρησης. 

Διαλειτουργικές ομάδες παρέχουν ακριβώς αυτόν τον εστιασμό. Οι 

συνεργασίες της επιχείρησης με συνδικάτα, πελάτες, προμηθευτές και 

οργανισμούς μάθησης προάγουν επίσης την ομαδική εργασία και επιτρέπουν 

την ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της επιχείρησης με τις 

συμπληρωματικές δυνάμεις συνεργατών. 

 

3. Εστίαση στις διεργασίες με έμφαση στην διαρκή βελτίωση και μάθηση. 

Συνήθως βλέπουμε τις διαδικασίες σε σχέση με την παραγωγή: συλλογή 

δραστηριοτήτων και λειτουργιών οι οποίες χρειάζονται για την μετατροπή 

των εισόδων μας (πρώτες ύλες, κεφάλαιο, εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό, 

ενέργεια, εγκαταστάσεις) σε εξόδους (τελικά προϊόντα, υπηρεσίες). Οι 

περισσότερες ευκαιρίες βελτίωσης της απόδοσης μιας επιχείρησης βρίσκονται 

στις οργανωσιακές διασυνδέσεις. Η συνεχής βελτίωση αναφέρεται τόσο σε 

μικρές σταδιακές αλλαγές όσο και σε μεγάλες ραγδαίες βελτιώσεις. Αυτές οι 

βελτιώσεις μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές: 

• Αύξηση της αξίας που λαμβάνει ο πελάτης με νέα και βελτιωμένα 

προϊόντα και υπηρεσίες. 

• Ελάττωση των λαθών, των ελαττωματικών, της φύρας και των 

συνεπαγόμενων κόστων. 

• Αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας σε σχέση με τη 

χρήση των πόρων της επιχείρησης. 

• Βελτίωση της ανταπόκρισης και του χρόνου ολοκλήρωσης μιας 

διαδικασίας. 

Ο χρόνος ανταπόκρισης, η ποιότητα και η παραγωγικότητα πρέπει να 

θεωρούνται σε μια κοινή βάση. Η εστίαση στις διαδικασίες στηρίζει τις 

προσπάθειες συνεχής βελτίωσης, βοηθώντας στην αναγνώριση των 

πραγματικών αιτιών των προβλημάτων. Η πραγματική βελτίωση στηρίζεται 

στην μάθηση. Πρέπει να καταλαβαίνουμε γιατί οι αλλαγές είναι επιτυχημένες, 

μέσω της ανατροφοδότησης που προκύπτει από την αποτίμηση των 

αποτελεσμάτων εφαρμογής των διαφόρων πρακτικών. Ένας κύκλος μάθησης 
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αποτελείται από τέσσερα στάδια (σχεδιασμός, εφαρμογή των σχεδίων, 

αποτίμηση των αποτελεσμάτων και αναθεώρηση των σχεδίων με βάση τα 

αποτελέσματα της αποτίμησης). 

 

Οι τρεις αρχές των Συστημάτων Ολικής Ποιότητας χρειάζονται την 

υποστήριξη από μια ολοκληρωμένη υποδομή της επιχείρησης, από διάφορες 

πρακτικές διοίκησης και από ένα σύνολο εργαλείων και τεχνικών τα οποία πρέπει να 

δουλεύουν όλα μαζί. 

Η υποδομή αναφέρεται στα βασικά συστήματα διοίκησης τα οποία είναι 

απαραίτητα να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ώστε να φέρουν εις πέρας τις βασικές 

αρχές την Ολικής Ποιότητας. Συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία (J. R. Evans, 

W. M. Lindsay, 2005): 

• Διοίκηση των σχέσεων με τους πελάτες (Customer Relationship 

Management, CRM). Η κατανόηση των αναγκών -τόσο των τωρινών 

όσο και των μελλοντικών- των πελατών, καθώς και η συμπόρευση στις 

αλλαγές των αγορών απαιτεί αποτελεσματικές στρατηγικές για τον 

αφουγκρασμό των πελατών, τη μέτρηση της ικανοποίησης τους σε 

σχέση με τους ανταγωνιστές και τη δημιουργία δυνατών σχέσεων 

εμπιστοσύνης. 

• Ηγεσία και στρατηγικός σχεδιασμός. Η επιτυχία κάθε επιχείρησης 

στηρίζεται στην απόδοση των εργαζομένων στη βάση της πυραμίδας. 

Καθήκον κάθε προϊσταμένου είναι να δημιουργεί αρχικά καθαρές 

αξίες και υψηλές απαιτήσεις για τέλειες αποδόσεις και στη συνέχεια 

να προσπαθεί να εντάξει τα παραπάνω στις διαδικασίες της 

επιχείρησης. Ρόλος της ανώτερης διοίκησης είναι να αποτελεί 

έμπνευση και κίνητρο του εργατικού δυναμικού καθώς και να 

ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εργαζομένων, τη μάθηση, τη 

καινοτομία και τη δημιουργικότητα. 

• Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Μια επιχείρηση προκειμένου να 

επιτύχει τους στόχους ποιότητας και απόδοσης που έχει θέσει, πρέπει 

να έχει ένα απόλυτα αφοσιωμένο, καλά εκπαιδευμένο και ενεργά 

συμμετέχοντα εργατικό δυναμικό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον 

σχεδιασμό και τη χρήση κατάλληλων συστημάτων εργασίας, αμοιβών, 
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εκπαίδευσης, καθώς και με τη δημιουργία ενός υγιεινού, ασφαλούς και 

υποκινητικού περιβάλλοντος. 

• Διοίκηση λειτουργιών. Η διοίκηση λειτουργιών συμπεριλαμβάνει τον 

σχεδιασμό διαδικασιών οι οποίες αναπτύσσουν και παραδίδουν 

προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία ικανοποιούν τις ανάγκες των 

πελατών, τον καθημερινό έλεγχο ώστε να λειτουργούν οι διαδικασίες 

όπως πρέπει και  τέλος τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών. 

• Διοίκηση πληροφοριών και γνώσεων. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις 

βασίζονται σε δεδομένα και πληροφορίες προκειμένου να 

υποστηρίξουν τη μέτρηση της απόδοσης τους, τη διοίκηση και τη 

συνεχή βελτίωση τους. Τέτοιες μετρήσεις πρέπει να πηγάζουν από τη 

στρατηγική της επιχείρησης και να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες 

αναφορικά με βασικές διαδικασίες, εξόδους και αποτελέσματα. Οι 

μέτρησες και οι δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται πρέπει να 

αντιπροσωπεύουν εκείνους τους παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε 

βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης σε σχέση με τους πελάτες, τις 

λειτουργίες και τα οικονομικά. Αυτά τα δεδομένα πρέπει να 

συνοδεύονται από αποτελεσματική ανάλυση, ούτως ώστε να 

αποσπώνται χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες να υποστηρίζουν τις 

εκτιμήσεις, τις συγκρίσεις με τους ανταγωνιστές, την εύρεση των  

καλύτερων τεχνικών benchmarking, τη λήψη αποφάσεων και τη 

βελτίωση των λειτουργιών. 

 

Πρακτικές είναι εκείνες οι δραστηριότητες μέσα σε κάθε στοιχείο της 

υποδομής της επιχείρησης οι οποίες έχουν ως στόχο την επίτευξη καλύτερων 

αποτελεσμάτων. Στα εργαλεία συμπεριλαμβάνονται διάφορες γραφικές και 

στατιστικές μέθοδοι οι οποίες έχουν ως σκοπό τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων, τη 

συγκέντρωση δεδομένων, την ανάλυση αποτελεσμάτων, την επίβλεψη της προόδου 

και την επίλυση προβλημάτων (J. R. Evans, W. M. Lindsay, 2005). 
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4. Κόστος Ποιότητας  
 

Στις περισσότερες επιχειρήσεις η λογιστική κόστους είναι μια πολύ σημαντική 

λειτουργία. Όλες οι επιχειρήσεις μετρούν και αναφέρουν κόστη με σκοπό τόσο τον 

έλεγχο όσο και την βελτίωση τους. Η αρχή του κόστους ποιότητας (Cost of Quality, 

COQ) άρχισε να αναδύεται τη δεκαετία του ΄50. Μέχρι τότε τα κόστη ποιότητας τα 

οποία αναφέρονταν είχαν να κάνουν με τα κόστη επιθεωρήσεων και δοκιμών. Καθώς 

οι διοικήσεις των επιχειρήσεων άρχισαν να ανακαλύπτουν και να απομονώνουν το 

πραγματικό εύρος των κόστων ποιότητας, διάφορα εντυπωσιακά συμπεράσματα 

αποκαλύφθηκα (J. R. Evans, W. M. Lindsay, 2005). Πρώτα από όλα, τα διάφορα 

κόστη τα οποία σχετίζονταν με την ποιότητα ήταν πολύ μεγαλύτερα από εκείνα τα 

οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή καταγράφονταν -της τάξεως του 20 με 40% των 

πωλήσεων-. Δεύτερον, τα κόστη ποιότητας σχετίζονταν όχι μόνο με τις παραγωγικές 

αλλά και με διάφορες άλλες συμπληρωματικές διαδικασίες όπως οι αγορές και τα 

τμήματα εξυπηρέτησης πελατών. Τρίτον, τα περισσότερα από τα κόστη προέρχονταν 

από κακή ποιότητα προϊόντων/υπηρεσιών και ήταν αναπόφευκτα. Τέταρτον, ενώ τα 

κόστη ποιότητας ήταν αναπόφευκτα, καμιά ευθύνη δεν αποδίδονταν σε κανέναν και 

καμιά προσπάθεια μείωσης τους δεν γινότανε από κανέναν. Αποτέλεσμα των 

παραπάνω ήταν πολλές επιχειρήσεις να αρχίσουν να αναπτύσσουν προγράμματα 

μέτρησης του κόστους ποιότητας. Τα κόστη ποιότητας –ή πιο σωστά τα κόστη κακής 

ποιότητας – είναι εκείνα τα κόστη τα οποία σχετίζονται με τις προσπάθειες αποφυγής 

κακής ποιότητας ή εκείνα τα κόστη τα οποία προκύπτουν λόγω αυτής της κακής 

ποιότητας. 

Συμφωνά με τον Juran (1951), οι εργάτες και οι επόπτες τους μιλούν την 

γλώσσα των πραγμάτων (μονάδες, ελαττωματικά κ.τ.λ.). Τα ποιοτικά προβλήματα 

εκφράζονται συνήθως σε αριθμούς ελαττωματικών με αποτέλεσμα να υπάρχει μικρή 

απήχηση στα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων οι οποίοι ενδιαφέρονται 

περισσότερο για οικονομικά μεγέθη. Εάν όμως, το μέγεθος των ποιοτικών 

προβλημάτων εκφραστεί σε νομισματικούς όρους, τότε η ανώτερη διοίκηση θα 

μπορέσει να αντιληφθεί το πραγματικό μέγεθος των ποιοτικών προβλημάτων. Οι 

μετρήσεις με βάση διάφορα κόστη μπορούν να προστεθούν για διάφορα τμήματα και 

προϊόντα και να συγκριθούν με άλλες νομισματικές μετρήσεις. Η μεσαία διοίκηση, η 

οποία χρειάζεται να συνεργάζεται τόσο με τους εργάτες και τους επόπτες τους όσο 
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και με την ανώτερη διοίκηση, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μιλάει τόσο τη 

γλώσσα των πραγμάτων όσο και τη γλώσσα των αριθμών. Οι πληροφόρηση που 

παρέχεται από τα κόστη ποιότητας εξυπηρετεί και διαφόρους άλλους σκοπούς (J. R. 

Evans, W. M. Lindsay, 2005): (1) Βοηθά τη διοίκηση να εκτιμήσει το βαθμό 

σημαντικότητας του κάθε ποιοτικού προβλήματος και έτσι να ανακαλύψει ευκαιρίες 

μείωσης του κόστους. (2) Μπορεί να προϋπολογίσει και να ελέγξει το κόστος 

διαφόρων δραστηριοτήτων. (3) Μπορεί να λειτουργήσει ως μέθοδος μέτρησης της 

επιτυχίας της επιχείρησης στους στόχους ποιότητας που έχει θέσει. 

Προκειμένου μια επιχείρηση να θεσπίσει ένα σύστημα μέτρησης του κόστους 

ποιότητας, θα πρέπει να αναγνωρίσει εκείνες τις δραστηριότητες οι οποίες 

δημιουργούν τα κόστη, να τα μετρήσει, να τα αναφέρει στην διοίκηση με έναν τρόπο 

ο οποίος να είναι εύληπτος από αυτήν και τέλος να τα αναλύσει και να αναγνωρίσει 

περιοχές οι οποίες προσφέρονται για βελτίωση. 

 

4.1. Ανασκόπηση των Μοντέλων Κόστους Ποιότητας 

 

 Παρόλο που η ιδέα του κόστους ποιότητας υπάρχει από τις αρχές της 

δεκαετίας του ’40, μόνο στα μέσα της δεκαετίας του ’50 έγινε κάποια επίσημη 

προσπάθεια μοντελοποίησης του κόστους ποιότητας. 

 

4.1.1. Μέθοδος PAF 

 

Ο Faigenbaum (1956) ήταν ο πρώτος ο οποίος κατηγοριοποίησε τα κόστη 

ποιότητας σε κόστη πρόληψης, κόστη αποτίμησης και κόστη αποτυχιών (Prevention-

Appraisal-Failure, PAF). Τα κόστη αποτυχιών σε αυτό το μοντέλο μπορούν 

περαιτέρω να χωριστούν σε δυο υποκατηγορίες: κόστη εσωτερικών αποτυχιών 

(internal failure costs) και κόστη εξωτερικών αποτυχιών (external failure costs). Τα 

κόστη πρόληψης σχεδιάζονται και υφίστανται πριν από την υλοποίηση τους. Στα 

κόστη πρόληψης εντάσσονται εκείνα τα κόστη τα οποία προκύπτουν στην 

προσπάθεια να προληφθεί η εμφάνιση ελαττωμάτων. Ο σχεδιασμός και η 

αναθεώρηση προϊόντων, η εκπαίδευση των υπαλλήλων, η προληπτική συντήρηση και 

τα προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας είναι παραδείγματα κόστων πρόληψης. Τα 

κόστη αποτίμησης είναι τα κόστη τα οποία προκύπτουν στην προσπάθεια ανεύρεσης 

προϊόντων τα οποία δεν συμμορφώνονται στις προδιαγραφές. Κόστη, όπως κόστη 
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επιθεώρησης, δειγματοληψίας και τεστ είναι παραδείγματα κόστων που εντάσσονται 

σε αυτήν την κατηγορία. Τα κόστη εσωτερικών αποτυχιών είναι τα κόστη τα οποία 

προκύπτουν όταν ένα προϊόν το οποίο δεν συμμορφώνεται στις προδιαγραφές 

ανιχνεύεται προτού σταλθεί στον πελάτη. Τα κόστη φύρας, τα κόστη που προκύπτουν 

λόγω επιδιόρθωσης σφαλμάτων, τα κόστη επαναεπιθεωρήσεων και το κόστος του 

χρόνου σταματήματος της εργασίας για την επιδιόρθωση σφαλμάτων είναι 

παραδείγματα κόστων εσωτερικών επιθεωρήσεων. Τα κόστη εξωτερικών αποτυχιών 

είναι εκείνα τα κόστη τα οποία προκύπτουν όταν ένα προϊόν το οποία δεν 

συμμορφώνεται στις προδιαγραφές εντοπίζεται αφού έχει σταλθεί στον πελάτη. Τα 

κόστη ανάκλησης προϊόντων, οι εγγυήσεις και τα παράπονα των πελατών είναι 

παραδείγματα  κόστων εξωτερικών αποτυχιών.  

Ο Juran (1962), όπως και ο Faigenbaum  πρότεινε μια διαίρεση του κόστους 

ποιότητας στις  τέσσερεις κατηγορίες: πρόληψη (prevention), αποτίμηση (appraisal), 

κόστη εσωτερικών αποτυχιών (internal failure costs) και κόστη εξωτερικών 

αποτυχιών (external failure costs). Το μοντέλο κόστους ποιότητας του Juran θεωρεί 

ότι καθώς η ποιότητα βελτιώνεται, τα κόστη συμμόρφωσης στις προδιαγραφές 

(κόστη πρόληψης και αποτίμησης) αυξάνονται, ενώ τα κόστη μη συμμόρφωσης 

(κόστη εσωτερικών και εξωτερικών αποτυχιών) μειώνονται. Το συνολικό κόστος 

ποιότητας προκύπτει από την πρόσθεση των κόστων συμμόρφωσης και μη 

συμμόρφωσης.  

Ο Crosby (1984) σε μια εναλλαγή της μεθόδου PAF διαιρεί τα κόστη 

ποιότητας σε δυο κατηγορίες, στα κόστη συμμόρφωσης (Price of Conformance, POC) 

και στα κόστη μη συμμόρφωσης (Price of NonConformance, PNOC). Στα κόστη 

συμμόρφωσης συμπεριλαμβάνονται εκείνα τα κόστη ποιότητας τα οποία 

δημιουργούνται στην προσπάθεια μας να κάνουμε τα πράγματα σωστά από την 

πρώτη φορά. Στα κόστη μη συμμόρφωσης συμπεριλαμβάνονται εκείνα τα κόστη τα 

οποία προκύπτουν επειδή η ποιότητα δεν είναι σωστή από την πρώτη στιγμή. Τα 

κόστη συμμόρφωσης συμπεριλαμβάνουν τα κόστη πρόληψης και επιθεώρησης, ενώ 

τα κόστη μη συμμόρφωσης συμπεριλαμβάνουν τα κόστη εσωτερικών και εξωτερικών 

αποτυχιών. 

Η Xerox (Wen Hsien Tsai, 1998) από την άλλη, κατηγοριοποιεί τα κόστη 

ποιότητας σε τρεις κατηγορίες. Στα κόστη συμμόρφωσης (πρόληψη και επιθεώρηση), 

στα κόστη μη συμμόρφωσης (αποτυχία να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών 

πριν και μετά την παράδοση σε αυτούς) και στα κόστη χαμένων ευκαιριών. Οι δυο 
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πρώτες κατηγορίες είναι ανάλογες με τις δυο κατηγορίες που χρησιμοποιεί ο Crosby. 

H Xerox μετράει τις χαμένες ευκαιρίες ως το αντίκτυπο στα κέρδη από χαμένα 

έσοδα. Αυτό συμβαίνει όταν ένας πελάτης διαλέγει ένα ανταγωνιστικό προϊόν, όταν 

ένας πελάτης ακυρώνει μια παραγγελία εξαιτίας μη αποδεκτής εξυπηρέτησης του, ή 

όταν ένας πελάτης αγοράζει ένα προϊόν της Xerox το οποίο δεν του είναι απαραίτητο 

ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του και αλλάζει εταιρία. 

 

Στοιχεία Κόστους Ποιότητας  

 

Προκειμένου να υπολογίσουμε τα κόστη ολικής ποιότητας, τα διάφορα 

στοιχεία κόστους ποιότητας πρέπει να ανιχνευθούν και να ενταχθούν κάτω από τις 

τέσσερις κατηγορίες κόστους ποιότητας (πρόληψη, αποτίμηση, εσωτερικές 

αποτυχίες, εξωτερικές αποτυχίες) (Wen Hsien Tsai, 1998). Στον Πίνακα 1 

παρουσιάζονται διάφορα στοιχεία κόστους ποιότητας καθώς και η κατηγοριοποίηση 

τους στις τέσσερις κατηγορίες κόστους ποιότητας. Αυτός ο πίνακας είναι ενδεικτικός 

και τα στοιχεία κόστους που παρουσιάζονται δεν σχετίζονται με κάποιο 

συγκεκριμένο κλάδο, αλλά έχουν πιο γενική ισχύ. Συνήθως, στα πρώτα στάδια 

εφαρμογής ενός συστήματος κόστους ποιότητας από μια επιχείρηση, αυτή δίνει 

μεγαλύτερη έμφαση απλά στην αναγνώριση των στοιχείων κόστους ποιότητας που 

σχετίζονται με τα κόστη αποτυχιών και τα κόστη αποτίμησης. Η μεθοδολογία η οποία 

συνήθως χρησιμοποιείται είναι η χρησιμοποίηση ομάδων για κάθε τμήμα της 

επιχείρησης, ομάδες οι οποίες έχουν ως σκοπό την αναγνώριση εκείνων των 

στοιχείων κόστους ποιότητας τα οποία χρειάζονται και για τα οποία έχουν ευθύνη. 

Προκειμένου να αποκαλυφθούν τα στοιχεία κόστους ποιότητας, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν διάφορες τεχνικές όπως το brainstorming, η ανάλυση Pareto, η 

ανάλυση αιτίας αποτελέσματος, τα διαγράμματα fishbone κ.α.. Το σύστημα κόστους 

ποιότητας το οποίο αναπτύσσεται, βελτιώνεται με τη χρήση και την αύξηση της 

εμπειρίας και σταδιακά μπορεί να συμπεριλάβει περισσότερα στοιχεία κόστους 

ποιότητας. 
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Κατηγορίες Στοιχεία Κόστους Ποιότητας 

 Έλεγχος ποιότητας και έλεγχος διαδικασιών, 

Πρόληψη Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου, 

 Σχεδιασμός ποιότητας από άλλους, 

 Εξοπλισμός παραγωγής για την ποιότητα-συντήρηση 

και καλιμπράρισμα, 

 Έλεγχος και επιθεώρηση εξοπλισμού-συντήρηση και 

καλιμπράρισμα, 

 Εγγύηση ποιότητας προμηθευτών, 

 Εκπαίδευση, 

 Διαχείριση, αναφορές, βελτίωση. 

 Έλεγχος αποδοχής σε εργαστήρια, 

Αποτίμηση Επιθεώρηση και έλεγχος, 

 Επιθεώρηση κατά τη διάρκεια της παραγωγής, 

 Ετοιμασία επιθεώρησης και ελέγχου, 

 Επιθεώρηση και έλεγχος πρώτων υλών, 

 Αναφορές ποιότητας προϊόντων, 

 Έλεγχος επίδοσης, 

 Εσωτερικός έλεγχος και αποδοχή, 

 Εκτίμηση πρώτων υλών και εφεδρικών, 

 Επεξεργασία δεδομένων, επιθεώρηση και αναφορές 

ελέγχων. 

 Φύρα, 

Εσωτερικές αποτυχίες Επιδιορθώσεις, 

 Αντιμετώπιση προβλημάτων, ανάλυση ελαττωμάτων, 

 Επαναεπιθεώρηση, επανέλεγχος, 

 Φύρα και επιδιόρθωση, λάθος του προμηθευτή, 

 Επιτρεπτές αλλαγές και αποδοχές, 

 Υποβάθμιση. 

 Παράπονα, 

Εξωτερικές αποτυχίες Σέρβις προϊόντων, αξιοπιστία, 

 Επιστροφή προϊόντων και ανακλήσεις, 

 Επιστροφή προϊόντων για επιδιόρθωση, 

 Αντικατάσταση από εγγυήσεις, 

 Απώλεια καλής θέλησης πελατών, 

 Απώλεια πωλήσεων. 

 

Πίνακας 1. Τυπικά Στοιχεία Κόστους Ποιότητας 

Πηγή: Wen Hsien Tsai, 1998 
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Σχέσεις ανάμεσα στις Κατηγορίες Κόστους και Βέλτιστο Επίπεδο Ποιότητας  

 

Ένας από τους στόχους της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality 

Management, TQM) είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών με το 

μικρότερο δυνατό κόστος. Προκειμένου να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, χρειάζεται 

να γνωρίζουμε τις σχέσεις αλληλεπίδρασης των δραστηριοτήτων οι οποίες 

σχετίζονται με την ποιότητα και οι οποίες αφορούν την πρόληψη, την αποτίμηση, τις 

εσωτερικές και εξωτερικές αποτυχίες. Αυτό θα  βοηθήσει στην καλύτερη κατανομή 

των πόρων ανάμεσα στις διάφορες σχετιζόμενες με την ποιότητα δραστηριότητες.  

 
Σχήμα 1. Μοντέλο Κόστους Ποιότητας Juran 

Πηγή: C. R. Superville, S. Gupta, 2001 

 

Ο Juran (C. R. Superville, S. Gupta, 2001) θεωρεί ότι ο αντικειμενικός στόχος 

κάθε προγράμματος ποιότητας πρέπει να είναι η εύρεση του επιπέδου ποιότητας 

(ποσοστό ελαττωματικών) το οποίο ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος ποιότητας και 

το οποίο αντιστοιχεί στο χαμηλότερο σημείο της καμπύλης κόστους ποιότητας 

(Σχήμα 1). Το μοντέλο κόστους ποιότητας του Juran που αναφέρθηκε παραπάνω, 
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θεωρεί ότι το βέλτιστο επίπεδο ποιότητας επιτυγχάνεται σε ποσοστό συμμόρφωσης 

λιγότερο από 100%, σε ένα επίπεδο δηλαδή οπού κάποια ελαττωματικά προϊόντα 

παράγονται. Τα χρήματα τα οποία ξοδεύονται στα κόστη ποιότητας έχουν 

γενναιόδωρο αντίκτυπο σε όρους αυξημένης παραγωγικότητας και αυξημένης 

ικανοποίησης πελατών. Μετά από ένα σημείο βέβαια, τα επιπλέον χρήματα τα οποία 

ξοδεύονται στα κόστη ποιότητας προκαλούν δυσανάλογες εξοικονομήσεις για την 

επιχείρηση. Αυξημένα έξοδα στα κόστη ποιότητας έχουν ως αποτέλεσμα μικρότερο 

αριθμό ελαττωματικών  (αυξημένο επίπεδο συμμόρφωσης) και μικρότερα κόστη μη 

συμμόρφωσης. Η αύξηση της κλίσης της καμπύλης κόστους συμμόρφωσης με την 

αύξηση του ποσοστού συμμορφούμενων προϊόντων αποδεικνύει τα δυσανάλογα 

οφέλη που αποκομίζει μια επιχείρηση σε σχέση με το επίπεδο ελαττωματικών.  

Ο W. Edwards Deming (C. R. Superville, S. Gupta, 2001) αντικρούει το 

μοντέλο του Juran και θεωρεί ότι το κόστος ποιότητας ελαχιστοποιείται μόνο σε 

μηδενικό αριθμό ελαττωματικών, δηλαδή σε ποσοστό συμμόρφωσης 100%. Στην 

πραγματικότητα, ο βασικός συλλογισμός του Deming είναι ότι τα κόστη μη 

συμμόρφωσης είναι τόσο υψηλά ώστε ο υπολογισμός τους είναι κάτι ανώφελο. Με 

την άποψη του Deming συμφωνούν επίσης και οι Kume, Schneiderman και Wolf και 

Bechert. Όλοι τους υποστηρίζουν ότι το συνολικό κόστος ποιότητας ελαχιστοποιείται 

σε μηδενικό αριθμό ελαττωματικών και ποσοστό συμμόρφωσης 100%.  

Ο Schneiderman (1986) (C. R. Superville, S. Gupta, 2001) ισχυρίζεται ότι σε 

ορισμένες περιπτώσεις αν δοθεί αρκετή έμφαση στην πρόληψη καθόλου 

ελαττωματικά δεν πρόκειται να παραχθούν, κάτι το οποίο συνεπάγει μηδενικά κόστη 

αποτυχιών και καθόλου ανάγκη για αποτίμηση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το 

μοναδικό βέλτιστο σημείο είναι τα μηδέν ελαττωματικά. 

Οι Wolf και Bechert (1994) (C. R. Superville, S. Gupta, 2001) θεωρούν ότι 

ακόμα και σε ποσοστό συμμόρφωσης 100% κάποια κόστη μη συμμόρφωσης 

εξακολουθούν να υπάρχουν (Σχήμα 2). Αυτά τα κόστη εξαρτώνται από τις συνθήκες 

λειτουργίας, από τον τύπο προσπαθειών που καταβάλει η κάθε επιχείρηση και είναι 

διαφορετικά για κάθε επιχείρηση. Αυτή η άποψη διαφέρει από το μοντέλο κόστους 

ποιότητας του Juran στο οποίο τα κόστη μη συμμόρφωσης θεωρούνται μηδενικά σε 

ποσοστό συμμόρφωσης 100 %. 
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Σχήμα 2. Μοντέλο Κόστους Ποιότητας Wolf και Bechert 

Πηγή: C. R. Superville, S. Gupta, 2001 

 

Όπως αναφέρθηκε, σύμφωνα με το μοντέλο κόστους ποιότητας των  Wolf και 

Bechert το συνολικό κόστος ποιότητας ελαχιστοποιείται σε ποσοστό συμμόρφωσης 

100%. Μια εξήγηση του γιατί συμβαίνει αυτό δίνεται μέσα από τις μελέτες των Dialo 

(1995) και Carr και Tyson (1992) (C. R. Superville, S. Gupta, 2001). Αυξημένες 

δραστηριότητες πρόληψης, οι οποίες έχουν ως σκοπό τον εντοπισμό και την 

ελαχιστοποίηση των αιτιών διακύμανσης, έχουν ως αποτέλεσμα οι καμπύλες κόστους 

συμμόρφωσης να μετατοπίζονται προς τα κάτω και προς τα δεξιά. Αυτή η 

μετακίνηση οδηγεί σε ένα νέο χαμηλότερο βέλτιστο σημείο κόστους ποιότητας στο 

οποίο έχουμε υψηλότερο επίπεδο συμμόρφωσης. Υποστηρίζουν ότι το συνολικό 

κόστος ποιότητας ποτέ δεν ελαχιστοποιείται σε ποσοστό συμμόρφωσης μικρότερο 

από 100 %. 

Οι Wasserman και Lindland (1996-1997) (C. R. Superville, S. Gupta, 2001) 

παρατήρησαν ότι στο μοντέλο των Wolf και Bechert το συνολικό κόστος ποιότητας 
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φαίνεται να ελαχιστοποιείται σε ποσοστό συμμόρφωσης 100%, χωρίς όμως να 

παρέχεται κάποια αληθοφανής εξήγηση γιατί κάτι τέτοιο πρέπει να ισχύει. Θεωρούν 

ότι δεν υπάρχει κάποιο σωστό μοντέλο κόστους ποιότητας και ότι τα κόστη 

ποιότητας είναι δυναμικά και εξαρτώνται από την εκάστοτε επιχείρηση, καθώς οι 

ανάγκες των πελατών συνεχώς μεταβάλλονται. Οι επιχειρήσεις, με την πάροδο του 

χρόνου, συνήθως μετακινούνται σε νέα επίπεδα ποιότητας καθώς αυξάνουν τις 

δραστηριότητες πρόληψης που εφαρμόζουν, δραστηριότητες οι οποίες έχουν σκοπό 

να εντοπίσουν και να εξαφανίσουν τις αιτίες διακυμάνσεων. Σύμφωνα με την άποψη 

τους, το συνολικό κόστος ποιότητας καθορίζεται από το σύστημα μέτρησης της 

ποιότητας το οποίο χρησιμοποιείται, από την αφοσίωση της επιχείρησης στην 

ποιότητα και από το τρέχων επίπεδο αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. 

Καταρχήν, είναι μη ρεαλιστικό να περιμένουμε από μια αναπτυσσόμενη επιχείρηση 

να έχει ένα βέλτιστο επίπεδο ποιότητας το οποία να βρίσκεται κοντά σε συμμόρφωση 

100%. Κάτι τέτοιο μπορεί να απαιτεί σημαντικά περισσότερους πόρους από αυτούς 

τους οποίους έχει η επιχείρηση, σε σχέση πάντα με το επίπεδο ανάπτυξης και 

τεχνολογίας της επιχείρησης. Μια αναπτυγμένη επιχείρηση, εξαιτίας των 

περισσοτέρων πόρων που διαθέτει και εξαιτίας των υψηλότερων επιπέδων 

οργανωσιακής και τεχνολογικής ανάπτυξης, μπορεί να επιτύχει ένα επίπεδο 

ποιότητας το οποίο να βρίσκεται πιο κοντά στην 100% συμμόρφωση. Δεύτερον, ενώ 

μια 100 % συμμόρφωση μπορεί να είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο να επιτευχθεί, η 

επιδίωξη μιας ικανοποίησης πελατών 100% μπορεί να επιτευχθεί. Τρίτον, η αντίληψη 

ποιότητας των πελατών μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Ποιότητα 

προϊόντων η οποία είναι αποδεκτή σήμερα, μπορεί να μην είναι αποδεκτή μετά από 

ένα χρόνο. Οι Wasserman και Lindland προειδοποιούν ότι η σκέψη των επιχειρήσεων 

ότι υπάρχει κάποιο βέλτιστο επίπεδο ποιότητας μπορεί να τις εμποδίζει από τη 

συνεχή βελτίωση. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας είναι απαραίτητη σε μια 

περίοδο όπου οι απαιτήσεις των πελατών συνεχώς αυξάνονται. 

Όπως φάνηκε από τα παραπάνω, γενικά, η βασική υπόθεση η οποία γίνεται 

είναι ότι επενδύσεις σε δραστηριότητες πρόληψης και αποτίμησης θα έχουν ως 

αποτέλεσμα τη μείωση των κόστων αποτυχιών και ότι περαιτέρω επένδυση στην 

πρόληψη θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των κόστων αποτίμησης. Οι Plankett και 

Dale (1988) (Wen Hsien Tsai, 1998) κατηγοριοποίησαν τα παραπάνω θεωρητικά 

μοντέλα σε πέντε κατηγορίες, οι οποίες αργότερα έγιναν τρεις από τον Burgess 

(1996). Οι Plankett και Dale καταλήγουν ότι πολλά από τα παραπάνω μοντέλα είναι 
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μη ακριβή, αποπροσανατολιστικά και υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το βέλτιστο 

επίπεδο ποιότητας το οποίο αντιστοιχεί στο ελάχιστο σημείο της καμπύλης κόστους 

ποιότητας. 

 Ο Burgess (1996) (Wen Hsien Tsai, 1998), αφού πρώτα έκανε τρεις τις 

κατηγορίες μοντέλων κόστους ποιότητας, τα ολοκλήρωσε σε ένα δυναμικό σύστημα 

κόστους ποιότητας, και το οποίο σύστημα συμβάδιζε με τα εμπειρικά του δεδομένα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του, ο Burgess, καταλήγει ότι ένα 

βέλτιστο επίπεδο ποιότητας υπάρχει μόνο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Αν ο χρονικός ορίζοντας είναι άπειρος , ή πάνω από μια συγκεκριμένη τιμή, τότε το 

να ξοδεύουμε στην πρόληψη είναι το καλύτερο δυνατό. 

 

4.1.2.  Μέθοδος Μέτρησης του Κόστους Διαδικασιών 

 

 Η αναγνώριση των στοιχείων κόστους ποιότητας στην μέθοδο PAF είναι 

κάπως αυθαίρετη. Μπορεί να εστιάζεται σε κάποιες μόνο δραστηριότητες οι οποίες 

σχετίζονται με την ποιότητα και οι οποίες αφορούν ένα μεγάλο μέρος των συνολικών 

κόστων ποιότητας, όχι όμως σε όλες τις αλληλοσχετιζόμενες δραστηριότητες μιας 

διαδικασίας. Κάτω από τη φιλοσοφία της βελτίωσης των διαδικασιών του TQM, οι 

αναλυτές πρέπει να δώσουν έμφαση στα κόστη κάθε διαδικασίας. Η μέθοδος 

Μέτρησης του Κόστους Διαδικασιών (Wen Hsien Tsai, 1998) αναγνωρίζει την αξία 

μέτρησης του κόστους διαδικασιών. Το κόστος μιας διαδικασίας προκύπτει από την 

πρόσθεση του κόστους συμμόρφωσης  (Cost of Conformance, COC) και του κόστους 

μη συμμόρφωσης (Cost of NonConformance, CONC) για μια διαδικασία. Το κόστος 

συμμόρφωσης είναι το πραγματικό κόστος μιας διαδικασίας να παρέχει προϊόντα ή 

υπηρεσίες σε συγκεκριμένα στάνταρ, την πρώτη φορά και κάθε φορά. Το κόστος μη 

συμμόρφωσης είναι το κόστος αποτυχίας εξαιτίας του ότι μια διαδικασία δεν 

λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Σύμφωνα με αυτόν τον 

ορισμό, καταλαβαίνουμε ότι το περιεχόμενο αυτής της κατηγοριοποίησης (κόστος 

συμμόρφωσης και κόστος μη συμμόρφωσης) είναι διαφορετικό από το περιεχόμενο 

της κατηγοριοποίησης του Crosby και της Xerox που αναφέρθηκε παραπάνω. 

 Η μέθοδος Μέτρησης του Κόστους Διαδικασιών (Wen Hsien Tsai, 1998) 

μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε διαδικασία μέσα σε μια επιχείρηση. Αρχικά θα 

αναγνωριστούν όλες οι δραστηριότητες και οι παράμετροι τους μέσα σε μια 

διαδικασία, δραστηριότητες οι οποίες θα παρακολουθηθούν μέσω της 
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χρησιμοποίησης ενός διαγράμματος ροής της διαδικασίας. Κατόπιν, τα κόστη των 

δραστηριοτήτων θα κατηγοριοποιηθούν στα κόστη συμμόρφωσης και μη 

συμμόρφωσης, και το κόστος ποιότητας σε κάθε στάδιο θα υπολογιστεί ή θα 

εκτιμηθεί. Τέλος, σημαντικές περιοχές βελτίωσης της διαδικασίας που 

αναγνωρίζονται θα βελτιωθούν μέσω της επένδυσης σε προληπτικές ενέργειες και/ή 

επανασχεδιασμό της διαδικασίας προκειμένου να μειωθεί το κόστος μη 

συμμόρφωσης ή το περιττό κόστος συμμόρφωσης. Οι Plunkett και Dale (Wen Hsien 

Tsai, 1998) θεωρούν ότι αυτή η μέθοδος βοηθά στην επέκταση της ιδέας του κόστους 

ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης -τόσο κατασκευαστικής όσο και 

παροχής υπηρεσιών- καθώς και ότι παρακινεί τους ανθρώπους να αναλογιστούν τις 

διαδικασίες οι οποίες συμβαίνουν μέσα σε μια επιχείρηση με περισσότερες 

λεπτομέρειες. 

 

4.1.3.  Άλλες Μέθοδοι Μέτρησης του Κόστους Ποιότητας 

 

 Υπάρχουν και κάποιες άλλες μέθοδοι μέτρησης του κόστους ποιότητας πέρα 

από τη μέθοδο PAF και τη μέθοδο Μέτρησης του Κόστους Διαδικασιών. Για 

παράδειγμα, οι Son και Hsu (1991) (Wen Hsien Tsai, 1998) πρότειναν μια ποσοτική 

μέθοδο μέτρησης του κόστους ποιότητας, η οποία λαμβάνει υπόψη της τόσο τις 

διαδικασίες κατασκευής όσο και τον στατιστικό έλεγχο διαδικασιών. Οι στατιστικοί 

οροί της ποιότητας μεταφράζονται σε νομισματικές μονάδες σε αυτήν την 

προσέγγιση. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη μέθοδος μέτρησης κόστους ποιότητας 

περιορίζεται σε απλοποιημένα κατασκευαστικά συστήματα τα οποία αποτελούνται 

μονό από μια περιοχή παραγωγής (με δειγματοληπτική επιθεώρηση) και μια περιοχή 

επιθεωρήσεων (με 100% τελική επιθεώρηση).  

 

4.1.4.  Συγκέντρωση των Δεδομένων Κόστους Ποιότητας 

 

 Τόσο η μέθοδος PAF, όσο και η μέθοδος Μέτρησης του Κόστους 

Διαδικασιών απαιτούν πρώτα την αναγνώριση των στοιχείων κόστους ποιότητας. Στη 

μέθοδο PAF τα στοιχεία κόστους συμμόρφωσης αναγνωρίζονται κάτω από τις 

κατηγορίες κόστους του εκάστοτε μοντέλου κατηγοριοποίησης. Τα περισσότερα 

στοιχεία κόστους συμμόρφωσης σχετίζονται με δραστηριότητες που έχουν να κάνουν 

με την ποιότητα. Στη μέθοδο Μέτρησης του Κόστους Διαδικασιών, τα στοιχεία 
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κόστους συμμόρφωσης και μη συμμόρφωσης προκύπτουν από τα διαγράμματα ροής 

δραστηριοτήτων των διαδικασιών. Τα περισσότερα από τα στοιχεία κόστους 

συμμόρφωσης δεν σχετίζονται με δραστηριότητες οι οποίες έχουν να κάνουν με την 

ποιότητα.  

 Μετά την αναγνώριση των στοιχείων κόστους ποιότητας, χρειάζεται να 

ποσοτικοποιήσουμε τα στοιχεία και στη συνέχεια να αντιστοιχίσουμε τα κόστη (σε 

νομισματικές μονάδες) σε αυτά (Wen Hsien Tsai, 1998). Παρόλο που η βιβλιογραφία 

δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του κόστους ποιότητας, σπάνια αναφέρεται πώς 

να μετρηθούν και να συλλεχθούν τα κόστη ποιότητας. Οι Plunkett και Dale (Wen 

Hsien Tsai, 1998) δίνουν αρκετή καθοδήγηση στο πώς να συλλεχθούν τα κόστη 

ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των στόχων και των σκοπών αυτής της 

συγκέντρωσης, των μεθόδων συλλογής, των πηγών δεδομένων, της ευκολίας 

συλλογής, του επιπέδου λεπτομέρειας, την ακρίβεια των δεδομένων και τα άτομα που 

πρέπει να εμπλέκονται. Από την άλλη, ο Thorne (1990) (Wen Hsien Tsai, 1998) 

προτείνει κάποιες σχετικά απλές μεθόδους υπολογισμού του κόστους συμμόρφωσης, 

π.χ. συγκέντρωση των κοστών ποιότητας ανά λογαριασμό, ανά διαφορετικό τύπο, 

ανά άτομο, ανά εργατοώρες κ.α. 

 Κάποια από τα κόστη ποιότητας είναι ήδη διαθέσιμα από τα υπάρχουσα 

λογιστικά συστήματα (π.χ. φύρα και κόστη επιδιορθώσεων), ενώ κάποια άλλα 

μπορούν να παρθούν από τις αναφορές δραστηριοτήτων (π.χ. κόστη επιδιορθώσεων 

και επιθεωρήσεων). Παρόλα αυτά, ένα μεγάλο μέρος των κόστων ποιότητας πρέπει 

να εκτιμηθεί με κάποιο τρόπο. Για παράδειγμα τα κόστη από την παραγωγή 

πλεονάζουσας παρακαταθήκης εξαιτίας μη βέλτιστης παραγωγής μπορεί να 

υπολογιστεί με τη βοήθεια κάποιου πραγματογνώμονα. Επιπλέον, ο υπολογισμός του 

κόστους πρόληψης απαιτεί τον υπολογισμό του χρόνου τον οποίο οι εργάτες 

χρησιμοποιούν για αυτές τις εργασίες και ο οποίος συνήθως δεν καταγράφεται. 

 

4.1.5. Μειονεκτήματα των Περισσότερων Συστημάτων Μέτρησης Κόστους 

Ποιότητας 

 

 Γενικά, τα περισσότερα συστήματα μέτρησης κόστους ποιότητας έχουν τα 

ακολουθά μειονεκτήματα: 

• Συνήθως ο καταμερισμός των Γενικών Εξόδων στον υπολογισμό του κόστους 

ποιότητας σπάνια συζητείται. Στην πράξη, κάποιες εταιρίες προσθέτουν τα 
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Γενικά Έξοδα στα Άμεσα Κόστη Εργασίας και τις πρώτες ύλες στην 

επιδιόρθωση και τη φύρα. Αν το κάνουν αυτό, οι επιδιορθώσεις και η φύρα 

διογκώνονται υπερβολικά σε σχέση με τα κόστη πρόληψης και αποτίμησης τα 

οποία προκύπτουν από τις εργατοώρες. 

• Τα περισσότερα συστήματα μέτρησης κόστους ποιότητας δεν εντοπίζουν τα 

κόστη ποιότητας στην πηγή τους, όπως εξαρτήματα, προϊόντα, σχέδια, 

διαδικασίες, τμήματα, κανάλια διανομής κ.α. Έτσι, η πληροφόρηση η οποία 

αντλείται από αυτά τα συστήματα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου 

να αναγνωριστούν που υπάρχουν ευκαιρίες βελτίωσης της ποιότητας. 

• Υπάρχει μια γενική έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με το πώς ξοδεύουν τον 

χρόνο τους οι εργαζόμενοι πλην των εργατών, το οποίο αποτελεί σημαντικό 

εμπόδιο στη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα κόστη ποιότητας. 

Τα μειονεκτήματα τα οποία αναφέρθηκαν μπορούν να μειώσουν την ακρίβεια 

των κόστων ποιότητας και να περιορίσουν την χρησιμότητα των συστημάτων 

μέτρησης αυτών. 
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5. Μέτρα Ποιότητας και Οικονομικά Ποιότητας 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, συνήθως υπάρχει χάσμα επικοινωνίας ανάμεσα 

στον διευθυντή ποιότητας και στα υπόλοιπα στελέχη μιας επιχείρησης. Προκειμένου 

να ξεπεραστεί αυτό το χάσμα επικοινωνίας, και οι λειτουργίες ποιότητας να 

αποκτήσουν τη θέση που τους αξίζει στην ιεραρχία σημαντικότητας, οι αρχές των 

οικονομικών ποιότητας έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό. Αυτές 

οι αρχές έχουν θεσπίσει τη σχέση ανάμεσα στην αξία ποιότητας και στο κόστος 

ποιότητας, όπως φαίνεται γραφικά και στο Σχήμα 3 που ακολουθεί.  

 

 
 Σχήμα 3. Οικονομικά Ποιότητας  

Πηγή: Y. Bester, 1999 

 

Στο σχήμα απεικονίζονται οι καμπύλες κόστους και αξίας ποιότητας. Το 

ελάχιστο σημείο της καμπύλης κόστους ποιότητας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

επιτυγχάνεται όταν το άθροισμα των κοστών πρόληψης, αποτίμησης και μη 

συμμόρφωσης αποκτά την ελάχιστη του τιμή. Η καμπύλη αξίας ποιότητας δεν έχει 

κάποια βέλτιστη τιμή, αλλά μια τελική μέγιστη τιμή η οποία επιτυγχάνεται 
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ασυμπτωτικά. Η τομή των δυο καμπύλων είναι η βέλτιστη περιοχή λειτουργίας μιας 

επιχείρησης για την επίτευξη των μέγιστων οικονομικών ωφελειών από τη διοίκηση 

της ποιότητας.  

Στην πράξη, η διοίκηση των οικονομικών ποιότητας ή καλύτερα η διοίκηση 

ποιότητας από την πλευρά των οικονομικών, έκανε τους διευθυντές ποιότητας να 

κατανοήσουν ότι στην πραγματικότητα είναι υπεύθυνοι εκτός από την ποιότητα και 

για την παραγωγικότητα.  

Η εξέλιξη των αρχών κόστους ποιότητας επέτρεψε στη διοίκηση των 

λειτουργιών ποιότητας, με βάση κάποιες γνωστές οικονομικές αρχές, την παρουσίαση 

των επιτευγμάτων ποιότητας με τρόπο ο οποίος να δείχνει την άμεση συμβολή της 

ποιότητας στην οικονομική καλή κατάσταση ολόκληρης της επιχείρησης. 

Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν μέσω του συνδυασμού των 

οικονομικών ποιότητας με τις τεχνικές Διοίκησης με βάση τους Στόχους 

(Management By Objectives). Η σύνθεση αυτών των δυο είχε σαν αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ενός πολύ αποδοτικού εργαλείου διοίκησης ποιότητας: την  

Ποιότητα με βάση τους Στόχους (Quality By Objectives, QBO). Η βασική 

συνεισφορά αυτού του εργαλείου είναι η ικανότητα του να μετράει την προσπάθεια 

που καταβάλλεται και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στο πεδίο της ποιότητας 

(Y. Bester, 1999). 

 

5.1. Κόστος Ποιότητας και Αξία Ποιότητας 

 

 Οι επιχειρήσεις προσπαθούν συνεχώς να αυξήσουν το επίπεδο ποιότητας, ενώ 

παράλληλα να μειώσουν το κόστος αυτής. Από την άλλη, ο πελάτης είναι πρόθυμος 

να πληρώσει για την αξία ποιότητας του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας που 

αγοράζει. Αυτό αντικατοπτρίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος στις προσδοκίες του. 

Παρόλα αυτά, δεν είναι πρόθυμος να πληρώσει τα κόστη ποιότητας, καθώς αυτά τα 

κόστη δεν έχουν πραγματική αξία για αυτόν. Για τον λόγο αυτό, είναι σύνηθες από 

τις επιχειρήσεις να αφαιρούν τα ποσά τα οποία ξοδεύουν στα κόστη ποιότητας από τα 

δυνητικά τους κέρδη. 

Αν πάρουμε για παράδειγμα τα κόστη επιθεώρησης, βλέπουμε ότι το μέγεθος 

δείγματος που χρησιμοποιούμε είναι σημαντικός παράγοντας του κόστους ποιότητας. 

Αυτό το νούμερο δεν έχει όμως σημασία για την πλειοψηφία των πελατών, των 

οποίων το μόνο ενδιαφέρον είναι το τελικό αποτέλεσμα. Επομένως, η 
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αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επιθεώρησης θα επηρεάσει την κερδοφορία της 

επιχείρησης μόνο εάν δεν υπάρχει συμβιβασμός στην ποιότητα των εξερχομένων 

προϊόντων/υπηρεσιών. 

Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αυξήσουν την αξία ποιότητας των προϊόντων 

τους προκειμένου να βελτιώσουν της εικόνα της επιχείρησης. Ταυτόχρονα, 

προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλά τα κόστη ποιότητας τους και επομένως να 

αυξήσουν την παραγωγικότητα και την κερδοφορία της επιχείρησης. Αποτέλεσμα 

αυτών των ενεργειών είναι επιπρόσθετοι χρηματικοί πόροι να δημιουργούνται και η 

φήμη της επιχείρησης να αυξάνεται, γεγονός που εγγυάται της ανάπτυξη και την 

ευημερία της επιχείρησης. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε αντίθεση με το κόστος ποιότητας το οποίο είναι 

σε μεγάλο βαθμό μια επένδυση της επιχείρησης, η αξία ποιότητας είναι ένας δείκτης 

των προτιμήσεων των πελατών. Η αξία ποιότητας είναι η τιμή την οποία οι πελάτες 

είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν σε αντάλλαγμα ενός επιπέδου ποιότητας που 

ικανοποιεί τις προσδοκίες τους (Y. Bester, 1999).  

Καθώς η αξία ποιότητας είναι ένας δείκτης της στάσης του πελάτη απέναντι 

στην τιμή του προϊόντος, θέλουμε η αξία ποιότητας να είναι όσο το δυνατόν 

υψηλότερη σε σχέση με το κόστος ποιότητας. Το κέρδος προκύπτει από τη διαφορά 

αυτών των δυο (Y. Bester, 1999). Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3, σε μια σύγχρονη 

οικονομία η οποία χαρακτηρίζεται από ελεύθερο ανταγωνισμό, δεν είναι εφικτό να 

πουλήσουμε προϊόντα των οποίων το κόστος ποιότητας υπερβαίνει την αξία 

ποιότητας. Η τομή των δυο καμπύλων καθορίζει την περιοχή στην οποία το προϊόν 

έχει πραγματική οικονομική αξία καθώς και την περιοχή οικονομικής βιωσιμότητας 

της επιχείρησης. Όσο περισσότερο μειώνουμε το κόστος ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα 

αυξάνουμε την αξία ποιότητας, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η περιοχή οικονομικής 

βιωσιμότητας.  

Ποιος όμως έχει την ικανότητα να καθορίζει την αξία ποιότητας; Η απάντηση 

σε αυτό το ερώτημα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον κατασκευαστή και τον πελάτη. Η σχέση ανάμεσα σε 

αυτούς τους δυο καθορίζει τον ορισμό και την αξία ποιότητας. Ο πελάτης γενικά 

ελέγχει διάφορα εναλλακτικά προϊόντα/υπηρεσίες όσων αφορά την ποιότητα τους, 

την αξία που αποκομίζει από αυτά και το κόστος τους, και στο τέλος επιλεγεί εκείνο 

το οποίο του προσφέρει το πιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 
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Κάθε πελάτης έχει διαφορετικό δείκτη αξίας ποιότητας σύμφωνα τόσο με 

αντικειμενικά όσο και υποκειμενικά κριτήρια. Πολυάριθμα εργαλεία έχουν 

αναπτυχθεί προκειμένου να συνδεθεί η αξία ποιότητας με τις εμπορικές διαδικασίες. 

Αυτές οι διαδικασίες βασίζονται σε μια στατιστική έρευνα ενός μεγάλου αριθμού 

καταναλωτών και των επιθυμιών τους. Η πιο πρόσφατη και πιο καινοτόμα από αυτές 

είναι η Quality Function Deployment (QFD) η οποία επιτρέπει τον καθορισμό μιας 

πιο ευδιάκριτης κλίμακας αξιών των προσδοκιών των καταναλωτών (Y. Bester, 

1999). 

Ο Ιάπωνας καθηγητής Ν. Kano (Y. Bester, 1999) ανέπτυξε μια μεθοδολογία η 

οποία συνδέει τις ανάγκες των καταναλωτών με την αξία ποιότητας. Σε μια αγορά δεν 

είναι αρκετό να καλύπτουμε τις βασικές ανάγκες των καταναλωτών. Εκτός από 

βασικές ποιότητες, πρέπει να προσφέρουμε και ελκυστικές ποιότητες οι οποίες να 

προσφέρουν στον καταναλωτή επιπλέον αξία. Σε μια ανταγωνιστική αγορά, δεν αρκεί 

να είμαστε ικανοποιημένοι με την προσφορά απλά της απαιτούμενης ποιότητας που 

καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών. Χρειάζεται να επενδύσουμε και να 

επιτύχουμε ελκυστική ποιότητα που να ικανοποιεί τις επιθυμίες των πελατών. 

 

5.2. Κόστος Ποιότητας και Παραγωγικότητα 

 

Ενώ στην προηγούμενη παράγραφο ασχοληθήκαμε με τη σχέση του κόστους 

ποιότητας με τον καταναλωτή, σε αυτήν θα ασχοληθούμε με τη σχέση του κόστους 

ποιότητας με τον κατασκευαστή. Ειδικότερα, θα επικεντρωθούμε στη σχέση ανάμεσα 

στην ποιότητα και την παραγωγικότητα. 

Η παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού μιας επιχείρησης είναι ένας 

στρατηγικός δείκτης πρώτου βαθμού. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη της την αποδοτικότητα της επιχείρησης, τους σκοπούς αυτής, όπως 

επίσης και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των πόρων. 

Ο Drucker (Y. Bester, 1999) όρισε την παραγωγικότητα ως ‘‘παραγωγή από 

τους πόρους της επιχείρησης’’. Με τον όρο παραγωγή, ο Drucker εννοεί τα 

επιθυμητά αποτελέσματα και όχι τις συνολικές εξόδους μας (τόσο τα επιθυμητά όσο 

και τα μη επιθυμητά αποτελέσματα). Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ένας σημαντικός 

αριθμός μεθοδολογιών έχει αναπτυχθεί για τη μέτρηση τόσο της παραγωγικότητας 

όσο και του κόστους ποιότητας. Ωστόσο, πολύ λίγες προσεγγίσεις έχουν γίνει για τη 
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μέτρηση της παραγωγικότητας και του κόστους ποιότητας ως μια οντότητα, παρά την 

ένα προς ένα σχέση ανάμεσα τους (Y. Bester, 1999).  

Ο Deming (Y. Bester, 1999) καθορίζει ότι η αποτελεσματικότητα των 

περισσοτέρων συστημάτων επηρεάζεται κατά 85% από την ποιότητα των 

διαδικασιών, ενώ ο ανθρώπινος παράγοντας είναι μικρότερης επιρροής (περίπου 

15%).  

 

5.3. Παραγωγικότητα Προστιθέμενης Καθαρής Αξίας 

 

 Ο πιο αποδεκτός και κοινός δείκτης μέτρησης της παραγωγικότητας μπορεί να 

οριστεί ως μια σχέση ανάμεσα στις συνολικές εξόδους και εισόδους που σχετίζονται 

με την εργασία: 

 

Παραγωγικότητα Εργασίας = (Συνολικές Έξοδοι Παραγωγής) / (Συνολικές Είσοδοι 

Εργασίας) 

 

 Οι Έξοδοι μπορούν να μετρηθούν σε ποσοτικούς (αριθμός μονάδων, όγκος, 

βάρος κ.α.) ή οικονομικούς όρους. Οι είσοδοι μπορούν να μετρηθούν σε διάφορους 

όρους, όπως ο αριθμός εργαζομένων, οι εργατοώρες, το κόστος εργασίας κ.α.  

Ένας πιο καινοτόμος δείκτης παραγωγικότητας είναι ο Οικονομικός Δείκτης 

Παραγωγικότητας ή όπως αλλιώς λέγεται Παραγωγικότητα Προστιθέμενης Αξίας. 

Αυτός ο δείκτης χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της δυναμικότητας της επιχείρησης 

να παράγει προστιθέμενη αξία με τη χρήση εργασίας, κεφαλαίου και πάγιων εξόδων, 

και ο οποίος δείκτης σχετίζεται περισσότερο με τους στρατηγικούς στόχους της 

επιχείρησης (Y. Bester, 1999): 

 

Παραγωγικότητα Προστιθέμενης Αξίας = Προστιθέμενη Αξία / (Εργασία + Κεφάλαιο 

+ Πάγια Έξοδα) 

 

Μέτρηση Παραγωγικότητας Καθαρής Αξίας 

 

Όταν μετρούνται οι είσοδοι και οι έξοδοι ενός οργανισμού, συνήθως δεν 

γίνεται διάκριση ανάμεσα στις εσόδους και στις εξόδους οι οποίες έχουν γίνει 

αποδεκτές και σε εκείνες οι οποίες έχουν απορριφθεί. Μπορεί επομένως να λεχθεί ότι 
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σε πολλές περιπτώσεις μετράμε με ζήλο την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης με τη 

χρήση ελαττωματικών εισόδων για μη αποδοτικές εξόδους. 

Μια επιχείρηση που ενδιαφέρεται για την ποιότητα μπορεί γενικά να 

παρουσιάσει την σχέση ανάμεσα στις αποδοτικές και μη διαδικασίες με τη χρήση  

διαφόρων καμπύλων κατανομής. Χωρίς να μπούμε σε βάθος αναφορικά με τις 

καμπύλες κατανομής και τις τυπικές αποκλίσεις μπορεί να αναφερθεί ότι η απόδοση 

ενός συστήματος είναι ο λόγος των άκρων προς το κεντρικό τμήμα της κατανομής. 

Στην περίπτωση των εξόδων μιας επιχείρησης έχουμε: 

 

Απόδοση = Αποδεκτές Έξοδοι / Συνολικές Εξόδους 

 

Η έμφαση σε αυτόν τον τύπο είναι οι αποδεκτές έξοδοι. Αναφερόμενοι ξανά 

στον ορισμό παραγωγικότητας του Drucker ως την απόδοση από τους πόρους, 

προκύπτει ότι στον τύπο παραγωγικότητας θα πρέπει να εισάγουμε μόνο τις 

αποδεκτές εξόδους. Τι θα γίνει όμως με τις εξόδους στις οποίες επενδύσαμε αλλά 

απορρίψαμε ως μη αποδεκτές; Στις περισσότερες περιπτώσεις το κόστος τους 

μετατρέπεται σε επιπρόσθετες εισόδους της επιχείρησης με τη μορφή π.χ. 

πλεονάζουσας παρακαταθήκης και εμφανίζεται ως προσθετικός όρος στον 

παρανομαστή του τύπου παραγωγικότητας: 

 

Παραγωγικότητα = (Αποδεκτές Έξοδοι) / (Συνολικές Είσοδοι + Κόστη Κακής 

Ποιότητας) 

 

Από τον παραπάνω τύπο μπορεί να φανεί ότι για ίδιες εισόδους και εξόδους η 

παραγωγικότητα αυξάνεται όταν τα κόστη κακής ποιότητας μειώνονται. Αντίστροφα, 

η παραγωγικότητα θα μειωθεί όταν τα κόστη κακής ποιότητας αυξάνονται.  

Για πιο ακριβή μέτρηση της παραγωγικότητας, θα αφαιρέσουμε από τις 

εξόδους αυτές οι οποίες έχουν αγοραστεί από άλλους παραγωγούς, μετρώντας με 

αυτόν τον τρόπο μόνο την προστιθέμενη αξία. Έτσι, η Παραγωγικότητα 

Προστηθέμενης Καθαρής Αξίας που προκύπτει είναι: 

 

Παραγωγικότητα Προστιθέμενης Καθαρής Αξίας= (Αποδεκτές Έξοδοι- 

Εξωτερικές Υπηρεσίες) / (Συνολικές Είσοδοι + Κόστη Κακής Ποιότητας) 
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Όλα τα δεδομένα θα καταγραφούν σύμφωνα με την οικονομική τους αξία. 

Ένας πιο προηγμένος τύπος μέτρησης της Παραγωγικότητας Προστιθέμενης 

Καθαρής Αξίας είναι ο ακόλουθος: 

 

Παραγωγικότητα Προστιθέμενης Καθαρής Αξίας= (Αποδεκτές Έξοδοι- 

Εξωτερικές Υπηρεσίες) / (Εργασία + Κεφάλαιο + Πάγια Έξοδα + Κόστη Κακής 

Ποιότητας) 

 

Αυτός ο τύπος είναι η πιο προηγμένη μέτρηση παραγωγικότητας, η πιο 

οικονομική και εκείνη η οποία λαμβάνει υπόψη της τους πραγματικούς στόχους της 

επιχείρησης (Y. Bester, 1999). 

 

Κόστη Εργασίας σε σχέση με τα Κόστη Ποιότητας 

 

Από τη στιγμή που αναπτυχθήκαν οι μέθοδοι μέτρησης κόστους ποιότητας, 

υπήρχε σαφής διαχωρισμός ανάμεσα σε εκείνες τις λειτουργίες της επιχείρησης οι 

οποίες ασχολούνταν με την πρόληψη και τις επιθεωρήσεις και σε εκείνες οι οποίες 

ασχολούνταν με τον σχεδιασμό και την παραγωγή. Οι σχεδιαστές ανέπτυσσαν τα 

προϊόντα, ενώ οι μηχανικοί ποιότητας ασχολούνταν με στατιστικές μεθόδους 

ανάλυσης της αξιοπιστίας και της συμμόρφωσης στις προδιαγραφές. Οι άνθρωποι 

παραγωγής ασχολούνταν με την συναρμολόγηση των προϊόντων, ενώ οι επιθεωρητές 

ασχολούνταν με διάφορα τεστ τόσο κατά τη διάρκεια της παραγωγής όσο και στο 

τέλος αυτής. 

Στην αρχή, ήταν σχετικά εύκολη η συλλογή των ωρών οι οποίες ξοδεύονταν 

από τους μηχανικούς και από τους επιθεωρητές ποιότητας καθώς και η αναφορά 

αυτών ωρών ξεχωριστά για κάθε κατηγορία, ώστε να επιτευχθεί η ανάλυση κόστους 

ποιότητας της επιχείρησης. Τα κόστη των διαφόρων ατελειών ήταν ακόμα πιο εύκολο 

να συλλεχθούν ώστε να γίνει σωστή χρήση της μεθόδου.  

Σήμερα όμως, η αύξηση της επαγρύπνησης και της υπευθυνότητας αναφορικά 

με την ποιότητα στον σχεδιασμό και στην παραγωγή από την μια, και η αύξηση της 

χρήσης μηχανικών μέσων σχεδιασμού και προσομοίωσης από την άλλη, έχουν 

μπερδέψει τη διάκριση ανάμεσα στις επιθεωρήσεις και στην πρόληψη από τη μια και 

στον σχεδιασμό και στη συναρμολόγηση από την άλλη.  
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Τα κόστη εργασίας συμπεριλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες οι οποίες 

πραγματοποιούνται από μια επιχείρηση με σκοπό τη δημιουργία προστιθέμενης 

αξίας. Αυτά τα κόστη συμπεριλαμβάνουν τα κόστη εργατικού προσωπικού, της 

διοίκησης, της έρευνας και ανάπτυξης, των σέρβις, του ελέγχου και γενικά όλα τα 

άμεσα και έμμεσα κόστη εργασίας της επιχείρησης. Αυτά τα κόστη εργασίας 

συμπεριλαμβάνουν και τα κόστη πρόληψης και αποτίμησης, τα οποία συνηθίζουμε να 

μετράμε ξεχωριστά στο πλαίσιο της μεθόδου κόστους ποιότητας (Y. Bester, 1999). 

Είναι σωστό επομένως να μετρούνται χωριστά;  

Οι σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης έχουν μειώσει αισθητά τη δυνατότητα μας να 

εντοπίζουμε τα κόστη πρόληψης και αποτίμησης, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα ώστε να 

μην υπάρχει λόγος να γίνεται πάντα αυτή η διάκριση ανάμεσα τους. Η διαφορά 

ανάμεσα στις παλιές και στις σημερινές πρακτικές, είναι ότι οι νέες τεχνολογίες και οι 

νέες μέθοδοι διοίκησης έχουν οδηγήσει τις λειτουργίες πρόληψης και αποτίμησης να 

εκτελούνται συνεχώς και επαναλαμβανόμενα από τους ιδίους εργάτες και κάτω από 

το πλαίσιο εργασίας τους.  

Για τον σκοπό της καλύτερης μελέτης της συνάρτησης Παραγωγικότητας 

Προστιθέμενης Καθαρής Αξίας θα θεωρηθεί ότι το πραγματικό κόστος ποιότητας δεν 

δίνει έμφαση στην πρόληψη και στον έλεγχο, αλλά εστιάζεται κυρίως στις 

εσωτερικές και εξωτερικές αποτυχίες. 

Σύμφωνα με την νέα αυτή προσέγγιση, δυο στοιχεία χρειάζεται τώρα να 

αναγνωρίζονται και να μετρούνται (Y. Bester, 1999): (1) κόστη εσωτερικών 

αποτυχιών. (2) κόστη εξωτερικών αποτυχιών. Τα κόστη εσωτερικών και εξωτερικών 

αποτυχιών μπορούν να αναγνωρίζονται σε όρους άμεσων ζημιών (η οικονομική αξία 

των οποίων υπόκειται σε άμεση μέτρηση) και έμμεσων ζημιών (οι ζημιές είναι 

συνεπαγόμενες και τις περισσότερες φορές συσωρευτικές). Το συνολικό κόστος 

κακής ποιότητας θα είναι οι συνολικές ζημιές οι οποίες προκαλούνται στην 

επιχείρηση ως αποτέλεσμα των αποτυχιών εργασίας στην παραγωγή, στη διοίκηση, 

στο λογιστήριο, στις πωλήσεις κ.α.. Τώρα που ο τύπος παραγωγικότητας 

συμπεριλαμβάνει και τις ζημιές εκτός από το υπενδεδυμένο κεφάλαιο, η σημασία 

τους θα είναι άμεση σε σχέση με την κερδοφορία, τη στρατηγική και την προσοχή της 

ανώτερης διοίκησης. 

 

 

 

 35



                                                                                                            Κόστος Ποιότητας 

Βελτιστοποίηση της Παραγωγικότητας Προστιθέμενης Καθαρής Αξίας 

 

Εάν στον τύπο της Παραγωγικότητας Προστιθέμενης Καθαρής Αξίας οι 

μεταβλητές του κεφαλαίου και των πάγιων εξόδων διατηρηθούν σταθερά, τότε 

μπορεί να διαπιστωθεί ότι η παραγωγικότητα εξαρτάται από τον λόγο ανάμεσα στην 

προστιθέμενη αξία από τη μια πλευρά και στην εργασία συν τις ζημιές από την άλλη. 

Είναι φανερό ότι η παραγωγικότητα βελτιστοποιείται σε αυτήν την περίπτωση, καθώς 

οι ζημιές εξαρτώνται από την εργασία όπως φαίνεται και από την καμπύλη 

Παραγωγικότητας Προστιθέμενης Καθαρής Αξίας στο Σχημα 4. Η γραφική 

παράσταση που προκύπτει διαφέρει από γραφική παράσταση του κόστους ποιότητας 

στο ότι, όπως έχει ήδη θεωρηθεί, δεν κάνουμε τον διαχωρισμό ανάμεσα στην 

παραγωγή και την αποτίμηση ή ανάμεσα στην κατασκευή και την πρόληψη.  

 

 
Σχήμα 4. Οικονομικά Ποιότητας και Παραγωγικότητας 

Πηγή: Y. Bester, 1999 

 

Η μέθοδος αυτή είναι πιο εύκολη στη χρήση από το μέθοδο μέτρησης του 

κόστους ποιότητας, και εκεί στηρίζεται το πλεονέκτημα της. Δεν είναι πλέον 

απαραίτητο να χαρακτηρίζουμε ξεχωριστά τα κόστη επιθεώρησης και πρόληψης. Το 
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μόνο που απαιτείται είναι η αναγνώριση των κοστών αποτυχιών και ζημιών. Η 

μέτρηση ποιότητας/παραγωγικότητας με τη χρήση αυτής της μεθόδου είναι ιδιαίτερα 

κατάλληλη για εφαρμογή σε ολόκληρες επιχειρήσεις ή υποκαταστήματα, σε αντίθεση 

με τη μέθοδο μέτρησης κόστους ποιότητας, η οποία είναι κατάλληλη για εφαρμογή 

σε γραμμές παραγωγής και προϊόντα (Y. Bester, 1999). 

 

5.4. Quality By Objectives (QBO) 

 

 Η Διοίκηση με βάση τους Στόχους (Management By Objectives) είναι μια από 

τις αξιόπιστες τεχνικές που μας προσφέρει η σύγχρονη θεωρεία διοίκησης. Στις 

μοντέρνες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε εκείνες στις οποίες γίνεται χρήση της μεθόδου 

μέτρησης κόστους ποιότητας, η διοίκηση με βάση τους στόχους πρoσφέρει 

επιπρόσθετες δυνατότητες. Στη συνέχεια θα γίνει περιγραφή της μεθόδου, σύμφωνα 

με την οποία οι στόχοι κόστους ποιότητας ορίζονται εκ των προτέρων, ως μέρος του 

προγράμματος Διοίκησης με βάση τους Στόχους. 

Δεν θα ήταν σωστό να μετράμε τα κόστη ποιότητας χωρίς να έχουμε 

καθορίσει τον επιθυμητό στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε (επιθυμητή βελτίωση). Ο 

στόχος πρέπει να συμβαδίζει και με τους υπόλοιπους στόχους της επιχείρησης, 

ιδιαίτερα τους στόχους ουσιώδους σημασίας- πωλήσεις και κέρδη-. Οι στόχοι 

κόστους ποιότητας, εκτός από την ποιότητα, πρέπει να διασφαλίζουν και να 

εκπληρώνουν την κερδοφορία της επιχείρησης. Ο τρόπος επίτευξης των συνολικών 

στόχων κόστους ποιότητας πραγματοποιείται μέσω της επίτευξης των επιμέρους 

στόχων, οι οποίοι συνεισφέρουν στη δημιουργία των συνολικών στόχων. Με άλλα 

λόγια, οι μηχανικοί ποιότητας, οι επιθεωρητές εξαρτημάτων, οι τελικοί επιθεωρητές 

καθώς και όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι πρέπει να επιτύχουν τους δικούς τους 

στόχους ο καθένας ξεχωριστά προκειμένου να επιτύχουμε τους επιθυμητούς τελικούς 

στόχους κόστους ποιότητας. Η δυσκολία έγκειται στον καθορισμό εκ των προτέρων 

των στόχων. Αυτό γίνεται υποχρεωτικό και πρέπει να τηρείται με μεγάλη πειθαρχία 

προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας. Η διαδικασία είναι συνεχής και πρέπει 

να τρέχει για κάποια χρόνια. 

Στις περισσότερες επιχειρήσεις η ποιότητα επιτυγχάνεται μέσω της 

προσωπικής προσπάθειας ενός μέρους του εργατικού προσωπικού ή του προσωπικού 

επιθεωρήσεων. Σε αυτές τις επιχειρήσεις τα κριτήρια ανταμοιβών των υπαλλήλων 

στηρίζονται συνήθως σε μέτρα ποσοτήτων και όχι ποιότητας. Ο λόγος που συμβαίνει 
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κάτι τέτοιο, είναι διότι είναι δύσκολο να μετρηθούν ποιοτικά αποτελέσματα για 

λόγους ανταμοιβής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό όταν μιλάμε για προσωπικό που 

ασχολείται με την ποιότητα και του οποίου η μόνη έξοδος είναι η ποιότητα. Η 

μέθοδος Ποιότητας με βάση τους Στόχους (Quality By Objectives, QBO) έχει βρει 

τρόπο να ξεπεράσει αυτήν την δυσκολία και να ανταμείβει κατάλληλα την ομάδα η 

οποία ασχολείται με την ποιότητα. 

 

Η Μέθοδος Ποιότητας με βάση τους Στόχους (Quality By Objectives, QBO) 

 

Η μέθοδος στηρίζεται στις ακόλουθες τρεις αρχές (Y. Bester, 1999): 

• Ο διευθυντής ποιότητας χρειάζεται να δεσμευτεί σε ένα 

προκαθορισμένο σετ στόχων κόστους ποιότητας. Με βάση αυτούς 

τους στόχους, η συνεισφορά του στη συνολική κερδοφορία μπορεί να 

προβλεφθεί. 

• Οι συνολικοί στόχοι ποιότητας είναι μια σύνθεση πολλών επιμέρους 

στόχων και επιτευγμάτων. Είναι επομένως αναγκαία μια προσεκτική 

και ακριβής αναγνώριση όλων των επιμέρους στόχων. 

• Όλοι οι διευθυντές των λειτουργιών ποιότητας πρέπει να είναι πλήρως 

δεσμευμένοι στην πραγματοποίηση των δικών τους στόχων, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των συνολικών στόχων 

ποιότητας. 

 

Ένα σύστημα QBO πρέπει να συμπεριλαμβάνει τέσσερα βασικά στοιχεία (Y. 

Bester, 1999): 

1. Εύρος Αποδοτικότητας Ποιότητας. Καθορισμός των γενικά 

απαιτούμενων αποτελεσμάτων ποιότητας μέσω των οποίων μετράται η 

αποδοτικότητα της διοίκησης. Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ δύο 

ειδών εύρους αποδοτικότητας: 

• Το εύρος αποδοτικότητας των συντελεστών 

συνεισφοράς των επενδύσεων: 

- Ποιοτικός σχεδιασμός 

- Ποιότητα πρώτων υλών 

- Ποιότητα διαδικασιών παραγωγής κ.α. 
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• Το εύρος αποδοτικότητας των αποτελεσμάτων των 

δημιουργών κέρδους: 

- Ποιότητα προϊόντων 

- Κόστος ποιότητας 

- Ικανοποίηση πελατών κ.α. 

2. Πρότυπα Αποδοτικότητας Ποιότητας. Τα εργαλεία και τα κριτήρια 

μέσω των οποίων γίνεται η μέτρηση των επιτευγμάτων ποιότητας. 

3. Στόχοι Ποιότητας. Καθορισμός των ξεχωριστών ποσοτικών  

αποτελεσμάτων ποιότητας τα οποία απαιτούνται από τον κάθε ένα 

ξεχωριστό μάνατζερ. 

4. Αποδοτικότητα Διοίκησης Ποιότητας. Μέτρηση του εύρους στο οποίο ο 

κάθε μάνατζερ επιτυγχάνει τα απαιτούμενα ποιοτικά αποτελέσματα. 

 

5.5. Καθορισμός των Στόχων 

 

Οι στόχοι της επιχείρησης καθορίζονται με έναν κάθετο τρόπο. Κάτι τέτοιο 

είναι ανάλογο με μια πυραμίδα στην κορυφή της οποίας βρίσκονται οι συνολικοί 

στόχοι της επιχείρησης και στην βάση της οποίας βρίσκονται οι στόχοι των επιμέρους 

τμημάτων μέχρι το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο μέτρησης. Ο διευθυντής ποιότητας 

της επιχείρησης μεταφράζει τους συνολικούς στόχους ποιότητας σε στόχους 

τμημάτων. Σαν πρώτο βήμα είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν τα γενικά εύρη 

αποδοτικότητας τη επιχείρησης. Το επόμενο βήμα απαιτεί αναγνώριση των 

συνδέσμων ανάμεσα στην ποιότητα και στις άλλες περιοχές. Η αποδοτικότητα 

διοίκησης των τμημάτων ποιότητας προκύπτει από τη λίστα των ποιοτικών 

καθηκόντων, των οποίων τα εύρη αποδοτικότητας προκύπτουν και αυτά ανάλογα (Y. 

Bester, 1999). 

 

5.6. Εφαρμογή του QBO 

 

Σαν πρώτο βήμα, καθορίζονται τα κυρίαρχα εύρη αποδοτικότητας των 

τμημάτων ποιότητας. Δεύτερο βήμα είναι ο καθορισμός των κριτηρίων και της 

φόρμουλας υπολογισμού των στόχων και των επιτευγμάτων. Σαν τρίτο βήμα γίνεται 

ο καθορισμός των τελικών στόχων οι οποίοι υποβάλλονται στον γενικό διευθυντή για 

έγκριση (Y. Bester, 1999). 
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Ο υπεύθυνος ποιότητας της επιχείρησης έχει μεταφράσει και έχει χωρίσει 

τους στόχους ποιότητας των τμημάτων σε επιμέρους στόχους. Προκειμένου όμως να 

επιτύχουμε ένα συνεργατικό σύστημα, ένα μέρος αυτών των στόχων πρέπει να 

καθοριστεί σε μια κοινή βάση για όλους τους διευθυντές ποιότητας. 

Για καλύτερη κατανόηση θα ασχοληθούμε με ποιοτικούς τομείς οι οποίοι 

είναι ενεργοί σε τρεις περιοχές: (1) Σχεδιασμός (2) Υλικά (3) Παραγωγή. 

Οι δυο στόχοι οι οποίοι είναι κοινοί και στις τρεις περιοχές είναι: 

- Συνολικό κόστος ποιότητας 

- Μείωση των κόστων αποτυχιών 

Ο σκοπός των κοινών στόχων είναι η εμπόδιση της επίτευξη επιθυμητών 

αποτελεσμάτων σε έναν μόνο στόχο εις βάρος των υπολοίπων, ώστε να 

διασφαλίσουμε την συνεργατική αρχή του συνολικού ελέγχου ποιότητας.  

Εκτός από τους δυο κοινούς στόχους, οι υπόλοιποι στόχοι είναι ξεχωριστοί 

για κάθε τομείς. Η ομάδα που ασχολείται με την στατιστική ανάλυση, αναπτύσσει 

κριτήρια και φόρμουλες τα οποία θα διασφαλίσουν ότι το αριθμητικό άθροισμα των 

επιμέρους στόχων θα οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα που έχουμε θέσει ως 

στόχους. Αυτή η ομάδα είναι υπεύθυνη για τους υπολογισμούς, οι οποίοι δείχνουν 

εάν οι στόχοι κόστους ποιότητας τριμήνου έχουν επιτευχθεί. Στο τέλος του τριμηνου 

μια συνάντηση πραγματοποιείται, κατά τη διάρκεια της οποίας τα υπολογισμένα 

αποτελέσματα συζητούνται και στη συνέχεια λαμβάνονται αποφάσεις αναφορικά με 

τις δράσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των 

στόχων ολόκληρου του έτους (Y. Bester, 1999). 
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6. Ο Ρόλος του Κόστους Ποιότητας στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 
 

6.1. Κόστος Ποιότητας και Μείωση του Κόστους  

 

Η αρχή του κόστους ποιότητας βασίζεται στην εξισορρόπηση των κόστων που 

σχετίζονται με την διασφάλιση της ποιότητας με τα κόστη που σχετίζονται με 

προβλήματα που πηγάζουν από την έλλειψη ποιότητας. Ένα αποτελεσματικό 

πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας σχεδιάζεται ούτως ώστε να ελαχιστοποιεί τα 

συνολικά κόστη ποιότητας μέσω της σωστής ισορροπίας ανάμεσα στις κατηγορίες 

κόστους ποιότητας. Οι διακυμάνσεις που μπορεί να υφίστανται μέσα σε κάθε 

κατηγορία κόστους είναι δευτερεύουσας σημασίας σε σύγκριση με το συνδυαστικό 

τους αποτέλεσμα στα συνολικά κόστη ποιότητας. 

Είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε τις διαφορές ανάμεσα στις κατηγορίες 

κόστους όταν τις θεωρήσουμε σε δυο υποκατηγορίες (G. P. Laszlo). Τα κόστη τα 

οποία σχετίζονται με την πρόληψη και την αποτίμηση αποτελούνται από τις 

επενδύσεις οι οποίες γίνονται με βάση σχέδια, και προϋπολογισμούς τα οποία 

προορίζονται για τη βελτίωση της ποιότητας. Ο χρόνος δημιουργίας και το μέγεθος 

των παραπάνω αθροισμάτων μπορεί να μεταβληθεί με βάση αποφάσεις της 

διοίκησης. Από την άλλη, τα κόστη εσωτερικών και εξωτερικών αποτυχίες 

αποτελούνται από έξοδα που σχετίζονται με σφάλματα και προβλήματα μέσα στις 

λειτουργίες αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους 

πελάτες. Αυτά τα κόστη είναι ύπουλα στη φύση τους, καθώς είναι το αποτέλεσμα 

τυχαίων γεγονότων και δεν βασίζονται σε κάποιο σχέδιο ελεγχόμενο από τη 

διοίκηση. 

Το ποσοστό μείωσης του κόστους μέσω του ελέγχου κόστους ποιότητας 

συνίσταται στο σχεδιασμό επενδύσεων σε προγράμματα βελτίωσης ποιότητας, τα 

οποία έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη ικανοποιητικά υψηλών επιπέδων αποφυγής 

κόστους ώστε να αποσβεστούν οι αρχικές επενδύσεις. Επομένως, δεν είναι 

απαραίτητο να ξεχωρίζουμε τα κόστη πρόληψης με τα κόστη αποτίμησης, ούτε τα 

κόστη εσωτερικών αποτυχιών από τα κόστη εξωτερικών αποτυχιών. Ο εστιασμός μας 

πρέπει να είναι οι επενδύσεις απέναντι στα έξοδα (G. P. Laszlo). 

Η παραπάνω προσέγγιση είναι μια σαφής απεικόνιση του πως κατάλληλα 

διοικούμενα προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας είναι αποδοτικά ως προς το 
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κόστος. Από την άλλη μεριά, τα προγράμματα μείωσης απλά του κόστους δεν έχουν 

κάποιους μηχανισμούς σύνδεσης των μειώσεων κόστους με τις βελτιώσεις ποιότητας. 

Ο εστιασμός των προγραμμάτων μείωσης του κόστους είναι η αποφυγή του κόστους, 

ενώ ο εστιασμός των προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας είναι η μείωση του 

κόστους μέσω της βελτίωσης της ποιότητας. Το επιπρόσθετο πλεονέκτημα από μια 

τέτοια προσέγγιση πηγάζει από τις συνεπακόλουθες βελτιώσεις όπως είναι η 

αυξημένη απόδοση των λειτουργιών, η μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών, η 

μεγαλύτερη δυναμικότητα εξαιτίας της μείωσης της φύρας που σχετίζεται με 

σφάλματα κ.α. (G. P. Laszlo). 

 

6.2. Το Κόστος Ποιότητας και η Αρχή Προστιθέμενης Αξίας  

 

Ο στόχος βελτίωσης της ποιότητας είναι η ελαχιστοποίηση της φύρας και της 

μη αποδοτικότητας. Η διοίκηση των επιχειρήσεων δεν χρειάζεται να επικεντρώνεται 

στην εφαρμογή μέτρων μείωσης του κόστους, αντίθετα χρειάζεται να ενσταλάξει μια 

προσέγγιση προστιθέμενης αξίας ανάμεσα στο προσωπικό ώστε να παροτρύνονται να 

αναθεωρήσουν τις λειτουργίες που επιτελούν και να υπολογίζουν τα οφέλη που 

παρέχονται τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς πελάτες (G. P. 

Laszlo). Η βάση αυτής της αρχής είναι η επικέντρωση της προσοχής στην προσθήκη 

αξίας και όχι στην περικοπή κοστών. Το πλεονέκτημα που σχετίζεται με την 

επικέντρωση στην προσθήκη αξίας πηγάζει από την άμεση σύνδεση τέτοιων 

προγραμμάτων με την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη και της αξίας των 

ατόμων που σχετίζονται με την επιχείρηση.  

Παρόλα αυτά, η διοίκηση πρέπει να είναι προσεκτική και να λαμβάνει 

αποφάσεις με μακροχρόνια προοπτική όταν υπολογίζονται οι λόγοι κόστους-

ωφέλειας. Το να θυσιάζουμε μακροχρόνια οφέλη για βραχυχρόνια οφέλη είναι η 

συνταγή για ένα αβέβαιο μέλλον. Μια μείωση κόστους, η οποία θα έχει ως 

αποτέλεσμα ένα συστατικό του προϊόντος να χαλάει μετά τη λήξη της εγγύησης αλλά 

μέσα στον χρόνο σωστής λειτουργίας (όπως αυτός γίνεται αντιληπτός από τον 

πελάτη), θα έχει ως αποτέλεσμα μια μείωση του μεριδίου αγοράς της επιχείρησης στο 

μέλλον, γεγονός που θα έχει μεγαλύτερο αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα από τις 

άμεσες εξοικονομήσεις κόστους κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Αυτό το 

παράδειγμα δείχνει πως η αντιλαμβανομένη αξία, όπως ορίζεται από τους πελάτες και 

από τους υπόλοιπους που έχουν άμεσα συμφέροντα από την επιχείρηση, χρειάζεται 
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να είναι ο κατευθυντήριος παράγοντας στην λήψη αποφάσεων όταν εφαρμόζουμε την 

αρχή της προστιθέμενης αξίας. 

Εάν αγνοήσουμε την αρχή της προστιθέμενης αξίας, δεν είναι δύσκολο να 

γίνουμε θύματα της λεγομένης υπερβολικής ποιότητας. Είναι άχρηστο να παράγουμε 

μια σακούλα η οποία μπορεί να σηκώνει 20 κιλά εάν γνωρίζουμε ότι αυτό το φορτίο 

υπερβαίνει τη φυσική αντοχή που απαιτεί ο μέσος καταναλωτής. Παράγοντας μια 

σακούλα η οποία ταιριάζει περισσότερο στην πραγματική εφαρμογή της θα έχει ως 

αποτέλεσμα λιγότερα κόστη παραγωγής. Οι εξοικονομήσεις μπορούν να 

μεταφραστούν σε ένα προστιθέμενο περιθώριο κέρδους το οποίο αυξάνει την αξία 

των ατόμων που σχετίζονται άμεσα με την επιχείρηση και/ή οι εξοικονομήσεις 

μπορούν να περάσουν στους πελάτες με τη μορφή μίας μείωσης τιμής. 

Η χρήση της αρχής προστιθεμένης αξίας παίζει έναν σημαντικό ρόλο στο να 

έχουμε έναν πρακτικό προσανατολισμό στο θέμα της ποιότητας. Είναι μια μόνιμη 

υπενθύμιση ότι η ποιότητα πρέπει να βασίζεται σε μετρήσεις που βασίζονται στον 

πελάτη. Η αρχή προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά τα κόστη ποιότητας και τις 

βελτιώσεις ποιότητας, διατηρεί την επικέντρωση μας στους πελάτες και διασφαλίζει 

ότι η ποιότητα ορίζεται καλυτέρα από τον τελικό χρήστη και όχι από τον 

προμηθευτή.  

Τα οφέλη από ένα συνολικό πρόγραμμα κόστους ποιότητας είναι μακρά 

καλύτερα όταν υπάρχει κουλτούρα προστιθέμενης αξίας σε όλη την επιχείρηση (G. P. 

Laszlo). Το συνδυαστικό αποτέλεσμα ισορρόπησης των εν δυνάμει οικονομικών 

ωφελειών από τις βελτιώσεις ποιότητας με τη συνολική προσπάθεια αύξησης της 

αξίας παρέχει μια επικέντρωση στους επιχειρησιακούς στόχους. Η χρήση μιας 

μεθόδου που στηρίζεται στο κόστος για την επιλογή των προγραμμάτων βελτίωσης 

της ποιότητας που είναι απαραίτητα στην επιχείρηση από την πλευρά της 

προστιθέμενης αξίας είναι το βασικό στοιχείο για τη συνολική επιτυχία της 

επιχείρησης: να κάνουμε το σωστό πράγμα σωστά. 

 

6.3. Κόστος Ποιότητας και Ολική Διοίκηση Ποιότητας 

 

Η διοίκηση των επιχειρήσεων χρειάζεται να αναλαμβάνει την καθοδήγηση και 

ευθυγράμμιση των καθημερινών προτεραιοτήτων και δραστηριοτήτων όλης της 

επιχείρησης με τους συνολικούς επιχειρησιακούς στόχους προκειμένου να βελτιωθεί 

η αποδοτικότητα, να μειωθούν τα γενικά έξοδα και να βελτιωθούν τα επίπεδα 
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ποιότητας και παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες. Ο κοινός παρανομαστής όλων 

των δραστηριοτήτων της επιχείρησης είναι τα χρήματα. Επομένως, ο πιο κατάλληλος 

τρόπος μέτρησης της συνεισφοράς της κάθε δραστηριότητας στην επίτευξη των 

στόχων της επιχείρησης είναι μέσω της έκφρασης της αξίας τους σε νομισματικούς 

όρους (Y. Bester, 1999). 

Η ποιότητα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν αποτελεί εξαίρεση. Τα κόστη 

ποιότητας είναι η ποσοτικοποίηση σε νομισματικούς όρους των διαφόρων όψεων της 

ποιότητας. Η μέθοδος μέτρησης του κόστους ποιότητας εμπλέκεται με την 

αναγνώριση, παρακολούθηση και ισορρόπηση των κόστων των στοιχείων ποιότητας 

με στόχο τη βελτιστοποίηση των συνολικών κοστών ποιότητας. Η μέθοδος μέτρησης 

του κόστους ποιότητας επιτρέπει στη διοίκηση να επικεντρωθεί στην ποιότητα, 

καθώς αποτελεί ένα επιχειρηματικό εργαλείο το οποίο υπόκειται σε οικονομική 

ανάλυση όπως κάθε άλλη πλευρά της επιχείρησης. Η μέθοδος μέτρησης του κόστους 

ποιότητας αποκαλύπτει ότι η ποιότητα δεν είναι ούτε ένα επιβεβλημένο κακό, ούτε 

κάτι απόλυτα επιβεβλημένο, ούτε μια ηθική επιλογή. Είναι μια πολύτιμη προσέγγιση 

η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε μια επιχείρηση για τη μέτρηση, την 

ανάλυση και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αξιοπιστίας.  

Μέσα στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM), η μέθοδος 

μέτρησης του κόστους ποιότητας  είναι ένα από τα κλειδιά επιτυχίας. Πολυάριθμες 

περιπτώσεις αποτυχίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας μπορούν να αναφερθούν. 

Μελέτες αποδεικνύουν ότι ο πιο συχνός λόγος αποτυχίας εφαρμογής του TQM είναι 

η έλλειψη υποστήριξης από τη διοίκηση (G. P. Laszlo). Παρόλα αυτά, σε πολλές 

περιπτώσεις το TQM είχε γίνει δεκτό με μεγάλο ενθουσιασμό από τη διοίκηση ως 

πανάκεια σε όλα τα προβλήματα. 

Τι άλλαξε όμως κατά τη διάρκεια της προσπάθειας εφαρμογής του TQM; Η 

απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι η διοίκηση έχασε τον αρχικό ενθουσιασμό 

της, διότι δεν έβλεπε ικανοποιητικά χειροπιαστά οφέλη. Όπως σε κάθε άλλη 

επένδυση της επιχείρησης, η διοίκηση κάνει μια επένδυση και μετά περιμένει για την 

απόσβεση αυτής (G. P. Laszlo). 

 Χωρίς τη χρήση της μεθόδου μέτρησης του κόστους ποιότητας, δεν υπάρχει 

κάποιος τρόπος μέτρησης, δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός επίβλεψης της προόδου 

και δεν υπάρχει κάποιος τρόπος ανάλυσης της επιτυχίας του TQM. Μόνο τότε όλες οι 

προσπάθειες εφαρμογής του TQM είναι εύκολο να μετρηθούν και να 
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παρακολουθηθούν και μόνο τότε τα κόστη που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του 

TQM είναι εύκολο να βρεθούν.  

Είναι λοιπόν εύκολα κατανοητό το δίλημμα της διοίκησης αναφορικά τόσο με 

τα κόστη εφαρμογής ενός συστήματος TQM τα οποία συσσωρεύονται με την πάροδο 

του χρόνου όσο και με την οικονομική μέτρηση των ωφελημάτων από ένα τέτοιο 

σύστημα. Επιπλέον, χωρίς την ανάλυση των αποσβέσεων των επενδύσεων του κάθε 

εναλλακτικού σχεδίου και τη σύγκριση αυτών σε ένα συνολικό πλαίσιο, η επιλογή 

ανάμεσα στα εναλλακτικά προγράμματα βελτίωσης μπορεί να μην είναι η βέλτιστη 

δυνατή για την επιχείρηση ως σύνολο. Ο χρόνος και τα χρήματα που κατανέμονται 

στα προγράμματα μικρότερης συνολικής σημασίας θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν καλύτερα σε προγράμματα που προσφέρουν μεγαλύτερη ωφέλεια 

στην επιχείρηση.  

Η μέθοδος μέτρησης του κόστους ποιότητας είναι ένα αποτελεσματικό 

εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκφράσει την αξία των ποιοτικών 

πλευρών των λειτουργιών σε νομισματικούς όρους, ούτως ώστε η παρακολούθηση 

και η ανάλυση των επενδύσεων και των αποταμιεύσεων σε αυτές τις λειτουργίες να 

μπορούν να εκτιμηθούν με τη χρήση της γλώσσας της επιχείρησης, δηλαδή τα 

χρήματα. Αυτή η μέθοδος απομακρίνει επίσης της ψευδαίσθηση αναφορικά με το 

TQM και δείχνει ότι το TQM είναι ένα εργαλείο διοίκησης το οποίο είναι μετρήσιμο 

και ποσοτικοποιήσιμο. Συνήθως τέτοιες λανθασμένες απόψεις αναφορικά με το TQM 

προκύπτουν εξαιτίας της έμφυτης ανθρωποκεντρικής προσέγγισης του.  

Αποτελεσματικά συστήματα TQM στηρίζονται στη συμμετοχή ανθρώπων 

στον οργανισμό, στους πελάτες και στους προμηθευτές (G. P. Laszlo). Η δημιουργία 

ενθουσιασμού ανάμεσα σε αυτές τις τρεις ομάδες ανθρώπων είναι βασικής σημασίας 

για την επιτυχία ενός συστήματος TQM. Παρόλα αυτά, η διοίκηση πρέπει να 

παρακολουθεί προσεκτικά την εκμετάλλευση των πόρων ώστε να διασφαλίζεται μια 

ικανοποιητική επιστροφή από τις επενδύσεις. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα 

στον συντονισμό της εφαρμογής ενός συστήματος TQM είναι η διατήρηση της 

ισορροπίας ανάμεσα στη δημιουργικότητα των εργαζομένων χωρίς την παράλληλη 

αμέλεια της οικονομικής ευθύνης της διοίκησης. Είναι απαραίτητο να τονιστεί επίσης 

ότι η διοίκηση χρειάζεται να παρακινεί τους εργαζομένους της για συνεχή βελτίωση 

της απόδοσης τους μέσα σε προϋπολογισμένες σταθερές προκειμένου να βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι η αρχή του 
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TQM αποτελείται από καθαρές επιχειρηματικές πρακτικές και ποιοτικά εργαλεία με 

σκοπό της βελτίωσης της επιχειρησιακής απόδοσης. 

Τα συστήματα TQM που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται με την παράλληλη 

χρήση της μεθόδου μέτρησης του κόστους ποιότητας δεν χάνουν την υποστήριξη της 

διοίκησης. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται συστήματα TQM με 

παράλληλη χρήση της μεθόδου μέτρησης του κόστους ποιότητας συνήθως έχουν 

ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στα επιχειρηματικά σχέδια τους και στα σχέδια 

βελτίωσης της ποιότητας τους. Αυτή η ευθυγράμμιση προτεραιοτήτων ενισχύει την 

επικέντρωση στη συνολική στρατηγική πορεία της επιχείρησης με αποτέλεσμα να 

γίνεται φανερό από τους εργαζομένους ότι χρειάζεται να υιοθετήσουν προσεγγίσεις 

προστιθέμενης αξίας και να εργαστούν για την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη 

και της αξίας των ατόμων που έχουν άμεσα συμφέροντα με την επιχείρηση. 

Η διοίκηση των επιχειρήσεων δεν χρειάζεται να ενισχύει την ποιότητα ως μια 

‘‘φιλανθρωπία’’ ή ως μια ‘‘προσφορά στη κοινωνία’’, αλλά ως μια επιχειρηματική 

επένδυση η οποία πρόκειται να αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα (G. P. 

Laszlo). 

Σε ένα πλαίσιο όπου η διοίκηση αντιλαμβάνεται ότι η ποιότητα είναι ένα 

πολύτιμο επιχειρηματικό εργαλείο, η υποστήριξη της δεν πρόκειται να σταματήσει 

και έτσι είναι εύκολο να διατηρηθεί ο ενθουσιασμός ανάμεσα στους υπαλλήλους για 

βελτίωση της ποιότητας. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το κλίμα ενθαρρύνει τους 

εργαζομένους σε όλη την επιχείρηση να προχωράνε πέρα από τη διόρθωση των 

σφαλμάτων και την πρόληψη των προβλημάτων και να ψάχνουν ενεργά ευκαιρίες 

βελτίωσης. Αυτή είναι και η ουσία του TQM: όλοι να συμμετέχουν στην προσπάθεια 

συνεχής βελτίωσης. 
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7. Το Σύστημα Κοστολόγησης κατά Δραστηριότητα (Activity Based 

Costing) και η Χρήση του για τη Μέτρηση του Κόστους Ποιότητας 
 

7.1. Σύστημα Κοστολόγησης Κατά Δραστηριότητα 

 
 Το βασικό μειονέκτημα των παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης είναι 

ο καταμερισμός των γενικών εξόδων στα προϊόντα με τη χρήση κάποιας βάσης 

καταμερισμού, όπως οι άμεσες ώρες εργασίας, τα άμεσα κόστη εργασίας, τα άμεσα 

κόστη πρώτων υλών, κ.α.. Δεν πρόκειται να διαστρεβλωθεί σημαντικά το κόστος 

ενός προϊόντος σε ένα συμβατικό κατασκευαστικό περιβάλλον, οπού τα γενικά έξοδα 

είναι μονό ένα μικρό μέρος του κόστους του προϊόντος. Σε ένα σύγχρονο όμως 

κατασκευαστικό περιβάλλον, οπού τα γενικά έξοδα αυξάνονται ραγδαία καθώς οι 

κατασκευαστές αυξάνουν το επίπεδο αυτοματισμού, η διαστρέβλωση του κόστους 

από τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης θα είναι σημαντική. Ο κύριος λόγος 

είναι ότι πολλά γενικά έξοδα ποικίλουν ανάλογα με τη ποικιλία στους όγκους 

παραγωγής, ανάλογα με την ποικιλία των προϊόντων, ανάλογα με δραστηριότητες οι 

οποίες δεν σχετίζονται με τον όγκο παραγωγής, και όχι ανάλογα με μέτρα τα οποία 

σχετίζονται αποκλειστικά με τον όγκο παραγωγής. Για παράδειγμα, προϊόντα υψηλού 

όγκου παραγωγής καταναλώνουν περισσότερες εργατοώρες σε σχέση με προϊόντα 

χαμηλού όγκου παραγωγής, όμως τα προϊόντα υψηλού όγκου παραγωγής δεν 

χρειάζεται απαραίτητα να καταναλώνουν περισσότερα σχεδιασμένα κόστη σε σχέση 

με τα χαμηλού όγκου. Αποτέλεσμα αυτού, είναι τα παραδοσιακά συστήματα 

κοστολόγησης να υπερκοστολογούν προϊόντα υψηλού όγκου και να υποκοστολογούν 

τα αντίστοιχα χαμηλού όγκου. 

 Έχοντας τα παραπάνω υπόψη τους, οι Cooper και Kaplan (Wen Hsien Tsai, 

1998) πρότειναν τη χρήση συστημάτων κοστολόγησης κατά δραστηριότητα ( 

Activity Based Costing, ABC). Τα συστήματα κοστολόγησης κατά δραστηριότητα 

βασίζονται στην θεώρηση ότι τα προϊόντα καταναλώνουν δραστηριότητες, οι 

δραστηριότητες καταναλώνουν πόρους και οι πόροι καταναλώνουν κόστη. Η δομή 

ενός συστήματος κοστολόγησης κατά δραστηριότητα αποτελείται από δυο στάδια. 

Στο πρώτο στάδιο, οι πόροι οι οποίοι δεν υπάγονται στις κατηγορίες των αμέσων 

κοστών αποδίδονται στις δραστηριότητες τις οποίες υποστηρίζουν. Στο δεύτερο 
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στάδιο, το κόστος κάθε δραστηριότητας αποδίδεται σε ένα προϊόν ανάλογα με ένα 

επιλεγμένο μέτρο καταμερισμού (Wen Hsien Tsai, 1998).  

 Ο Turney (1996) (Wen Hsien Tsai, 1998) όρισε το σύστημα κοστολόγησης 

κατά δραστηριότητα ως μια μέθοδος μέτρησης του κόστους και της επίδοσης των 

δραστηριοτήτων και των αντικειμένων κόστους. Αυτό το σύστημα κοστολόγησης 

αποδίδει αρχικά κόστη σε δραστηριότητες με βάση τη χρήση πόρων που κάνουν και 

στη συνεχεία αποδίδει κόστη σε αντικείμενα κόστους ανάλογα με τη χρήση 

δραστηριοτήτων που κάνουν. 

 Ένα σύστημα κοστολόγησης κατά δραστηριότητα εστιάζεται στην ακριβή 

πληροφόρηση αναφορικά με το πραγματικό κόστος των προϊόντων, των υπηρεσιών, 

των διαδικασιών, των δραστηριοτήτων, των καναλιών διανομής, τις κατηγορίες 

πελατών, τα συμβόλαια και τα ερευνητικά έργα. Το σύστημα κοστολόγησης κατά 

δραστηριότητα επιτρέπει την αναγνώριση προβλημάτων και την εύρεση ασφαλών 

λύσεων και ευκαιριών. Αυτά τα καταφέρνει με την παροχή λογιστικών και μη 

πληροφοριών σχετικά με δραστηριότητες και αντικείμενα κόστους. 

 Οι στόχοι ενός συστήματος κοστολόγησης κατά δραστηριότητα μπορούν να 

επιτευχθούν μέσω της διοίκησης των δραστηριοτήτων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί 

ότι η κοστολόγηση κατά δραστηριότητα είναι μια διαδικασία συνεχούς και επίμονης 

βελτίωσης σε κάθε όψη της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει μια συνεχή αναζήτηση 

ευκαιριών  για βελτίωση και το οποίο συνεπάγεται μια προσεκτική και μεθοδική 

μελέτη των δραστηριοτήτων. 

 

7.1.1. Δικαιολόγηση για τη χρήση ενός νέου συστήματος κοστολόγησης 

 

 Η σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης οδηγεί τις επιχειρήσεις να 

δεσμεύονται σε μια υπεροχή προϊόντων και υπηρεσιών. Η προσοχή στην ποιότητα 

των προϊόντων και των υπηρεσιών, το επίπεδο αποθεμάτων και η βελτίωση των 

στρατηγικών διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις 

που ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλα αυτά, πολλές επιχειρήσεις 

συνεχίζουν με τα ιδία συστήματα κοστολόγησης και διοίκησης τα οποία 

αναπτύχθηκαν δεκαετίες πριν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον δραστικά 

διαφορετικό από το σημερινό. Οι βασικοί λόγοι χρησιμοποίησης ενός νέου 

συστήματος κοστολόγησης αναφέρονται στη συνέχεια (A. Gunasekaran, 1999): 
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• Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης δεν παρέχουν μη οικονομικές 

πληροφορίες. Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης δεν παρέχουν 

πληροφορίες μη οικονομικές πληροφορίες. Παρέχουν λίγη χρήσιμη 

πληροφόρηση σχετικά με το τι έχει σημασία στον πελάτη. Παράγοντες 

όπως η ποιότητα και οι υπηρεσίες είναι πέρα από τη δικαιοδοσία τους. 

Αναφέρουν μόνο οικονομικές πληροφορίες όπως Return on Investment 

(ROI), επίπεδο κέρδους και μερίδιο αγοράς. Παραδείγματα μη 

οικονομικών πληροφοριών είναι ο μέσος αριθμός ελαττωματικών και η 

παραγωγικότητα κάθε δραστηριότητας. Η οικονομική πληροφόρηση ενός 

παραδοσιακού συστήματος κοστολόγησης έχει μικρή πρακτική 

χρησιμότητα για τους ακόλουθους παράγοντες (A. Gunasekaran, 1999): 

1. Η πληροφόρηση κόστους είναι ένα έμμεσο μέτρο της ποιότητας 

και των χρόνων. Η άμεση μέτρηση των ελαττωμάτων και της 

παραγωγικότητας είναι πιο εύκολο να μεταφραστούν σε σχέση με 

μια σειρά διακυμάνσεων κόστους. 

2. Η πληροφόρηση κόστους δεν γίνεται κατά δραστηριότητα. Δεν 

γίνεται γνωστό τι κοστίζει κάθε δραστηριότητα να εξυπηρετήσει 

έναν πελάτη. Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης 

αναφέρουν κόστη κατηγοριοποιημένα ανά αντικείμενα κόστους 

όπως είναι οι αμοιβές και ανά λειτουργίες όπως είναι το 

μάρκετινγκ. Αυτή η πληροφόρηση είναι πολύ συσωρευτική ώστε 

να επιτρέπει την ανάλυση της αξίας που λαμβάνει ο πελάτης από 

μια δραστηριότητα. 

3. Η πληροφόρηση κόστους τυπικά αναφέρεται πολύ καθυστερημένα 

ώστε να υποστηρίξει προσπάθειες βελτίωσης.  

 

• Μη ακριβή συστήματα κοστολόγησης. Ένας σημαντικός παράγοντας ο 

οποίος καθορίζει της κερδοφορία από έναν πελάτη είναι ο τύπος, ο 

αριθμός και το κόστος των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών που αγοράζει. 

Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης δεν μετρούν με ακρίβεια το 

κόστος κατασκευής κάθε τύπου προϊόντος. Στηρίζονται στην θεώρηση ότι 

τα προϊόντα είναι η αιτία του κόστους. Κάθε φορά που ένα προϊόν 

παράγεται, γίνεται θεώρηση ότι δημιουργείται ένα κόστος. Αυτή η 
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θεώρηση όμως δεν έχει κάποιο νόημα για κάποιες κατηγορίες κόστους. 

Για παράδειγμα κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην περίπτωση που οι 

δραστηριότητες δεν πραγματοποιούνται απευθείας επάνω στο προϊόν (π.χ. 

προετοιμασία ενός μηχανήματος) 

 

• Ένα σύστημα κοστολόγησης πρέπει να ενθαρρύνει βελτιώσεις. Τα 

παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης στηρίζονται σε μια λειτουργική 

κατηγοριοποίηση. Αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση διακυμάνσεων 

κόστους ως μετρά απόδοσης. Αυτά τα μέτρα απόδοσης πολλές φορές 

επικροτούν συμπεριφορές οι οποίες βελτιώνουν την απόδοση λειτουργιών 

σε βάρος της ολικής απόδοσης. Προκειμένου να κατευθυνθούν στην 

σωστή κατεύθυνση οι επιχειρήσεις χρειάζονται κάποιο σήμα να τους 

καθοδηγήσει. Για παράδειγμα τα κόστη είναι σήματα τα οποία διεγείρουν 

δράσεις. Είναι σημαντικό για ένα σύστημα κοστολόγησης να στέλνει τα 

σωστά σήματα. Οι βελτιώσεις εστιάζονται στη δουλειά, δηλαδή στις 

δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Τα παραδοσιακά κοστολογικά 

συστήματα δεν αναφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για εκείνες τις 

δραστηριότητες οι οποίες έχουν τις μεγαλύτερες προοπτικές βελτίωσης. 

Επιπλέον, τα παραδοσιακά συστήματα δεν αναφέρουν πληροφορίες 

αναφορικά με το πώς να βελτιώσουμε τις δραστηριότητες. 

 

• Τα Γενικά Έξοδα είναι Κυρίαρχα. Το προφίλ κόστους των παραγωγικών 

επιχειρήσεων έχει αλλάξει τα τελευταία τριάντα χρόνια. Τα παραγωγικά 

και μη παραγωγικά γενικά έξοδα έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία 

καθώς περισσότεροι πόροι αφιερώνονται στις επιχειρήσεις, στη διοίκηση 

των προϊόντων και στη διασφάλιση της ποιότητας και της παροχής 

υπηρεσιών στους πελάτες. Η ανάγκη λοιπόν του ελέγχου και της 

αναφοράς στα στοιχεία κόστους έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία. Η φύση 

των γενικών εξόδων έχει αλλάξει, από κόστη τα οποία εξαρτώνταν κυρίως 

από τον όγκο παραγωγής σε κόστη τα οποία εξαρτώνται από τη σύνθεση 

και την ποικιλία των προϊόντων. Όσο μεγαλύτερα είναι τα γενικά έξοδα 

τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα διαστρέβλωσης των αναφερόμενων 

κόστων. Ως κανόνας, γενικά έξοδα τα οποία υπερβαίνουν το 15% των 
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συνολικών κόστων μπορούν να προκαλέσουν ανακρίβειες στα 

παραδοσιακά κοστολογικά συστήματα. Η ποικιλία των προϊόντων και των 

υπηρεσιών είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας. Η ποικιλία 

προέρχεται από διαφορές στο σχεδιασμό, στην ωρίμανση, στον όγκο ή 

στον σκοπό των υπηρεσιών. Κάθε διαφορά κάνει ένα προϊόν διαφορετικό 

και του προσδίδει ένα διαφορετικό κόστος. Κάθε προϊόν ή υπηρεσία 

απαιτεί διαφορετικές δραστηριότητες και κατά συνεπεία υφίσταται 

διαφορετικά κόστη. Τα συστήματα κοστολόγησης κατά διαδικασία είναι 

πλούσια σε πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιτυχία των 

επιχειρήσεων. 

 

7.1.2. Σχεδιασμός ενός συστήματος κοστολόγησης κατά διαδικασίες 

 

Ένα σύστημα κοστολόγησης κατά διαδικασίες εστιάζεται σε δραστηριότητες 

και όχι σε προϊόντα, γεγονός το οποίο το βοηθά να αποφεύγει την διαστρέβλωση του 

κόστους των προϊόντων που μπορεί να προκύψει από τη χρήση των παραδοσιακών 

κοστολογικών συστημάτων. Η βασική αρχή των συστημάτων κοστολόγησης κατά 

διαδικασίες είναι η αναγνώριση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ο υπολογισμός 

του κόστος κάθε δραστηριότητας και στη συνεχεία του κόστος των προϊόντων 

ανάλογα με τη χρήση των δραστηριοτήτων που κάνουν. Επομένως, η ακρίβεια του 

κόστους των προϊόντων εξαρτάται από το κόστος των δραστηριοτήτων και από τον 

συντελεστή καταλογισμού κόστους. Πάνω σε αυτήν την αρχή, ο σχεδιασμός ενός 

συστήματος κοστολόγησης δραστηριοτήτων απαιτεί διαφορετικά βήματα. Η 

διαδικασία σχεδιασμού ξεκινάει με τον καθορισμό των στόχων του συστήματος και 

τελειώνει με την εφαρμογή του. Όλα τα στάδια αλληλοσυσχετίζονται και επομένως 

μια απόφαση η οποία λαμβάνεται σε ένα στάδιο του σχεδιασμού επηρεάζει τις 

αποφάσεις στα αλλά στάδια. Στη συνέχεια αναλύεται ξεχωριστά το κάθε στάδιο (A. 

Gunasekaran, 1999). 

 

1. Στόχοι του Συστήματος Κοστολόγησης κατά Δραστηριότητα. Είναι ιδιαιτέρα 

σημαντικό να καθοριστούν πρώτα οι στόχοι του συστήματος 

κοστολόγησης και στη συνέχεια αυτό να υλοποιηθεί ώστε να εκπληρώνει 

αυτούς τους στόχους. Κατόπιν αναφέρονται μια σειρά στόχων που μπορεί 

να έχει ένα τέτοιο σύστημα (A. Gunasekaran, 1999): 
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• Να παρέχει πληροφόρηση αναφορικά με διάφορες 

δραστηριότητες, έχοντας ως στόχο την υποκίνηση και την 

υποστήριξη προγραμμάτων εξάλειψης της φύρας. 

• Να παρέχει πληροφόρηση αναφορικά με δραστηριότητες οι 

οποίες δεν προσθέτουν αξία και οι οποίες βοηθούν στην 

μείωση του κόστους σε διάφορα στάδια. 

• Να παρέχει στους σχεδιαστές των προϊόντων πληροφόρηση 

κόστους, η οποία τους οδηγεί στον σχεδιασμό χαμηλού 

κόστους και υψηλής ποιότητας προϊόντα. 

• Να παρέχει πληροφόρηση η οποία βοηθάει στη σωστότερη 

τιμολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών 

 

2. Δημιουργία Ομάδας Υπεύθυνης για το Κοστολογικό Σύστημα. Θα πρέπει να 

δημιουργηθεί μια ομάδα η οποία να περιλαμβάνει άτομα από διάφορους 

τομείς πέραν των οικονομικών. Το μέγεθος της ομάδας εξαρτάται από το 

μέγεθος της επιχείρησης, από το πόσο επείγει η ολοκλήρωση του 

προγράμματος και από τη διαθεσιμότητα ατόμων που υπάρχει. Σύμφωνα 

με τον Cooper (1991) (A. Gunasekaran, 1999) πρέπει να υπάρχουν 

τουλάχιστον τέσσερα άτομα στην ομάδα. 

• Ο αρχηγός της ομάδας, ο οποίος πρέπει να είναι μηχανικός και 

να δουλεύει σε ομάδες στρατηγικού σχεδιασμού. 

• Ένας λογιστής της επιχείρησης, ο οποίος να έχει σημαντική 

εμπειρία στην παραγωγή καθώς και βαθιά γνώση του ήδη 

υπάρχοντος συστήματος κοστολόγησης. 

• Ένας προϊστάμενος παραγωγής. 

• Ένας μηχανικός παραγωγής ο οποίος να έχει πολλά χρόνια 

εμπειρίας. 

Αν η επιχείρηση αποφασίσει να προσλάβει κάποιους συμβούλους για το 

σχεδιασμό του συστήματος, είναι εξίσου σημαντικό να δημιουργηθεί και 

μια ομάδα ατόμων μέσα από την επιχείρηση. Θα πρέπει πάντα να έχουμε 

υπόψη μας ότι ένα λογιστικό σύστημα είναι ένα σύστημα διοίκησης και 

όχι ένα οικονομικό σύστημα. 

 

 52



                                                                                                            Κόστος Ποιότητας 

3. Επιχειρησιακά Ζητήματα. Ένα σύστημα κοστολόγησης κατά 

δραστηριότητα επηρεάζει όλους τους τομείς μιας επιχείρησης. Ο τρόπος 

με τον οποίο το νέο σύστημα επηρεάζει την επιχείρηση θα πρέπει να 

ληφθεί σοβαρά υπόψη. Πολλές από τις επιπτώσεις δεν είναι άμεσα 

μετρήσιμες, αν τις αγνοήσουμε όμως μπορεί να αγνοήσουμε κάποια 

σημαντικά κόστη και οφέλη. Τα ακόλουθα οργανωσιακά ζητήματα πρέπει 

να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό ενός κοστολογικού συστήματος 

κατά δραστηριότητα (A. Gunasekaran, 1999). 

• Ο αριθμός των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που 

παρέχονται. 

• Τα Γενικά Έξοδα είναι σημαντικό στοιχείο το κόστους. 

• Σημαντικό μέρος των Γενικών Εξόδων σχετίζεται με το 

σχεδιασμό, τις διακυμάνσεις και την ποιότητα των 

δραστηριοτήτων. 

• Τα προϊόντα πωλούνται μέσα από διαφορετικά κανάλια 

διανομής. 

• Οι πελάτες απαιτούν διαφορετικό επίπεδο προσοχής και 

εξυπηρέτησης. 

Όλα τα παραπάνω ζητήματα πρέπει να αναλυθούν από την ομάδα η οποία 

είναι υπεύθυνη για το σύστημα κοστολόγησης με βάση τις 

δραστηριότητες. 

 

4. Αναγνώριση των Δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες είναι το άθροισμα 

καθηκόντων (είτε εκτελούνται από ανθρώπους είτε από μηχανές) με 

σκοπό την ικανοποίηση των πελατών (τόσο των εσωτερικών όσο και των 

εξωτερικών). Η αναγνώριση των δραστηριοτήτων είναι το βασικό στάδιο 

σε ένα σύστημα κοστολόγησης κατά δραστηριότητες, καθώς καθορίζει τη 

δομή και το σκοπό ενός συστήματος. Η αναγνώριση των διαδικασιών 

απαιτεί τον καθορισμό του τι γίνεται με τους πόρους της επιχείρησης. 

Αυτή πρέπει να γίνεται με έναν συστηματικό τρόπο ούτως ώστε να 

διασφαλίζεται ότι όλες οι συσχετιζόμενες διαδικασίες γίνονται αντιληπτές. 

Για μια μικρή επιχείρηση ο έλεγχος ποιότητας είναι μια δραστηριότητα, 

για μια μεγάλη όμως επιχείρηση ο έλεγχος ποιότητας περιλαμβάνει πολλές 
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δραστηριότητες όπως είναι η επιθεώρηση των εισερχομένων, η 

επιθεώρηση κατά τη διάρκεια της παραγωγής και η τελική επιθεώρηση. Οι 

δραστηριότητες του ελέγχου ποιότητας σε μια μεγάλη επιχείρηση 

διασκορπίζονται σε όλους τους εργαζομένους. 

Η αναγνώριση των μίκρο και μάκρο δραστηριοτήτων σε μια 

επιχείρηση επιτρέπουν σε δυο είδη δραστηριοτήτων να συνεργάζονται σε 

ένα κοστολογικό σύστημα και να εξυπηρετούν δυο ξεχωριστούς πελάτες 

αυτού. Οι μίκρο δραστηριότητες είναι το σημείο εστίασης των 

προσπαθειών βελτίωσης και χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του 

κόστους των μάκροδραστηριοτήτων. Οι μάκροδραστηριότητες είναι η 

σύνθεση συσχετιζόμενων μίκροδραστηριοτήτων. Ο βασικός σκοπός τους 

είναι η ακριβής αναφορά του κόστους των προϊόντων. Όσον αφορά το 

πλήθος των δραστηριοτήτων οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως 

βάση του συστήματος, αυτό πρέπει να βασίζεται στον βαθμό 

ομογενοποίησης των κοστών που σχετίζονται με την κάθε διαδικασία, 

στον βαθμό λεπτομέρειας που απαιτείται για να δοθεί στη διοίκηση μια 

σωστή εικόνα του κόστους και στο βαθμό λεπτομέρειας που απαιτείται 

από τη διοίκηση για την κοστολόγηση των προϊόντων. Οι πιο 

συνηθισμένες δραστηριότητες σε κάθε επιχείρηση είναι: αγορά, 

παραγγελιοληψία, έλεγχος ποιότητας, διαχείριση υλικών, έλεγχος 

παραγωγής, επιθεώρηση, διανομή και συντήρηση. 

 

5. Αναγνώριση των Πρωτευόντων Οδηγών Κόστους. Ο οδηγός κόστους είναι 

ένας συντελεστής ο οποίος έχει άμεση επιρροή στο κόστος και στην 

απόδοση των δραστηριοτήτων. Οι πρωτεύοντες οδηγοί κόστους είναι ο 

σύνδεσμος ανάμεσα στους πόρους και στις δραστηριότητες. Η ακρίβεια 

του κόστους ενός προϊόντος εξαρτάται από αυτούς τους οδηγούς κόστους 

διότι το κόστος κάθε δραστηριότητας είναι το άθροισμα του κόστους των 

πρωτευόντων οδηγών κόστους και το κόστος του προϊόντος είναι το 

άθροισμα του κόστους των δραστηριοτήτων. Αυτοί οι οδηγοί κόστους 

δείχνουν πως συγκεκριμένοι πόροι καταναλώνονται από μια 

δραστηριότητα. Διαφορετικοί τύποι πόρων απαιτούνται για την 

πραγματοποίηση μιας δραστηριότητας. Επομένως μια δραστηριότητα 

πρέπει να αναλύεται με λεπτομέρεια ώστε να δημιουργηθεί μια λίστα 
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όλων των πρωτευόντων οδηγών κόστους. Η εκτίμηση του κόστους για 

κάθε οδηγό πρέπει να είναι πολύ ακριβής. Η ομάδα που ασχολείται με το 

σύστημα κοστολόγησης κατά δραστηριότητα πρέπει να ανακαλύψει 

επίσης και το χρόνο που ξοδεύει κάθε εργαζόμενος σε κάθε 

δραστηριότητα. 

 

6. Δεξαμενή κόστους δραστηριότητας. Η δεξαμενή κόστους δραστηριότητας 

είναι το συνολικό κόστος που σχετίζεται με μια δραστηριότητα. Κάθε 

πρωτεύον οδηγός κόστους που εντοπίζεται σε μια δραστηριότητα γίνεται 

στοιχείο κόστους σε μια δεξαμενή κόστους. Αυτό γίνεται με την 

αναγνώριση όλων των κόστων μιας δραστηριότητας σε όρους οδηγών 

κόστους και στη συνεχεία με την αντιστοίχηση αυτών των κόστων σε 

κάθε δεξαμενή κόστους. Εάν κάποιοι πόροι καταναλώνονται από 

διαφορετικές δραστηριότητες τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιος 

συντελεστής αναλογίας. Οι συντελεστές αναλογίας πρέπει να δείχνουν, 

όσο γίνεται καλυτέρα, το βαθμό στον οποίο η κάθε δραστηριότητα 

καταναλώνει τον συγκεκριμένο πόρο. 

Υπάρχουν δυο απόψεις αναφορικά με το ποιες κατηγορίες κόστους 

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε μια δεξαμενή κόστους. Η πρώτη άποψη 

θεωρεί ότι όλα τα ανιχνεύσιμα κόστη πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. 

Αυτό είναι ιδιαιτέρα ελκυστικό, διότι όλη η κατανάλωση των πόρων 

λαμβάνεται υπόψη και επομένως όλοι οι πόροι διαχειρίζονται σε επίπεδο 

δραστηριοτήτων. Στην πράξη όμως, τα διάφορα κόστη γίνονται ιδιαίτερα 

πολύπλοκα και η κατανόηση της συμπεριφοράς κόστους δύσκολη. Η 

δεύτερη άποψη θεωρεί ότι σε μια δεξαμενή κόστους πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται μονό εκείνα τα κόστη τα οποία είναι σχετικά με την 

απόφαση η οποία πρόκειται να ληφθεί. Μια καλή ισορροπία ανάμεσα στις 

δυο απόψεις είναι η καλύτερη δυνατή λύση. 

 

7. Δευτερεύοντες Οδηγοί Κόστους. Οι δευτερεύοντες οδηγοί κόστους 

χρησιμοποιούνται για την αντιστοίχηση των κόστων δραστηριοτήτων στα 

αντικείμενα κόστους. O δευτερεύον οδηγός κόστους είναι μια μεταβλητή 

η οποία χρησιμοποιείται ως παρανομαστής στο κλάσμα το οποίο 

χρησιμοποιείται για την αντιστοίχηση των κόστων δραστηριοτήτων στα 
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προϊόντα ή στα αντικείμενα κόστους. Ο λόγος του οδηγού κόστους 

υπολογίζεται ως εξής:  

 

Λόγος Οδηγού Κόστους = (Κόστος Δραστηριότητας για μια 

περίοδο) /  (Μέγεθος Οδηγού Κόστους για την ιδία περίοδο) 

 

Στην επιλογή των δευτερευόντων οδηγών κόστους τα ακολουθά 

κριτήρια πρέπει να ληφθούν υπόψη (A. Gunasekaran, 1999): 

• Ο οδηγός κόστους πρέπει να έχει ισχυρή συσχέτιση με το 

επίπεδο κόστους στη δεξαμενή κόστους δραστηριοτήτων. 

• Η μεταβλητή πρέπει να είναι ποσοτικοποιήσιμη και 

ομογενής. 

• Πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμό των ξεχωριστών 

οδηγών. Το κόστος και η πολυπλοκότητα πρέπει να 

σχετίζονται άμεσα με τον αριθμό των οδηγών. 

• Πρέπει να γίνεται επιλογή οδηγών κόστους οι οποίοι  

προάγουν την βελτίωση των επιδόσεων. 

•  Πρέπει να γίνεται επιλογή οδηγών οι οποίοι ήδη υπάρχουν 

και/ή έχουν μικρό κόστος συγκέντρωσης. 

 

Οι οδηγοί κόστους είναι οι συνδετικοί κρίκοι ανάμεσα στα προϊόντα 

και στις δραστηριότητες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ευκαιρίες για 

βελτίωση στο σχεδιασμό των προϊόντων ή των διαδικασιών. Στην πράξη 

συναντιόνται οι ακόλουθοι τύποι οδηγών κόστους (A. Gunasekaran, 

1999): 

• Καθαρά Ποσοτικοί: Ο επιλεγμένος οδηγός κόστους 

θεωρείται ότι είναι ομογενές μέτρο της παραγωγής της 

δραστηριότητας. 

• Μη Ποσοτικοί: Ο επιλεγμένος οδηγός δεν είναι 

ομογενές μέτρο της παραγωγής της δραστηριότητας. Ο 

επιλεγμένος οδηγός απαιτεί διαφορετικές ποσότητες 

εισερχομένων πόρων.  
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• Ανάλογα με την περίσταση: Ένας περιστασιακός 

παράγοντας μπορεί να αποδοθεί αν έχει την μεγαλύτερη 

επιρροή στο κόστος της δραστηριότητας.  

 

Οι οδηγοί κόστους μπορούν να αναγνωριστούν σε τέσσερα 

διαφορετικά επίπεδα (A. Gunasekaran, 1999): 

• Οδηγοί σε επίπεδο μονάδας: Αυτοί σχετίζονται με 

δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιούνται ούτως 

ώστε μόνο μια μονάδα από μια σειρά προϊόντων να 

επηρεάζεται από τη δραστηριότητα. 

• Οδηγοί σε επίπεδο ομάδας: Αυτοί περιλαμβάνουν 

δραστηριότητες οι οποίες εξυπηρετούν την παραγωγή 

μια ομάδας προϊόντων του ιδίου τύπου. 

• Οδηγοί σε επίπεδο προϊόντος: Αυτοί σχετίζονται με 

δραστηριότητες οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν 

προκειμένου να συνεχισθεί η παραγωγή ενός 

προϊόντος. Επομένως, το κόστος αυτών των 

δραστηριοτήτων πρέπει να διαιρεθεί με τον συνολικό 

αριθμό προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν. 

• Οδηγοί σε επίπεδο τμημάτων: Το κόστος κάποιων 

δραστηριοτήτων που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία 

είναι πολύ δύσκολο να αντιστοιχηθεί με ακρίβεια στα 

προϊόντα. Συνήθως χρησιμοποιείται κάποιο είδος 

αναλογίας σε αυτήν την κατηγορία. 

 

8. Αντικείμενα κόστους. Τα αντικείμενα κόστους μπορεί να είναι 

οποιοσδήποτε πελάτης, προϊόν, υπηρεσία, συμβόλαιο, σχέδιο ή 

οποιαδήποτε άλλη εργασία για την οποία απαιτείται ξεχωριστή μέτρηση 

κόστους. Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν δυο ιεραρχίες αντικειμένων 

κόστους, μια για τα προϊόντα και μια για τους πελάτες. Η κοστολόγηση 

ανά εξάρτημα είναι το πιο λεπτομερές αντικείμενο κόστους στην ιεραρχία 

των προϊόντων. Το βασικό μειονέκτημα ενός τόσο λεπτομερούς 

συστήματος κοστολόγησης  είναι η πολυπλοκότητα της κατανόησης 
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καθώς και το κόστος του ιδίου του συστήματος. Το ιδανικό αντικείμενο 

κόστους είναι τα ‘‘προϊόντα’’, τα οποία είναι ξεχωριστά αντικείμενα τα 

οποία πωλούνται στους πελάτες. Η κοστολόγηση ανά πελάτες κάνει 

εφικτή την εκτίμηση της κερδοφορίας κάθε πελάτη ή μιας ομάδας 

πελατών. Η κοστολόγηση ανά πελάτη είναι ο υπολογισμός του συνολικού 

κόστους που απαιτείται για την εξυπηρέτηση του πελάτη. Αυτό το κόστος 

περιλαμβάνει δυο κόστη, το κόστος των προϊόντων που αγοράζονται από 

τον πελάτη και τα κόστη των βοηθητικών δραστηριοτήτων. 

 

9. Σύγκριση του κόστους προϊόντος με τα παραδοσιακά κόστη. Υπάρχει πάντα 

ο κίνδυνος το κόστος ενός προϊόντος να αυξηθεί εξαιτίας του κόστους της 

μέτρησης. Αν το σύστημα είναι αρκετά πολύπλοκο, τότε η ακρίβεια του 

συστήματος θα αυξηθεί, όμως παράλληλα θα αυξηθεί και το κόστος 

μέτρησης. Εάν το κόστος ενός προϊόντος είναι μεγαλύτερο με το 

καινούργιο σύστημα, τότε θα πρέπει να ξαναγίνουν όλα τα 

προαναφερθέντα βήματα. Μια απλή μέθοδος μείωσης του κόστους του 

συστήματος είναι η μείωση της λεπτομέρειας των δραστηριοτήτων, αρκεί 

κάτι τέτοιο να γίνεται προσεκτικά. Το σημείο στο οποίο το ονομαστικό 

κόστος μιας βελτίωσης είναι ίσο με τα ονομαστικά οφέλη της βελτίωσης 

καθορίζει το βέλτιστο κοστολογικό σύστημα. 

 

10. Εφαρμογή. Για την επιτυχή εφαρμογή ενός συστήματος κοστολόγησης 

διαδικασιών, η διοίκηση πρέπει να πειστεί να αλλάξει το ήδη 

χρησιμοποιούμενο σύστημα. Πρέπει να γίνει αντιληπτό τι είδους 

πληροφόρηση μπορεί να ληφθεί από το νέο σύστημα και πως αυτή μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στην λήψη αποφάσεων. Ο σχεδιασμός ενός 

συστήματος κοστολόγησης κατά διαδικασία απαιτεί μια λεπτομερή 

ανάλυση των υπαρχόντων πληροφοριών καθώς και τη συγκέντρωση νέων. 

Η αναγνώριση των δραστηριοτήτων και το επίπεδο λεπτομέρειας κάθε 

δραστηριότητας είναι πολύ σημαντική καθώς από αυτά εξαρτάται τόσο το 

κόστος του συστήματος όσο και η ακρίβεια του κόστους των προϊόντων. 
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7.2. Κόστος Ποιότητας και Συστήματα Κοστολόγησης κατά 

Διαδικασίες 

 
7.2.1. Σύγκριση Ανάμεσα στις Μεθόδους Μέτρησης Κόστους Ποιότητας και στα 

Συστήματα Κοστολόγησης κατά Διαδικασίες 

 

 Η μέθοδος μέτρησης κόστους ποιότητας PAF είναι προσανατολισμένη στις 

δραστηριότητες, η μέθοδος Μέτρησης του Κόστους Διαδικασιών όσον αφορά το 

κόστος ποιότητας είναι προσανατολισμένη στις διαδικασίες, ενώ τέλος τα συστήματα 

κοστολόγησης κατά διαδικασίες είναι προσανατολισμένα τόσο στις δραστηριότητες 

όσο και στις διαδικασίες. Συγκεκριμένα, η μέθοδος PAF θεωρεί μόνο τις 

συσχετιζόμενες με τα κόστη ποιότητας δραστηριότητες ως αντικείμενα που 

επιδέχονται βελτίωση, ενώ η μέθοδος Μέτρησης του Κόστους Διαδικασιών και τα 

συστήματα κοστολόγησης κατά διαδικασίες θεωρούν γενικά τις 

δραστηριότητες/διαδικασίες ως αντικείμενα που επιδέχονται βελτίωση. Μια 

περίληψη της σύγκρισης ανάμεσα στις δυο μεθόδους μέτρησης κόστους ποιότητας 

και στα συστήματα κοστολόγησης κατά δραστηριότητες φαίνονται στον Πίνακα 2 

που ακολουθεί (Wen Hsien Tsai, 1998). 

 

Κόστος Ποιότητας 

Πεδία Σύγκρισης Μέθοδος PAF Μέθοδος 

Μέτρησης 

Κόστους 

Διαδικασιών 

Συστήματα Κοστολόγησης 

κατά Δραστηριότητα 

Προσανατολισμός Προσανατολισμός 

στις δραστηριότητες 

Προσανατολισμός 

στις διαδικασίες 

Προσανατολισμός και στις 

δραστηριότητες και στις 

διαδικασίες 

Δραστηριότητες/Κατηγορίες 

Κόστους 

Πρόληψη - Αποτίμηση  

Εσωτερικές Αποτυχίες 

-Εξωτερικές Αποτυχίες 

Συμμόρφωση - 

Μη Συμμόρφωση 

Προστιθέμενης Αξίας - 

Μη Προστιθέμενης Αξίας 

Αντιμετώπιση Γενικών 

Εξόδων 

Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μέθοδος 

καταμερισμού των στοιχείων κόστους 

ποιότητας κάτω από τα υπάρχοντα 

συστήματα μέτρησης κόστους ποιότητας 

Γίνεται καταμερισμός των 

Γενικών Εξόδων στις 

δραστηριότητες με τη χρήση 

οδηγών πόρων. 
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και κάτω από τα παραδοσιακά λογιστικά 

συστήματα 

Αναγνώριση των πηγών 

Κόστους 

Δεν υπάρχει κάποια αξιόπιστη μέθοδος 

αναγνώρισης των πηγών κόστους 

Γίνεται καταμερισμός των 

κόστων δραστηριοτήτων στα 

αντικείμενα κόστους με τη 

χρήση οδηγών 

δραστηριοτήτων 

Αντικείμενα Βελτίωσης Δραστηριότητες που 

σχετίζονται με κόστη 

ποιότητας 

Δραστηριότητες 

Διαδικασιών 

Διαδικασίες/Δραστηριότητες 

Εργαλεία Βελτίωσης Κύκλος Ποιότητας, 

Brainstorming, 

Ανάλυση Αιτίας-Αποτελέσματος, 

Διάγραμμα Ψαροκόκαλο, 

Ανάλυση Πεδίου Δυνάμεων 

Ανάλυση Αξίας 

Διαδικασιών/Δραστηριοτήτων, 

Μέτρηση Απόδοσης, 

Benchmarking, 

Ανάλυση Οδηγών Κόστους 

Εξερχόμενες Πληροφορίες Τα στοιχεία κόστους 

των κατηγοριών PAF, 

τα ολικά κόστη 

ποιότητας, τα κόστη 

των 

κατηγοριών/στοιχείων 

PAF καθώς και οι 

αναλογίες τους σε 

διάφορες βάσεις 

Τα κόστη 

συμμόρφωσης 

και μη 

συμμόρφωσης 

των διαδικασιών 

που μελετώνται, 

τα ολικά κόστη 

διαδικασιών, τα 

κόστη 

συμμόρφωσης 

και μη 

συμμόρφωσης 

των διαδικασιών 

που μελετούνται 

καθώς και οι 

αναλογίες τους σε 

διάφορες βάσεις 

Τα κόστη δραστηριοτήτων και 

διαδικασιών, 

τα κόστη δραστηριοτήτων 

προστιθέμενης και μη αξίας 

καθώς και οι αναλογίες τους 

σε διάφορες βάσεις, 

ακριβή κόστη διαφόρων 

αντικειμένων κόστους (π.χ. 

προϊόντα, τμήματα, πελάτες, 

κανάλια διανομής), 

μέτρα απόδοσης 

δραστηριοτήτων, 

οδηγοί κόστους 

δραστηριοτήτων 

Σχετιζόμενες Τεχνικές 

Διοίκησης 

TQM ABM (Activity Based 

Management) 

 

Πίνακας 2. Σύγκριση Ανάμεσα στις Μεθόδους Μέτρησης Κόστους Ποιότητας και στα 

Συστήματα Κοστολόγησης κατά Δραστηριότητα   Πηγή: Wen Hsien Tsai, 1998 
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 Όσον αφορά τις κατηγορίες δραστηριοτήτων/κόστους, τόσο για τις δυο 

μεθόδους μέτρησης του κόστους ποιότητας όσο και για τα συστήματα κοστολόγησης 

κατά δραστηριότητα έχουμε τις ακόλουθες κατατάξεις (Wen Hsien Tsai, 1998): 

• Μέθοδος PAF: Πρόληψη, Αποτίμηση, Εσωτερικές Αποτυχίες, Εξωτερικές 

Αποτυχίες 

• Μέθοδος Μέτρησης Κόστους Διαδικασιών: Συμμόρφωση και μη 

Συμμόρφωση 

• Συστήματα Κοστολόγησης κατά Δραστηριότητες: Δραστηριότητες που 

προσθέτουν αξία και δραστηριότητες που δεν προσφέρουν αξία. 

 

Κάποιοι μελετητές θεωρούν τα κόστη πρόληψης και αποτίμησης ως τα κόστη 

συμμόρφωσης, ενώ τα κόστη εσωτερικών και εξωτερικών αποτυχιών ως τα κόστη μη 

συμμόρφωσης. Παρόλα αυτά, το περιεχόμενο των συμμορφούμενων και μη 

συμμορφούμενων κόστων της μεθόδου PAF είναι διαφορετικό από αυτό της μεθόδου 

Μέτρησης Κόστους Διαδικασιών. Σύμφωνα με τα συστήματα κοστολόγησης κατά 

διαδικασία μονό τα κόστη πρόληψης της μεθόδου PAF και κάποια από τα κόστη 

συμμόρφωσης της μεθόδου μέτρησης κοστών διαδικασιών είναι κόστη που 

προσθέτουν αξία. Έτσι, το κόστος μη συμμόρφωσης τόσο στη μέθοδο PAF όσο και 

στη μέθοδο μέτρησης κόστους διαδικασιών μπορεί να ελαχιστοποιηθεί ή ακόμα και 

να εξαλειφθεί μέσω επενδύσεων σε δραστηριότητες πρόληψης. Το κόστος 

συμμόρφωσης στη μέθοδο μέτρησης κόστους διαδικασιών μπορεί να μειωθεί μέσω 

της βελτίωσης ή του επανασχεδιασμού των διαδικασιών. 

Όσον αφορά τις πληροφορίες που λαμβάνουμε (Wen Hsien Tsai, 1998), οι 

βασικές πληροφορίες που μας δίνει η μέθοδος PAF είναι τα κόστη που σχετίζονται με 

τις δραστηριότητες πρόληψης, αποτίμησης και αποτυχιών. Η μέθοδος Μέτρησης 

Κόστους Διαδικασιών και τα συστήματα κοστολόγησης κατά δραστηριότητα μας 

παρέχουν πληροφόρηση για τα κόστη δραστηριοτήτων και διαδικασιών. Παρόλο που 

όλες αυτές οι μέθοδοι μας παρέχουν πληροφόρηση αναφορικά με κόστη 

δραστηριοτήτων, μονό τα συστήματα κοστολόγησης κατά διαδικασία μπορούν να 

προσφέρουν και αλλού είδους πληροφόρηση. 
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7.2.2. Μέτρηση Κόστους Ποιότητας με τη Μέθοδο Κοστολόγησης κατά 

Διαδικασίες 

 

 Γενικά δεν υπάρχει κάποια κοινά αποδεκτή μέθοδος κατανομής των Γενικών 

Εξόδων στα στοιχεία κόστους ποιότητας, ούτε κάποια αξιόπιστη μέθοδος ανίχνευσης 

των κόστων ποιότητας στις πηγές τους, ούτε στα υπάρχοντα συστήματα μέτρησης 

κόστους ποιότητας ούτε στα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης. Αυτές οι 

αδυναμίες μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα συστήματσ κοστολόγησης κατά 

δραστηριότητες. Τα Γενικά Έξοδα κατανέμονται στις δραστηριότητες με τη χρήση 

οδηγών πόρων. Στη  συνεχεία τα κόστη δραστηριοτήτων κατανέμονται στις πηγές 

τους (π.χ. αντικείμενα κόστους) με τη χρήση οδηγών δραστηριοτήτων. 

 

Μέτρηση Κόστους Ποιότητας 

 

 Για τη μέθοδο μέτρησης κόστους ποιότητας PAF, οι δραστηριότητες των 

συστημάτων κοστολόγησης κατά δραστηριότητα μπορούν να χωριστούν σε 

συσχετιζόμενες με κόστη ποιότητας (Πρόληψη, Αποτίμηση, Εσωτερικές Αποτυχίες, 

Εξωτερικές Αποτυχίες) και σε μη συσχετιζόμενες με κόστη ποιότητας 

δραστηριότητες. Στο πρώτο στάδιο τα κόστη των πόρων (συμπεριλαμβανομένων και 

των Γενικών Εξόδων) της επιχείρησης κατανέμονται σε διάφορες συσχετιζόμενες και 

μη με κόστη ποιότητας δραστηριότητες με τη χρήση οδηγών πόρων. Οι πόροι οι 

οποίοι χρησιμοποιούνται από τις συσχετιζόμενες με κόστη ποιότητας δραστηριότητες 

μπορεί να είναι άνθρωποι, υπολογιστές, εξοπλισμός, υλικά (εξαρτήματα), 

προμήθειες, εγκαταστάσεις, ενέργεια κ.α.. Εάν κάποιος πόρος σχετίζεται με μια μόνο 

σχετική με κόστη ποιότητας δραστηριότητα, τότε το κόστος αυτού του πόρου πρέπει 

να αποδοθεί άμεσα σε αυτήν την δραστηριότητα. Αν όμως ο πόρος υποστηρίζει 

διάφορες δραστηριότητες, τότε το κόστος του πόρου πρέπει να κατανεμηθεί στις 

διάφορες δραστηριότητες με τη χρήση ενός κατάλληλου οδηγού πόρων. Για 

παράδειγμα ο οδηγός πόρων για συσχετιζόμενα με ανθρώπους κόστη (μισθοί και 

επιδόματα) θα είναι ο χρόνος, ενώ ο οδηγός πόρων για κόστη ενέργειας θα είναι οι 

κιλοβατώρες. Το κόστος μιας συγκεκριμένης συσχετιζόμενης με κόστη ποιότητας 

δραστηριότητας προκύπτει από την άθροιση όλων των κόστων πόρων που έχουν 

αποδοθεί σε αυτήν την δραστηριότητα. Επομένως το κόστος κάθε μιας από τις 

τέσσερις κατηγορίες κόστων ποιότητας προκύπτει από το άθροισμα του κόστους των 
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δραστηριοτήτων που σχετίζονται με αυτές τις κατηγορίες. Τέλος το συνολικό κόστος 

ποιότητας προκύπτει από την άθροιση του κόστους και των τεσσάρων κατηγοριών 

(Wen Hsien Tsai, 1998). 

 Στη μέθοδο Μέτρησης Κόστους Διαδικασιών, οι δραστηριότητες του 

συστήματος κοστολόγησης κατά δραστηριότητα θα είναι αυτές που προκύπτουν από 

το διάγραμμα ροής των διαφόρων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των 

συσχετιζόμενων και μη με κόστη ποιότητας δραστηριότητες. Η μέθοδος κατανομής 

των κόστων των πόρων είναι η ιδία που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο. 

Τα αποτελέσματα που παίρνουμε σε αυτό το στάδιο θα είναι τα κόστη των 

δραστηριοτήτων, τα συνολικά κόστη των διαδικασιών καθώς και τα κόστη 

συμμόρφωσης και μη διαφόρων διαδικασιών (Wen Hsien Tsai, 1998). 

 Ο χειρισμός των Γενικών Εξόδων στα συστήματα κοστολόγησης κατά 

δραστηριότητα είναι διαφορετικός από την πρακτική των παραδοσιακών συστημάτων 

κοστολόγησης, παρέχοντας ακριβή κόστη ποιότητας και αποφεύγοντας το 

συνηθισμένο πρόβλημα των συστημάτων μέτρησης κόστους ποιότητας: την διπλή 

καταχώρηση (Wen Hsien Tsai, 1998). 

 

Κατανομή των Κόστων Ποιότητας στις Πηγές τους 

 

 Μπορούμε να κατανείμουμε τα κόστη ποιότητας στις πηγές τους 

(εξαρτήματα, προϊόντα, σχέδια, διαδικασίες, τμήματα της επιχείρησης, κανάλια 

διανομής κ.α.) με τη βοήθεια των συστημάτων κοστολόγησης κατά δραστηριότητα. 

Εάν, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο PAF, χρειάζεται να γνωρίζουμε τις πληροφορίες 

κόστους ανά τμήμα της επιχείρησης ή ανά προϊόν, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε τα 

τμήματα της επιχείρησης ή τα προϊόντα ως τα αντικείμενα κόστους και να 

κατανείμουμε τα διάφορα συσχετιζόμενα με την ποιότητα κόστη στα αντικείμενα 

κόστους με τη χρήση κατάλληλων οδηγών δραστηριοτήτων. Οι περισσότερες 

δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τα κόστη πρόληψης είναι δραστηριότητες 

των οποίων τα κόστη δεν είναι εύκολο να κατανεμηθούν στα τμήματα της 

επιχείρησης ή στα προϊόντα. Αυτό συμβαίνει διότι δεν υπάρχει αποκλειστική σχέση 

αιτίας-αιτιατού ανάμεσα στις δραστηριότητες πρόληψης και στα τμήματα ή στα 

προϊόντα. Από την άλλη, ανάμεσα στα τμήματα ή στα προϊόντα, ανάμεσα στις 

διαφορές δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την αποτίμηση και τις εσωτερικές 

και εξωτερικές αποτυχίες υπάρχουν σχέσεις αιτίας-αιτιατού, και επομένως αυτά τα 
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κόστη μπορούν να κατανεμηθούν στα τμήματα ή στα προϊόντα. Ανάλογα μπορούμε 

να κατανείμουμε κόστη εξωτερικών αποτυχιών σε διάφορα κανάλια διανομής (Wen 

Hsien Tsai, 1998). 

 Για την μέθοδο μέτρησης κόστους διαδικασιών, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε ανάλογους οδηγούς δραστηριοτήτων και να κατανείμουμε τα 

κόστη διαφόρων στοιχείων κόστους στις πηγές τους. 

 

7.2.3. Εκθέσεις Στοιχείων Κόστους Ποιότητας στα Συστήματα Κοστολόγησης 

κατά Δραστηριότητα 

 

 Έχει γίνει φανερό ότι για την μέθοδο PAF σε ένα σύστημα κοστολόγησης 

κατά δραστηριότητα μπορούν να γίνουν εύκολα διάφορες εκθέσεις στοιχείων 

κόστους ποιότητας με τους ακολούθους τρόπους(Wen Hsien Tsai, 1998): 

• Εκθέσεις κόστους Ποιότητας σχετικές με διάφορες σχετιζόμενες με την 

ποιότητα δραστηριότητες για όλη την επιχείρηση. 

• Εκθέσεις Κόστους Ποιότητας σχετικές με δραστηριότητες οι οποίες έχουν να 

κάνουν με την αποτίμηση, με εσωτερικές και εξωτερικές αποτυχίες, με 

προϊόντα και γραμμές παραγωγής. 

• Εκθέσεις Κόστους Ποιότητας σχετικές με δραστηριότητες οι οποίες έχουν να 

κάνουν με εξωτερικά κόστη αποτυχιών ανά κανάλι διανομής ή ανά εδαφική 

περιοχή. 

Αυτές είναι κάποιες από τις εκθέσεις κόστους ποιότητας. Αυτές οι εκθέσεις 

συνήθως παρέχουν μηνιαία κόστη, κόστη μέχρι σήμερα, διακυμάνσεις σε σχέση με 

προϋπολογισμένα κόστη και συγκρίσεις με κόστη προηγουμένων ετών. Μπορούν να 

περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχειά ανά διάφορες βάσεις, όπως είναι τα έσοδα από 

τις πωλήσεις, το κόστος παραγωγής, οι μονάδες προϊόντων κ.α.. Επιπλέον, μπορεί να 

γίνει χρήση κάποιων αναφορών τάσεων για τη σύγκριση δεδομένων κόστους 

ποιότητας με ιστορικά δεδομένα, προκειμένου να γνωρίζουμε τις αλλαγές στα κόστη 

ποιότητας διαχρονικά. 

Προκειμένου να ετοιμάσουμε τις παραπάνω εκθέσεις κόστους ποιότητας, 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια κέντρα δραστηριοτήτων ώστε να 

ομαδοποιήσουμε τις συσχετιζόμενες δραστηριότητες. Μπορεί να υπάρχουν 

εκατοντάδες δραστηριοτήτων μέσα σε μια επιχείρηση. Τα κέντρα δραστηριοτήτων 
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μας επιτρέπουν εύκολα να ομαδοποιήσουμε δραστηριότητες με ανάλογα 

χαρακτηριστικά. Εάν κατηγοριοποιήσουμε τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης ανά 

διαδικασίες, τότε θα έχουμε ένα κέντρο δραστηριοτήτων κόστους ποιότητας και 

πολλά αλλά κέντρα δραστηριοτήτων. Μέσα σε αυτό το κέντρο δραστηριοτήτων 

κόστους ποιότητας μπορούμε να θεωρήσουμε τέσσερις υποκατηγορίες κέντρων 

δραστηριοτήτων (πρόληψη, αποτίμηση, εσωτερικές αποτυχίες, εξωτερικές 

αποτυχίες). Ανάλογα, μέσα σε κάθε ένα από αυτά τα τέσσερα κέντρα μπορούμε να 

θεωρήσουμε και αλλά κέντρα δραστηριοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες μας. Με τον 

τρόπο αυτό θα μπορέσουμε δημιουργήσουμε ιεραρχίες πληροφοριών κόστους 

ποιότητας. Εάν το κέντρο δραστηριοτήτων κόστους ποιότητας διαιρεθεί ανάλογα με 

τη δομή της επιχείρησης, τότε με τη χρήση ενός κατάλληλου λογιστικού τμήματος, 

μπορούμε να παρέχουμε στους διοικητές των διαφόρων τμημάτων διάφορες 

πληροφορίες, τόσο σχετικά με κόστη ποιότητας, όσο και σχετικά με μη οικονομικές 

πληροφορίες, οι οποίες θα τους βοηθάνε στην αναγνώριση κοστών μη συμμόρφωσης 

στο τμήμα τους ώστε στη συνεχεία να γίνονται οι κατάλληλες προσπάθειες 

βελτίωσης (Wen Hsien Tsai, 1998). 

Στην μέθοδο μέτρησης του κόστους διαδικασιών, το σύστημα αναφορών 

κόστους ποιότητας είναι περίπου το ίδιο με αυτό που περιγράφηκε προηγουμένως. 

 

7.2.4. Χρήσεις των Πληροφοριών Κόστους Ποιότητας 

 

 Κάποιες από τις πιο σημαντικές χρήσεις των πληροφοριών κόστους ποιότητας 

περιγράφονται στη συνέχεια (Wen Hsien Tsai, 1998). 

 

Αναγνώριση του μεγέθους των ευκαιριών βελτίωσης της ποιότητας 

 

 Τα συστήματα κοστολόγησης κατά δραστηριότητα σε συνδυασμό με 

διάφορες άλλες τεχνικές όπως η δειγματοληψία για παράδειγμα μπορούν να 

κατανείμουν κόστη πόρων σε διάφορες δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο ώστε να 

αποφεύγεται η διπλή καταχώρηση. Έτσι, τα συστήματα κοστολόγησης κατά 

δραστηριότητα μπορούν να δώσουν τα ακριβή κόστη τόσο των σχετιζόμενων με την 

PAF μέθοδο δραστηριοτήτων όσο και των συμμορφούμενων και μη κοστών της 

μεθόδου Μέτρησης Κόστων Διαδικασιών. Ο κύριος σκοπός της βελτίωσης ποιότητας 

είναι σταδιακά να μειώνει ή να εξαλείφει τα κόστη κακής ποιότητας. Τα συστήματα 
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κοστολόγησης κατά δραστηριότητα θα αναφέρουν στη διοίκηση τα ακριβή κόστη 

κακής ποιότητας και θα δείξουν ποιες δραστηριότητες είναι οι πιο ακριβές μέσω της 

ανάλυσης Pareto. Έτσι, η διοίκηση μπορεί να αναγνωρίσει τις κατευθύνσεις και το 

μέγεθος των ευκαιριών βελτίωσης της ποιότητας. Αυτή η πληροφόρηση είναι 

χρήσιμη στην δικαιολόγηση της επιλογής ανάμεσα στις διάφορες εναλλακτικές 

προτάσεις βελτίωσης της ποιότητας όπως είναι η επένδυση σε δραστηριότητες 

πρόληψης ή η επένδυση σε εξοπλισμό. 

 

Αναγνώριση του που υπάρχουν ευκαιρίες βελτίωσης της ποιότητας 

 

 Με την ολοκλήρωση ενός συστήματος κοστολόγησης κατά δραστηριότητες 

και ενός συστήματος μέτρησης κόστους ποιότητας, το κόστος κακής ποιότητας 

μπορούν να ανιχνευθούν στις πηγές του. Το ολοκληρωμένο σύστημα, εκτός του ότι 

μπορεί να αναγνωρίσει που υπάρχουν ευκαιρίες βελτίωσης της ποιότητας προσφέρει 

και τα ακόλουθα οφέλη (Wen Hsien Tsai, 1998): 

• Με την απόδοση των κόστων ποιότητας σε χαρακτηριστικά προϊόντων, σε 

διαδικασίες, σε προμηθευτές κ.α., η διοίκηση μπορεί να λάβει διορθωτικές 

ενέργειες προς την σωστή κατεύθυνση. 

• Με την αναγνώριση και την κοστολόγηση επιστροφών από προμηθευτές, ανά 

προμηθευτή και ανά εξάρτημα, οι μάνατζερ πωλήσεων μπορούν να 

καταλάβουν το πραγματικό κόστος αγοράς από έναν συγκεκριμένο 

προμηθευτή. Αυτό θα παροτρύνει τους μάνατζερ αγορών να μην αγοράζουν 

αποκλειστικά με γνώμονα την τιμή. 

• Εάν τα κόστη φύρας προέρχονται από λάθη εργατών, τότε τα κόστη φύρας 

αποδίδονται στα γενικά έξοδα της διαδικασίας. Αυτό θα δώσει στη διοίκηση 

μια σαφή εικόνα του ποιος προκαλεί τα ελαττώματα και πόσο αυτά της 

κοστίζουν. 

• Το ολοκληρωμένο σύστημα παρέχει στο τμήμα ποιότητας πληροφορίες 

αναφορικά με ελαττωματικά και κόστη επισκευής. Κάποια ελαττώματα 

κοστίζουν περισσότερο από κάποια άλλα και κάποια έχουν μεγαλύτερη 

σημασία στον πελάτη από κάποια άλλα. Έτσι, το σύστημα μπορεί να δείξει 

στο τμήμα ποιότητας πού να επικεντρώσει τις προσπάθειες βελτίωσης της 

ποιότητας. 
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• Κατανέμοντας τα κόστη εγγυήσεων και επιστροφών στα προϊόντα, 

εξαφανίζεται η τάση διευθυντών παραγωγής είτε να υποβάλουν ένα προϊόν σε 

συνεχείς ελέγχους, είτε να στέλνουν ελαττωματικά προϊόντα στους πελάτες 

προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους πωλήσεων.  

Προτού αποδώσουμε τα κόστη ποιότητας στις πηγές τους, πρέπει να 

ανακαλύψουμε πρώτα αυτές τις πηγές χρησιμοποιώντας την ανάλυση οδηγών 

κόστους του συστήματος κοστολόγησης κατά δραστηριότητα. Έτσι θα μπορέσουμε 

να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες βελτίωσης στα αίτια του κόστους και όχι στα 

συμπτώματα αυτού. Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί δίνεται μια σειρά οδηγών κόστους 

για τις τέσσερις κατηγορίες κόστους της μεθόδου PAF. Για παράδειγμα η αιτία 

επιδιόρθωσης εσωτερικών αποτυχιών μπορεί να οφείλεται σε λάθος σχεδιασμού, σε 

ελαττωματικές πρώτες ύλες, σε μη κατάλληλα εργαλεία δουλειάς, σε κακή 

συντήρηση ή σε λάθος εργαζομένου. Αν ανακαλύψουμε ότι η πραγματική αιτία είναι 

οι ελαττωματικές πρώτες ύλες τότε μπορούμε να επιλύσουμε αποτελεσματικά το 

πρόβλημα είτε βοηθώντας τον προμηθευτή μας να βελτιώσει το σύστημα ποιότητας 

που έχει είτε αλλάζοντας προμηθευτή.  

 
Στοιχεία Κόστους Ποιότητας Οδηγοί Κόστους 

Πρόληψη Επενδύσεις προκειμένου να μειωθούν οι 

συνολικές δραστηριότητες που 

ασχολούνται με την ποιότητα 

Αποτίμηση Δραστηριότητες μικρής ανοχής 

Περίπλοκος σχεδιασμός 

Εσωτερικές Αποτυχίες Σφάλματα σχεδιασμού 

Ελαττωματικά αγορασμένα υλικά 

Αξιοπιστία μηχανημάτων 

Ηλικία εργαλείων και κατάσταση αυτών 

Σφάλματα εργατών 

Εξωτερικές Αποτυχίες Σφάλματα παραγγελιοληψίας 

Λανθασμένες οδηγίες συναρμολόγησης 

Σφάλμα προϊόντος 

Σφάλματα εργατών 

 

Πίνακας 3. Μερικόι από τους Οδηγούς Κόστους τωνΣτοιχείων Κόστους Ποιότητας   

Πηγή: Wen Hsien Tsai, 1998 
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Σχεδιασμός των προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας 

 

Ένα πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας χρειάζεται να απεικονίζει τις 

ενέργειες βελτίωσης της ποιότητας, τους στόχους βελτίωσης και τους 

προϋπολογισμούς κόστους ποιότητας. Οι στόχοι βελτίωσης μπορούν να τεθούν αφού 

πρώτα αξιολογηθούν και επιλεχθούν. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι στόχοι 

ποιότητας τίθενται και οι προϋπολογισμοί κόστους ποιότητας ετοιμάζονται σύμφωνα 

με τις αποταμιεύσεις των οδηγών δραστηριοτήτων για κάθε δραστηριότητα ποιότητας 

του επιλεγμένου προγράμματος βελτίωσης ποιότητας. Από την άλλη, οι ενέργειες 

βελτίωσης ποιότητας μπορούν να αρχίσουν να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους 

στόχους που έχει θέσει η διοίκηση. Σε αυτήν την προσέγγιση, η διοίκηση μπορεί να 

ορίσει στόχους για κάθε μονάδα της επιχείρησης. Η διοίκηση μπορεί να απαιτήσει για 

παράδειγμα το τμήμα αγορών να μειώσει τα κόστη ποιότητας που σχετίζονται με τους 

προμηθευτές κατά 20-40% σε ένα χρόνο. Οι στόχοι κόστους ποιότητας που έχουν 

τεθεί προκύπτουν από τους στόχους βελτίωσης της ποιότητας κάτω από τις 

υπάρχουσες οργανωσιακές συνθήκες. Κατόπιν, οι διάφορες ενέργειες βελτίωσης 

ποιότητας εκτιμώνται μια προς μια μέχρις ότου βρεθούν εκείνες των οποίων τα 

προϋπολογισμένα κόστη δεν είναι μεγαλύτερα από τα κόστη ποιότητας που έχουν 

τεθεί ως στόχοι. Αυτή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στην μέθοδο PAF όσο 

και στην μέθοδο μέτρησης κόστους διαδικασιών. 

 

Έλεγχος Κόστους Ποιότητας 

 

Από τη στιγμή που η διοίκηση καθορίσει τους στόχους βελτίωσης ποιότητας 

για κάθε μονάδα της επιχείρησης, μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία προς αυτούς 

τους στόχους μέσα σε μια περίοδο λειτουργίας. Εάν οι στόχοι βελτίωσης δεν έχουν 

επιτευχθεί, οι διαφορές ανάμεσα στα πραγματικά και τα προϋπολογιστικά κόστη θα 

διαφανούν. Οι διακυμάνσεις μπορεί να αντιπροσωπεύουν αναπάντεχες απώλειες 

ποιότητας. Οι διακυμάνσεις επιβάλουν στην διοίκηση να διερευνήσει τι τις προκαλεί 

και να την ενθαρρύνουν να εξαφανίσει τα αίτια απωλειών ποιότητας.  Η 

ανατροφοδότηση επιτρέπει στη διοίκηση να επανασχεδιάζει συνεχώς τα 

προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας και να ελέγχει τα κόστη ποιότητας. 

Η μέθοδος η οποία περιγράφηκε παραπάνω είναι ο προϋπολογιστικός έλεγχος 

του κόστους ποιότητας. Αυτός μπορεί να αναφέρει τα κόστη ποιότητας σε μηνιαία 
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βάση. Παρόλα αυτά, δεν είναι κατάλληλη για καθημερινό λειτουργικό έλεγχο. Ο 

Turney (1991) (Wen Hsien Tsai, 1998) παρουσίασε ένα τρόπο με τον οποίο τα 

συστήματα κοστολόγησης κατά δραστηριότητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 

ολικό έλεγχο ποιότητας με τη χρήση καθημερινών αναφορών κόστους ποιότητας. Το 

σύστημα κοστολόγησης κατά δραστηριότητα χρησιμοποιείται για να ετοιμάσει μια 

αναφορά σχετική με τα κόστη κακής ποιότητας για κάθε δραστηριότητα αμέσως μετά 

την ολοκλήρωση κάθε μιας από τις τρεις βάρδιες, και η οποία δείχνει γραφικά τάσεις 

στα ελαττώματα και στα κόστη. Η αναφορά επιτρέπει στην διοίκηση να εστιάζεται 

κατευθείαν στα προβλήματα ποιότητας με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στα κόστη. Το 

σύστημα κοστολόγησης κατά δραστηριότητα ετοιμάζει επίσης καθημερινά μια λίστα 

δέκα προϊόντων τα οποία είχαν τα μεγαλύτερα κόστη κακής ποιότητας την 

προηγούμενη ημέρα. Μια αναφορά η οποία δείχνει τόσο την αιτία του προβλήματος 

όσο και το κόστος για κάθε προϊόν ετοιμάζεται και στέλνεται στο άτομο το οποίο 

είναι πιο πιθανό να επιδιορθώσει το πρόβλημα. Αυτή η χρήση του συστήματος 

κοστολόγησης κατά δραστηριότητα κάνει τα ποιοτικά προβλήματα εμφανή μέσα σε 

λίγες ώρες ή ακόμα και λεπτά.  
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8. Μέθοδοι Συγκέντρωσης Δεδομένων Κόστους Ποιότητας 
 

 Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι συγκέντρωσης δεδομένων κόστους 

ποιότητας μέσα σε μια επιχείρηση. Σε αυτήν την παράγραφο θα αναφέρουμε τις 

τέσσερις πιο γνωστές μεθόδους: την Παραδοσιακή Μέθοδο, την Μέθοδο Συλλογής 

Δεδομένων από Έγγραφα Ελαττωμάτων, την Μέθοδο Χρόνου και Παρακολούθησης 

και τέλος την Μέθοδο Αποτίμησης (G. Zimak, 2000). Η ονομασία της κάθε μεθόδου 

έχει επιλεχθεί ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 

λειτουργίες της κάθε μεθόδου. 

 Ανεξάρτητα από την μέθοδο συλλογής δεδομένων κόστους ποιότητας, είναι 

απαραίτητο να ξοδέψουμε αρκετό χρόνο και ενέργεια στην κατηγορία των κόστων 

αποτυχιών, καθώς αυτά τα κόστη αποτελούν συνήθως το 65-70% των συνολικών 

κόστων ποιότητας μιας επιχείρησης, σε αντίθεση με τα κόστη αποτίμησης που 

αποτελούν συνήθως το 20-25% και τα κόστη πρόληψης που αποτελούν μόλις το 5%. 

 

Παραδοσιακή Μέθοδος 

 

 Η παραδοσιακή μέθοδος συλλογής δεδομένων κόστους ποιότητας είναι μια 

από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μεθόδους και έχει μοντελοποιηθεί από τα 

αρχικά συγγράμματα του Juran. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί δεδομένα τα οποία 

υπάρχουν ήδη σε μια επιχείρηση, είτε λόγω του λογιστικού συστήματος αυτής είτε 

από τα αρχεία του οικονομικού της τμήματος. Οι πληροφορίες μπορούν να ληφθούν 

είτε από  σελίδες καταγραφής χρόνου εργασίας, είτε από αναφορές εξόδων, είτε από 

διαταγές αγορών, είτε από αναφορές επιδιόρθωσης ελαττωμάτων είτε από κάποιου 

άλλου είδους παρόμοιων αναφορών. Παρόλο που αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι μια 

από τις ευκολότερες μεθόδους στην εφαρμογή της, ο καλός σχεδιασμός και η πίεση 

για αποτελέσματα είναι απαραίτητα για επιτυχή εφαρμογή. Τα ακόλουθα βήματα 

είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν σε περίπτωση χρησιμοποίησης αυτής της 

μεθόδου (G. Zimak, 2000): 

• Πρώτον, όπως σε κάθε πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας, η ανώτερη 

διοίκηση πρέπει να είναι πρόθυμη να υποστηρίξει το πρόγραμμα. Η χρήση 

ειδικών σε θέματα ελέγχου ποιότητας οι οποίοι θα υπολογίσουν τα συνολικά 

κόστη ποιότητας από τα διαθέσιμα λογιστικά και οικονομικά δεδομένα μπορεί 
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να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Με αυτήν την πληροφόρηση στα 

χέρια της, η ανώτερη διοίκηση θα διαπιστώσει τη σημασία του εγχειρήματος 

και θα δώσει την απαιτούμενη υποστήριξη. 

• Από την στιγμή που η ανώτερη διοίκηση δώσει την έγκριση της για την 

πραγματοποίηση του προγράμματος, πρέπει να καθοριστεί ο τύπος, η 

ποσότητα και η ποιότητα των υπαρχόντων δεδομένων. Αυτό μπορεί να 

διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο τα 

κόστη ανιχνεύονται και καταγράφονται. 

• Τα κόστη πρέπει να οργανωθούν και να χωριστούν σε κατηγορίες. Η χρήση 

των λογαριασμών του Πίνακα 4 που ακολουθεί μπορεί να βοηθήσει προς 

αυτήν την κατεύθυνση. Αρχικά μόνο τα κόστη αποτυχιών χρειάζεται να 

χρησιμοποιηθούν, εκτός και αν η επιχείρηση έχει ένα ώριμο πρόγραμμα 

ποιότητας. 

• Πρέπει να γίνεται μια αναφορά των δεδομένων κόστους ανά κατηγορία σε 

εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση 

 

 

Λογαριασμός # Περιγραφή Λογαριασμός # Περιγραφή 

11ΧΧ Σχεδιασμός 21ΧΧ Επιθεώρηση 

Εσωτερικών 

Προϊόντων 

12ΧΧ Αξιολόγηση 

Προμηθευτή 

22ΧΧ Καλιμπράρισμα και 

Συντήρηση 

13ΧΧ Εκπαίδευση 23ΧΧ Επιθεώρηση 

Εισερχόμενων 

Προϊόντων 

14ΧΧ Διαχείριση 

Προγράμματος 

Ποιότητας 

24ΧΧ Ειδικοί Έλεγχοι και 

Εξετάσεις 

15ΧΧ Ομάδες   

1ΧΧΧ Πρόληψη 2ΧΧΧ Αποτίμηση 

    

31ΧΧ Φύρα 41ΧΧ Έξοδα Εγγυήσεων 

32ΧΧ Επιδιόρθωση 

Προϊόντων 

42ΧΧ Έξοδα μετά την 

Περίοδο Εγγύησης 
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33ΧΧ Επιδιόρθωση 

Προμηθειών 

43ΧΧ Υπηρεσίες Πελατών 

34ΧΧ Αποτυχίες Σχεδιασμού 4ΧΧΧ Εξωτερικές 

Αποτυχίες 

35ΧΧ Επανέλεγχος και 

Επαναεπιθεώρηση 

  

36ΧΧ Επιπλέον Βήματα και 

Επιπλέον Λειτουργίες 

  

3ΧΧΧ Εσωτερικές Αποτυχίες   

 

 

Πίνακας 4. Κωδικοί Κόστους Ποιότητας ανα Λογαριασμό 

  Πηγή: Gary Zimak,2000 

 

 

Τα πλεονεκτήματα της παραδοσιακής μεθόδου συγκέντρωσης δεδομένων 

κόστους είναι τα ακόλουθα (G. Zimak, 2000): 

• Αυτή η μέθοδος είναι ίσως η πιο απλή από όλες τις μεθόδους εάν κάποιος 

εφαρμόζει για πρώτη φορά ένα σύστημα συγκέντρωσης δεδομένων κόστους 

ποιότητας. Αυτό συμβαίνει, διότι οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ήδη 

λογιστικά και οικονομικά τμήματα, τα οποία συγκεντρώνουν πλήθος 

πληροφοριών. Για παράδειγμα, κόστη εκπαίδευσης, κόστη ποιότητας, κόστη 

ασφάλειας, κόστη επιδιορθώσεων και κόστη εγγυήσεων συνήθως 

καταγράφονται μέσω της χρήσης εντολών εργασίας ή μέσω κάποιου άλλου 

είδους εγγράφου. 

• Αυτή η μέθοδος είναι καλή εάν κάποιος ξεκινάει ένα σύστημα μέτρησης 

κόστους ποιότητας ή εάν προσπαθεί να πείσει την ανώτερη διοίκηση να 

εφαρμόσει ένα τέτοιο σύστημα. 

• Η παραδοσιακή μέθοδος καταγραφής κοστών ποιότητας  μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις, από πανεπιστήμια, από 

παροχείς υπηρεσιών ή από οποιοδήποτε άλλο είδος επιχείρησης. 

• Αυτή η μέθοδος παρέχει μια γρήγορη εικόνα των συνολικών κόστων 

ποιότητας μιας επιχείρησης. 

•  Απαιτείται μικρή συντήρηση του συστήματος. 
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Τα μειονεκτήματα της παραδοσιακής μεθόδου συγκέντρωσης δεδομένων 

κόστους είναι τα ακόλουθα (G. Zimak, 2000): 

• Είναι πολύ δύσκολο αυτή η μέθοδος να συλλέξει κόστη δραστηριοτήτων οι 

οποίες δεν αυξάνουν την αξία στον πελάτη (τόσο εσωτερικό όσο και 

εξωτερικό πελάτη). Το λογιστήριο συνήθως δεν κρατάει τέτοιου είδους 

δεδομένα. Το παράδειγμα του παγόβουνου, το οποίο έχει τον περισσότερο 

πάγο κάτω από το νερό (κόστη αποτυχιών), είναι μια καλή αναλογία του πως 

τα κόστη αποτυχιών μπορούν να παραλειφθούν με τη χρήση αυτής της 

μεθόδου. 

• Εάν έχει αποφασισθεί ότι θα χρησιμοποιηθεί ένα ήδη υπάρχον σύστημα 

περισυλλογής δεδομένων, και το σύστημα αυτό δεν είναι κατάλληλο, τότε το 

σύστημα μέτρησης κόστους ποιότητας δεν θα είναι επίσης κατάλληλο. 

 

Μέθοδος Συλλογής Δεδομένων από Έγγραφα Ελαττωμάτων 

 

 Η μέθοδος συλλογής δεδομένων από έγγραφα ελαττωμάτων χρησιμοποιείται 

συχνά σε συνδυασμό με την παραδοσιακή μέθοδο. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλές 

επιχειρήσεις οι οποίες άρχισαν να χρησιμοποιούν αυτήν την μέθοδο χωρίς να 

χρησιμοποιούν παράλληλα την παραδοσιακή μέθοδο και είχαν επιτυχία. Η επιτυχία 

αυτή συνδέεσαι με τη χρήση ενός ήδη υπάρχοντος συστήματος εγγράφων 

ελαττωμάτων, με το οποίο σύστημα τα περισσότερα άτομα της επιχείρησης είχαν 

κάποια εξοικείωση. Οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι οι πιο αποτελεσματικές είναι 

εκείνες οι οποίες έχουν ένα ώριμο σύστημα εγγράφων ελαττωμάτων. Τα ακόλουθα 

βήματα είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν σε περίπτωση χρησιμοποίησης αυτής της 

μεθόδου (G. Zimak, 2000): 

• Πρέπει να καθοριστεί πως συλλέγονται μέχρι εκείνη τη στιγμή τα δεδομένα 

ελαττωμάτων μέσα στην επιχείρηση. Εάν συλλέγονται με τη χρήση ενός μόνο 

συστήματος, τότε η διαδικασία είναι αρκετά εύκολη. Παρόλα αυτά, τα 

δεδομένα ελαττωμάτων μπορούν να συλλέγονται ακόμα και αν 

χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός συστήματα. 

• Από τη στιγμή που έχει διευκρινιστεί το σύστημα συλλογής δεδομένων, 

πρέπει να καθοριστεί το μέσο κόστος ενός ελαττώματος. Αυτό είναι σχετικά 

απλό, ανάλογα βεβαία με το βαθμό περιπλοκότητας της επιχείρησης. Στη 
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συνέχεια παραθέτονται μια σειρά βημάτων τα οποία μπορούν να 

ακολουθηθούν προκειμένου να συλλεχθούν τα μέσα κόστη των ελαττωμάτων 

(G. Zimak, 2000): 

1. Παροχή ενός φύλλου καταγραφής χρόνου μαζί με το έγγραφο 

καταγραφής ελαττωμάτων, απαιτώντας από τους ανθρώπους που 

εργάζονται επάνω στο ελάττωμα να καταγράφουν την αναλογία 

κόστους που απαιτείται για την επιδιόρθωση του ελαττώματος. 

2. Εκτέλεση του παραπάνω βήματος σε ένα καλό στατιστικό δείγμα 

πληθυσμού σε κάθε περιοχή της επιχείρησης όπου εμφανίζονται 

σφάλματα.  

3. Εάν δεν γίνει χρήση των φύλλων καταγραφής χρόνου, μπορεί κάποιος 

να πραγματοποιεί επιθεωρήσεις σε κάθε περιοχή της επιχείρησης 

καταγράφοντας τον χρόνο που απαιτείται για την επιδιόρθωση των 

σφαλμάτων. Κάτι τέτοιο όμως μπορεί να είναι χρονοβόρο και 

δαπανηρό και γι’αυτό δεν προτείνεται. 

• Από τη στιγμή που έχει υπολογιστεί το μέσο κόστος σφάλματος, γίνεται 

πολλαπλασιασμός του μέσου κόστους ανά σφάλμα με τον αριθμό εμφάνισης 

του σφάλματος ώστε να υπολογιστεί το συνολικό κόστος για αυτό το σφάλμα. 

• Εάν η επιχείρηση έχει ήδη ένα καλό σύστημα κωδικοποίησης των 

σφαλμάτων, τότε μπορούμε να μεταφράσουμε τον κωδικό σφάλματος σε μια 

κατηγορία κόστους ποιότητας και να δημιουργήσουμε έναν πίνακα 

συσχέτισης σφάλματος - κόστους. 

• Ένα απλό λογιστικό φύλλο μπορεί να δημιουργηθεί το οποίο να ενημερώνεται 

καθημερινά ή εβδομαδιαία και το οποίο να δείχνει τόσο τον αριθμό 

σφαλμάτων όσο και τους μεγαλύτερους οδηγούς κόστους (κατηγορίες 

σφαλμάτων). 

 

Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου παρουσιάζονται στη συνεχεία (G. 

Zimak, 2000): 

• Παρέχει στη διοίκηση έναν απλό τρόπο ανάλυσης των δεδομένων σφαλμάτων 

• Μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα ήδη υπάρχον σύστημα καταγραφής 

σφαλμάτων για την απόκτηση των περισσότερων δεδομένων. 

• Απαιτεί περιορισμένο σχετικά χρόνο για τη συλλογή των δεδομένων κόστους 
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• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείξει στην ανώτερη διοίκηση τη σημασία 

ενός συστήματος κόστους ποιότητας 

 

Τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου παρουσιάζονται στη συνεχεία (G. 

Zimak, 2000): 

• Όπως και η παραδοσιακή μέθοδος έτσι και αυτή είναι δύσκολο να συλλέξει 

κόστη δραστηριοτήτων οι οποίες δεν αυξάνουν την αξία στον πελάτη (τόσο 

εσωτερικό όσο και εξωτερικό πελάτη). 

• Εάν χρησιμοποιείται μόνη, χωρίς κάποια άλλη μέθοδο μπορεί να συλλέξει 

μόνο κόστη αποτυχιών. 

 

Μέθοδος Χρόνου και Παρακολούθησης 

 

 Η έρευνα δείχνει ότι η μέθοδος χρόνου και παρακολούθησης είναι ίσως από 

τις λιγότερο χρησιμοποιούμενες μεθόδους. Παρόλα αυτά, επιχειρήσεις οι οποίες 

χρησιμοποίησαν αυτήν την μέθοδο είχαν μεγάλη επιτυχία στο να κατανοήσουν τα 

συνολικά κόστη ποιότητας τους. Τα ακόλουθα βήματα είναι απαραίτητο να 

ακολουθηθούν σε περίπτωση χρησιμοποίησης αυτής της μεθόδου (G. Zimak, 2000): 

• Όπως και στις υπόλοιπες μεθόδους η υποστήριξη της ανώτερης διοίκησης 

είναι επιβεβλημένη. Όμως, σε αυτή τη μέθοδο, εκτός από την παθητική 

υποστήριξη της ανώτερης διοίκησης απαιτείται και μια πιο ενεργή  

συμμετοχή. 

• Χρειάζεται να καθοριστεί το σύστημα συλλογής χρονικών δεδομένων. Οι 

περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα συστήματα, 

παρόλα αυτά όμως αρκετές χρησιμοποιούν ακόμα χειρόγραφες κάρτες 

καταγραφής χρόνου. Η εμπειρία δείχνει ότι και τα δυο συστήματα είναι 

ικανοποιητικά αρκεί οι εργαζόμενοι να έχουν τη συνέπεια να συλλέγουν τα 

χρονικά δεδομένα. 

• Χρειάζεται να καθοριστεί μια λίστα κωδικών ποιότητας, τους οποίους οι 

εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν όταν καταγράφουν τα δεδομένα χρόνου. Στο 

Σχήμα 5 που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ενός συστήματος 

τέτοιων κωδικών. 
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• Όλοι οι εργαζόμενοι χρειάζεται να εκπαιδευτούν προκειμένου να 

κατανοήσουν τους ορισμούς των κατηγοριών κόστους ποιότητας (πρόληψη, 

αποτίμηση, εσωτερικές και εξωτερικές αποτυχίες), προκειμένου να μάθουν 

τους αντίστοιχους κωδικούς και τέλος προκειμένου να μάθουν να 

χρησιμοποιούν αυτούς τους κωδικούς στα φύλλα καταγραφής χρόνου. 

• Χρειάζεται η αγορά ή η ανάπτυξη ενός συστήματος συλλογής δεδομένων 

προκειμένου να καταχωρούνται τα δεδομένα χρόνου τα οποία αντιστοιχούν σε 

κάθε κωδικό. 

 

 

 

3 2 Χ Χ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Ο κωδικός αυτός 
χαρακτηρίζει μια 
από τις τέσσερις 
κατηγορίες 
κόστους 

ΤΥΠΟΣ 
Ο κωδικός αυτός 
χαρακτηρίζει τις 
περιοχές μέσα 
στις κατηγορίες 
κόστους 

ΚΩΔΙΚΟΣ 1 
Επιπρόσθετη 
Πληροφορία 

ΚΩΔΙΚΟΣ 2 
Επιπρόσθετη 
Πληροφορία 

Σχήμα 5. Παράδειγμα Συστήματος Κωδικών Ποιότητας για Καταγραφή 

Δεδομένων Χρόνου    Πηγή: Gary Zimak, 2000 

 

 

Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου παρουσιάζονται στη συνεχεία (G. 

Zimak, 2000): 

• Παρέχει ένα μέσο συλλογής όλων των κοστών ποιότητας 

• Οι εργαζόμενοι έχουν καλύτερη κατανόηση των κοστών ποιότητας 

• Όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι εκτελούν καθήκοντα τα οποία σχετίζονται 

με κόστη ποιότητας. 

• Όλοι οι εργαζόμενοι εμπλέκονται στην διαδικασία. 

• Η μέθοδος μπορεί να παράσχει τα πιο ακριβή δεδομένα εάν οι εργαζόμενοι 

εκπαιδευτούν κατάλληλα και αν γίνεται κατάλληλη παρακολούθηση αυτών. 
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Τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου παρουσιάζονται στη συνέχεια (G. 

Zimak, 2000): 

• Απαιτεί πιο ενεργή υποστήριξη από την ανώτερη διοίκηση. 

• Απαιτείται εκπαίδευση όλων των εργαζομένων στο πώς να χρησιμοποιούν τα 

σωστά κόστη ποιότητας. 

• Απαιτεί το μεγαλύτερο κόστος για την εγκατάσταση του συστήματος. 

• Χρειάζεται κάποιος ειδικός για τη συντήρηση της βάσης δεδομένων και για 

την επίβλεψη της σωστής συλλογής των δεδομένων. 

 

Μέθοδος Αποτίμησης 

 

Η τελευταία μέθοδος είναι η μέθοδος αποτίμησης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί 

στα αρχικά στάδια χρησιμοποίησης ενός προγράμματος μέτρησης κόστους ποιότητας 

χρειάζεται κάποια αποτίμηση προκειμένου να υπολογιστεί το κόστος ποιότητας της 

επιχείρησης. Η χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου ως βασικής μεθόδου δεν είναι κάτι 

σύνηθες στις περισσότερες επιχειρήσεις, παρόλο που η έρευνα δείχνει ότι μερικές 

επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν αυτή τη μέθοδο ως βασική μέθοδο και είχαν 

εντυπωσιακά αποτελέσματα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια θέματα τα οποία 

πρέπει να ληφθούν υπόψη εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη μέθοδος 

(G. Zimak, 2000): 

• Ούτε αυτή η μέθοδος είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες στο ότι απαιτεί και 

αυτή την υποστήριξη της ανώτερης διοίκησης. 

• Χρειάζεται να καθοριστεί σε πιο επίπεδο της ποιοτικής αναβάθμισης 

βρίσκεται η επιχείρηση. Εάν η επιχείρηση βρίσκεται στα αρχικά στάδια, τότε 

χρειάζεται να δοθεί περισσότερη έμφαση στα κόστη εσωτερικών και 

εξωτερικών αποτυχιών. Εάν όμως η επιχείρηση βρίσκεται σε κάποιο πιο 

ώριμο στάδιο, τότε τα ακόλουθα τρία  βήματα πρέπει να ακολουθηθούν (G. 

Zimak, 2000): Βήμα πρώτο: Καθορισμός των εσωτερικών και εξωτερικών 

αποτυχιών με έμφαση στη φύρα και στα κόστη δραστηριοτήτων οι οποίες δεν 

προσφέρουν αξία. Βήμα δεύτερο: Συσχετισμός τον κοστών αποτυχιών με τα 

κόστη αποτίμησης της επιχείρησης. Βήμα τρίτο: Πρόσθεση των κοστών 

πρόληψης στα κόστη των τριών άλλων κατηγοριών. 
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• Μετά τον καθορισμό του επιπέδου ποιότητας στο οποίο βρίσκεται η 

επιχείρηση, χρειάζεται η επιλογή κάποιων ατόμων τα οποία θα 

πραγματοποιήσουν την αποτίμηση. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι αυτόνομα 

και να κατανοούν τις λειτουργίες, τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του 

τμήματος στο οποίο βρίσκονται. 

• Χρειάζεται η εκπαίδευση όλων των συμμετεχόντων. Η εκπαίδευση δεν πρέπει 

να περιορίζεται μονό σε εκείνους οι οποίοι πρόκειται να κάνουν την 

αποτίμηση, αλλά πρέπει να επεκτείνεται στις διοικήσεις όλων των τμημάτων 

της επιχείρησης στα οποία εφαρμόζεται η αποτίμηση. Μετά την ολοκλήρωση 

της αποτίμησης, είναι σημαντικό η διοίκηση του αντίστοιχου τμήματος να 

μάθει πώς να μεταφράζει τα δεδομένα και τα αποτελέσματα καθώς επίσης και 

να γνωρίζει τι ενέργειες πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση. 

• Χρειάζεται σωστή επιλογή του αριθμού και των τμημάτων της επιχείρησης 

στα οποία θα γίνει η αποτίμηση. Εάν επιλεγούν πολλά τμήματα και δεν 

ολοκληρωθεί σωστά το πρόγραμμα από την αρχή μέχρι το τέλος, 

συμπεριλαμβανομένου και των ενεργειών βελτίωσης τότε η αποτίμηση μπορεί 

να γίνει χάσιμο χρόνου. Επομένως, χρειάζεται σωστός σχεδιασμός και 

επιλογή των κατάλληλων τμημάτων της επιχείρησης. 

•  Συλλογή δεδομένων. Οι δυο πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές είναι οι 

δημοσκοπήσεις και οι συνεντεύξεις. Παρόλο που και οι δυο μέθοδοι είναι 

χρήσιμες, η παρακολούθηση της δουλειάς η οποία γίνεται και στη συνεχεία η 

συζήτηση με το άτομο το οποίο την εκτελεί παρέχει τα καλυτέρα 

αποτελέσματα. 

• Αναφορά των πληροφοριών και οργάνωση των αποτελεσμάτων ανά 

κατηγορία κόστους. 

 

Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου παρουσιάζονται στη συνέχεια (G. 

Zimak, 2000): 

• Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η εστίαση σε ένα τμήμα της 

επιχείρησης τη φορά. Με τις άλλες μεθόδους γίνεται παράλληλη συλλογή 

δεδομένων σε ολόκληρη την επιχείρηση και αν κάποιοι εστιάζονται στην ίδια 

περιοχή, τότε κάποιες περιοχές δέχονται πολύ προσοχή ενώ κάποιες άλλες 

παραμελούνται, με αποτέλεσμα να έχουμε μη ακριβή δεδομένα. 
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• Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών 

βελτίωσης μια καινούργια αποτίμηση μπορεί να γίνει ώστε να διασφαλιστεί 

ότι η αρχική αποτίμηση μας ήταν επιτυχής. 

• Λιγότερα άτομα χρειάζεται να εκπαιδευτούν. 

• Δε χρειάζεται να αναπτυχθεί κάποιο επίσημο σύστημα συλλογής δεδομένων. 

 

Τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου παρουσιάζονται στη συνέχεια (G. 

Zimak, 2000): 

• Η μη εκπαίδευση όλων των εργαζομένων μπορεί να είναι τόσο πλεονέκτημα 

όσο και μειονέκτημα, καθώς μερικές φορές είναι δύσκολο να προβλεφθεί 

ποιοι ακριβώς θα αναμειχθούν στην διαδικασία. 

• Αυτή η μέθοδος χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εφαρμοστεί και η 

εφαρμογή της σε όλη την επιχείρηση κοστίζει περισσότερο από τις υπόλοιπες 

μεθόδους. 

• Μερικοί εργαζόμενοι τρομοκρατούνται όταν έχουν κάποιον να τους επιβλέπει. 

• Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι πάντα ακριβείς. 
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9. Γιατί οι Περισσότερες Επιχειρήσεις δεν Χρησιμοποιούν Συστήματα 

Κόστους Ποιότητας 
 

 Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν 

εφαρμόζουν κάποιο συστηματικό τρόπο εντοπισμού των κόστων ποιότητας. Οι Viger 

και Anandarajan (1999) (V. E. Sower, R. Quarles, 2003) σε μια έρευνα τους 

διαπιστώσαν ότι περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις τις οποίες εξέτασαν δεν 

εντόπιζαν κόστη ποιότητας. Οι Gupta και Campbell (1995) (V. E. Sower, R. Quarles, 

2003) σε δυο μελέτες τους διαπιστώσαν ότι μόλις το 33 και 40% αντίστοιχα των 

επιχειρήσεων που εξέτασαν εντόπιζε κόστη ποιότητας. Ο Baatz (1992) (V. E. Sower, 

R. Quarles, 2003) διαπίστωσε ότι μονό 5 από τις 22 (23%) επιχειρήσεις που 

συμμετείχαν στο Malcolm Baldrige National Quality Award του 1991 μετρούσαν 

κόστη ποιότητας. 

Ο Botttorff (1997) (V. E. Sower, R. Quarles, 2003) αναφέρει ότι τα 

προγράμματα μέτρησης κόστους ποιότητας είναι ένα από τα πιο δύσκολα και κρίσιμα 

εγχειρήματα στο ταξίδι προς την ποιότητα. Θεωρεί ότι υπάρχουν δυο κύριοι λόγοι 

αποτυχίας αυτών των προγραμμάτων: (1) Στηρίζονται στις προσπάθειες ενός και όχι 

μιας ολόκληρης ομάδας. (2) η κουλτούρα της επιχείρησης δεν υποστηρίζει την 

ομαδική εργασία. Θεωρεί επίσης ότι ένα σύστημα κόστους ποιότητας μπορεί να 

προκαλέσει αποταμιεύσεις έως και 10% ανά έτος. 

Οι Pursglove και Dale (1996) (V. E. Sower, R. Quarles, 2003) αναφέρουν 

τρεις κύριους λόγους μη εντοπισμού των κοστών ποιότητας: (1) Μη κατανόηση της 

ιδέας και των αρχών του κόστους ποιότητας ανάμεσα στα στελέχη της ανώτερης 

διοίκησης. (2) Έλλειψη πληροφοριών και δεδομένων. (3) Η κερδοφορία μιας 

επιχείρησης κάνει δύσκολο το πείσιμο της διοίκησης για την ανάγκη ενός 

συστήματος μέτρησης κόστους ποιότητας. Οι Wheldon και Ross (1998) (V. E. Sower, 

R. Quarles, 2003) συμφωνούν με τους Pursglove και Dale, προσθέτουν όμως ότι 

πολλές επιχειρήσεις αναθέτουν συχνά τα θέματα του κόστους ποιότητας σε μάνατζερ 

οι οποίοι δεν έχουν λογιστικές γνώσεις. 

Οι Victor Sower και Ross Quarles το 2002 έκαναν μια ερευνά θέτοντας σε 

διάφορες επιχειρήσεις το ερώτημα: ‘‘Γιατί πολύ λίγες επιχειρήσεις συστηματικά 

ασχολούνται με τα κόστη ποιότητας’’. Η έρευνα αποκάλυψε τους ακόλουθους 

λόγους: 
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• Υπάρχει έλλειψη υποστήριξης από την ανώτερη διοίκηση καθώς και έλλειψη 

ενδιαφέροντος από αυτήν για τον εντοπισμό κοστών ποιότητας. 

Συγκεκριμένες εξηγήσεις που δόθηκαν σχετικά με την έλλειψη υποστήριξης 

αφορούσαν έλλειψη ενδιαφέροντος σχετικά με το πόσο και με τι τρόπο η 

ποιότητα φέρνει θετικά αποτελέσματα, έλλειψη υποστήριξης από τη 

φιλοσοφία της διοίκησης και από την κουλτούρα της επιχείρησης αναφορικά 

με τα κόστη ποιότητας, θεώρηση από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων ότι η 

καταγραφή των κοστών ποιότητας απαιτούσε αρκετή γραφειοκρατική δουλειά 

και η οποία σύμφωνα με αυτούς δεν προσέδιδε κάποια αξία και τέλος η 

πεποίθηση της διοίκησης ότι δεν υπάρχει αξία σε οποιαδήποτε προσπάθεια 

πλήρους μέτρησης του κόστους ποιότητας. 

• Οι οικονομικές συνθήκες καθώς και η γενική κατάσταση των επιχειρήσεων 

δεν επέτρεπε τον εντοπισμό των κοστών ποιότητας. Οι πιο συνηθισμένες 

καταστάσεις που αναφέρθηκαν ήταν ότι η επιχείρηση ήταν μια νέα 

επιχείρηση, μια αναπτυσσόμενη επιχείρηση που χρησιμοποιούσε 

ξεπερασμένες επιχειρηματικές πρακτικές, μια αδύναμη επιχείρηση με λίγα 

γενικά έξοδα, μια μικρή επιχείρηση ή τέλος μια επιχείρηση που συνεχώς 

συρρικνωνότανε. 

• Έλλειψη γνώσης σχετικά με το πώς εντοπίζονται τα κόστη ποιότητας καθώς 

και έλλειψη γνώσης των ωφελημάτων ενός προγράμματος κόστους ποιότητας. 

Οι εξηγήσεις που δόθηκαν συμπεριλάμβαναν έλλειψη γνώσης σχετικά με το 

ποια στοιχεία να συμπεριληφθούν στη μέτρηση του κόστους ποιότητας, 

έλλειψη γνώσεων σχετικά με τις αρχές ποιότητας από τη διοίκηση μέχρι τη 

βάση της επιχείρησης και τέλος έλλειψη εμπειρίας από το ανθρώπινο 

δυναμικό ώστε να φέρει εις πέρας το έργο. 

• Έλλειψη ενός επαρκούς λογιστικού και υπολογιστικού συστήματος, 

απαιτούμενων για τον εντοπισμό των κοστών ποιότητας. Οι επεξηγήσεις εδώ 

σχετίζονται με την έλλειψη εργαλείων συγκέντρωσης, οργάνωσης, 

φιλτραρίσματος και αναφοράς των κοστών ποιότητας, με την έλλειψη ενός 

λογιστικού μηχανισμού εντοπισμού των κοστών ποιότητας που υπάρχουν στα 

συστήματα οικονομικών αναφορών και τέλος με το ότι οι πόροι και τα 

λογιστικά συστήματα των επιχειρήσεων δεν ήταν επαρκή για την 
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πραγματοποίηση των απαραίτητων υπολογισμών που σχετίζονται με τα κόστη 

ποιότητας. 

• Κάποιες επιχειρήσεις ανάφεραν ότι δεν έβλεπαν τα οφέλη από την μέτρηση 

του κόστους ποιότητας ή ότι χρειάζονταν να εστιάσουν τις προσπάθειες τους 

σε άλλες περιοχές τις οποίες θεωρούσαν πιο σημαντικές. 

 

Στη συνέχεια θα αναφερθούν κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης των παραπάνω 

εμποδίων (V. E. Sower, R. Quarles, 2003): 

 

Έλλειψη Διοικητικού Ενδιαφέροντος/Υποστήριξης 

 

Οι Pursglove και Dale (1996) (V. E. Sower, R. Quarles, 2003) διαπίστωσαν 

ότι η έλλειψη κατανόησης της ιδέας και των αρχών του κόστους ποιότητας από τα 

μέλη της διοίκησης καθώς και η έλλειψη δεδομένων και πληροφόρησης ήταν από 

τους βασικούς λόγους μη εντοπισμού των κοστών ποιότητας. Οι Wheldon και Ross 

(1998) (V. E. Sower, R. Quarles, 2003) διαπιστώσαν ότι στις περισσότερες των 

περιπτώσεων οι αναφορές ποιότητας αφορούσαν αποκλειστικά τους υπευθύνους 

ποιότητας των επιχειρήσεων και οι οποίοι εστιαζότανε κυρίως σε μη οικονομικά 

μέτρα ποιότητας. Η μη γνώση επίσης από αυτούς λογιστικών εννοιών ήταν ένα 

ακόμα εμπόδιο στην εφαρμογή συστημάτων μέτρησης κόστους ποιότητας. 

Η θεώρηση πεδίων δυνάμεων του Lewis (1951) (V. E. Sower, R. Quarles, 

2003) δείχνει ότι μια επιχείρηση θα παραμείνει στην θέση στην οποία βρίσκεται για 

όσο καιρό οι δυνάμεις για αλλαγή ισοσταθμίζονται από τις δυνάμεις για παραμονή 

στην υπάρχουσα θέση. Αλλαγή υφίσταται μόνο όταν οι δυνάμεις αλλαγής αυξηθούν 

και η αντίσταση απέναντι στην αλλαγή μειωθεί.  

Ο Lewis πρότεινε μια διαδικασία αλλαγών αποτελούμενη από τρία βήματα: 

(1) Ξεπάγωμα της υπάρχουσας κατάστασης (2) Πραγματοποίηση της αλλαγής (3) 

Πάγωμα στη νέα κατάσταση. Κατά τη διάρκεια του πρώτου βήματος συναντούμε τη 

μεγαλύτερη αντίσταση αλλαγής. Η δημιουργία κινήτρων για την εγκατάλειψη της 

υπάρχουσας θέσης είναι πάντα μια πρόκληση. 

Βασικό στην αντιμετώπιση της αντίστασης απέναντι στην αλλαγή είναι η 

παρουσίαση των λόγων εντοπισμού των κοστών ποιότητας σε μια γλώσσα που η 

διοίκηση καταλαβαίνει –νομισματικές μονάδες-. Ευτυχώς, οι ειδικοί που ασχολούνται 

με την ποιότητα δεν χρειάζεται να ξεκινάνε από το μηδέν. Αρκετές επιχειρήσεις 
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εφαρμόζουν ήδη συστήματα κοστολόγησης κατά δραστηριότητα τα οποία 

εστιάζονται στο που τα κόστη πραγματικά δημιουργούνται. Εάν αφαιρέσουμε τα 

κόστη ποιότητας από τα γενικά έξοδα και τα χωρίσουμε σε κατάλληλες κατηγορίες 

μπορούμε να καθορίσουμε καλλίτερα που ξοδεύονται τα χρήματα για την ποιότητα. 

Αυτό προσφέρει καλύτερη πληροφόρηση για την λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα 

θα μπορούσαν να συλλεγούν πληροφορίες σχετικά με τη φύρα, σχετικά με 

διακυμάνσεις φύρας, σχετικά με καθυστερήσεις εξαιτίας ποιοτικών προβλημάτων, 

σχετικά με κόστη εσωτερικών αποτυχιών κ.α.. Για πρώτη φορά η διοίκηση των 

επιχειρήσεων θα μπορεί να έχει πραγματική εικόνα των αντίκτυπων της κακής 

ποιότητας στην οργανωσιακή αποδοτικότητα και κερδοφορία. Το γεγονός αυτό 

μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες αποφάσεις σχετικά με το πώς μπορούν να 

βελτιωθούν οι λειτουργίες. Μια συνεργασία με το λογιστήριο θα μπορούσε να δώσει 

μια πρώτη εκτίμηση των κοστών εσωτερικών αποτυχιών, εκτίμηση η οποία θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην παρουσίαση του συστήματος κόστους ποιότητας. 

Ο Cotton (1995) (V. E. Sower, R. Quarles, 2003) θεωρεί ότι η διοίκηση είναι 

αρκετά πιθανό να εκπλαγεί από το μέγεθος των κοστών ποιότητας, επομένως ένας 

αποτελεσματικός τρόπος να κερδιθεί η προσοχή τους είναι να γίνει κάποιος πρόχειρος 

υπολογισμός των κοστών ποιότητας και των τεσσάρων κατηγοριών. Μια ομάδα η 

οποία θα έχει αντιπροσώπους τόσο από τα οικονομικά τμήματα όσο και τα τμήματα 

ποιότητας της επιχείρησης είναι απαραίτητη για να κερδιθεί η υποστήριξη της 

διοίκησης. 

Ένα επιχείρημα το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να πείσει τη διοίκηση 

σχετικά με την αξία ενός συστήματος μέτρησης κόστους ποιότητας είναι ότι όλοι οι 

ανταγωνιστές της επιχείρησης κάνουν κάτι ανάλογο.  

 

Οικονομικές Συνθήκες/ Κατάσταση της Επιχείρησης  

 

Οι Pursglove και Dale (1996) (V. E. Sower, R. Quarles, 2003) διατυπώνουν 

ότι η επικερδής φύση ενός κλάδου ή μιας επιχείρησης μπορεί να δυσκολέψει το 

πείσιμο της διοίκησης αναφορικά με την ανάγκη εντοπισμού των κοστών ποιότητας. 

Όταν μια επιχείρηση λειτουργεί καλά και έχει κέρδη είναι εύκολο να γίνει αδιάφορη 

και να αντιστέκεται στην αλλαγή. Όμως, εάν μια επιχείρηση δεν προσπαθεί συνεχώς 

να βελτιώνει τις λειτουργίες της, σύντομα θα χάσει το μερίδιο αγοράς της σε ένα 

συνεχώς πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
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Όταν μια επιχείρηση δεν πάει καλά, δυο πράγματα μπορούν να συμβούν και 

τα οποία να επηρεάσουν την απόφαση εφαρμογής ενός συστήματος μέτρησης 

κόστους ποιότητας. Πρώτον, η επιχείρηση μπορεί να γίνει πιο ανοιχτή στην αλλαγή 

όταν βρίσκεται σε περίοδο κρίσης. Ότι έκαναν έως τώρα δεν δουλεύει καλά, 

επομένως κάτι πρέπει να γίνει για να αλλάξουν τα πράγματα. Από την άλλη, η 

επιχείρηση σε μια περίοδο κρίσης μπορεί να λαμβάνει βιαστικές αποφάσεις οι οποίες  

να δυσκολεύουν την ήδη δύσκολη κατάσταση.  

Όλες οι περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο. Τα 

επιχειρήματα αναφορικά με το σύστημα κόστους ποιότητας πρέπει να εστιάζονται 

στα οφέλη της επιχείρησης  -καλύτερες αποφάσεις από την καλύτερη αναγνώριση 

των κοστών και συνολικά μικρότερα κόστη-. 

 

Έλλειψη Γνώσεων 

 

 Η έλλειψη γνώσεων ως λόγος μη εντοπισμού των κοστών ποιότητας μπορεί 

να αντικατοπτρίζει δυο διαφορετικά ζητήματα. Από τη μια πλευρά οι αρχές ποιότητας 

μπορεί να μη γίνονται κατανοητές σε βάθος από τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Οι 

ειδικοί σε θέματα ποιότητας, όπως κάθε είδους ειδικοί, λειτουργούν σε ένα 

συγκεκριμένο πεδίο με δικά του στοιχεία, δικές του αρχές και γλώσσα. Αυτοί οι 

ειδικοί πολλές φορές δεν κατανοούν ότι οι υπόλοιποι σε αυτό το πεδίο μπορεί να μην 

αναγνωρίζουν, να μην εκτιμούν ή να μην κατανοούν κάποια πράγματα. 

 Πρώτου λοιπόν τα κόστη ποιότητας αναγνωριστούν ή εντοπιστούν, τα 

στοιχεία και οι αρχές ποιότητας πρέπει να γίνουν κατανοητές από εκείνους οι οποίοι 

πρόκειται να δώσουν εντολή για την πραγματοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος και 

οι οποίοι πρόκειται να ωφεληθούν στο τέλος. Εάν δεν υπάρχει κατανόηση των αρχών 

ποιότητας μέσα σε μια επιχείρηση, τότε δεν πρόκειται ούτε να υπάρξει υποστήριξη 

για τον εντοπισμό των κοστών ποιότητας ούτε να γίνει χρήση των πληροφοριών που 

θα προκύψουν από ένα τέτοιο σύστημα. Η έλλειψη γνώσεων σχετικά με τις αρχές 

ποιότητας μπορεί να σχετίζεται με την προηγουμένη αιτία μη εντοπισμού των κοστών 

ποιότητας –έλλειψη υποστήριξης  και ενδιαφέροντος από τη διοίκηση για τον 

εντοπισμό των κοστών ποιότητας-. Το αν η αμάθεια οδηγεί σε έλλειψη υποστήριξης 

ή το αντίθετο είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται περαιτέρω μελέτη. Το σημαντικό 

είναι ότι σε κάθε περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα είναι μη κατανόηση των αρχών 

ποιότητας. 
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Από την άλλη πλευρά η έλλειψη γνώσης σχετίζεται με τα ακόλουθα δυο 

ζητήματα (V. E. Sower, R. Quarles, 2003) (1) Αγνοία του τι στοιχεία πρέπει να 

συμπεριληφθούν στη μέτρηση κόστους ποιότητας (2) Έλλειψη εμπειρίας, η οποία 

είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος. Αυτά τα δυο ζητήματα 

σχετίζονται περισσότερο με τις διαδικασίες οι οποίες εμπλέκονται στον εντοπισμό 

των κοστών ποιότητας. Το θέμα σε αυτήν την περίπτωση είναι κατά πόσο μπορεί να 

σχεδιαστεί ένα σύστημα, τα στοιχεία του οποίου επιτρέπουν τον εντοπισμό κοστών 

ποιότητας. Μια ενδιαφέρουσα πτυχή του θέματος είναι ότι τα κόστη ποιότητας 

δημιουργούνται ακόμα και αν τα λογιστικά συστήματα τα οποία εντοπίζουν και 

αναφέρουν τα κόστη δεν είναι σχεδιασμένα να διαχωρίζουν τα κόστη ανά κατηγορία 

π.χ. κόστη ποιότητας. 

Εάν μια επιχείρηση παράγει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, τότε οι 

δραστηριότητες αυτής της επιχείρησης έχουν σαν γνώμονα τους την ποιότητα και 

σχετίζονται με κάποια κόστη. Ποιοτικά προϊόντα σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες 

δραστηριότητες και καθήκοντα μέσα στην επιχείρηση τα οποία έχουν ως στόχο τους 

την ποιότητα και τα οποία σχετίζονται με κάποια έξοδα και κόστη τα οποία 

ανιχνεύονται ακόμα και από τα πιο απλά λογιστικά συστήματα. Το πρόβλημα είναι 

ότι τα κόστη των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ποιότητα δεν είναι εύκολα 

αναγνωρίσιμα είτε ως ιδέα είτε μέσα στις διαδικασίες αναφορών κόστους του 

λογιστικού συστήματος της επιχείρησης. 

Τα άτομα που ασχολούνται με δραστηριότητες οι οποίες έχουν σαν γνώμονα 

τους την ποιότητα μπορεί είτε να γνωρίζουν είτε όχι ότι η ποιότητα είναι ο γνώμονας 

των δραστηριοτήτων που εκτελούν. Κάποιες δραστηριότητες όπως οι επιθεωρήσεις 

και οι επιδιορθώσεις μπορεί να θεωρούνται ότι έχουν σαν γνώμονα τους την 

ποιότητα, δεν συμβαίνει το ίδιο όμως και σε κάποιες άλλες. Ακόμα και εάν αυτές οι 

δραστηριότητες αναγνωρίζονται, το συσωρευτικό τους αντίκτυπο ανάμεσα στα 

τμήματα, στα κέντρα κόστους, στα προϊόντα, στις γραμμές παραγωγής, στα κανάλια 

διανομής κ.α. μπορεί να μην καταγράφεται στην διαδικασία λογισμού κόστους. Τα 

περισσότερα λογιστικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί συνηθίζουν να καταχωρούν 

τα κόστη ανά λογαριασμούς όπως είναι οι μισθοί, η χρήση πρώτων υλών, η φύρα, οι 

αποσβέσεις κ.α. και δεν σκιαγραφούν τα κόστη ως προς τη φύση τους ή τους 

παράγοντες που οδηγούν στην εμφάνιση τους. Αυτά τα συστήματα μπορούν να 

παράσχουν δεδομένα σχετικά με διακυμάνσεις από κάποια στάνταρ ή σε σχέση με 

κάποια άλλα αντικείμενα διοικητικού ενδιαφέροντος, και αν δεν έχουν σχεδιαστεί 
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ειδικά για την απόδοση κοστών ποιότητας και για τη συσσώρευση του κόστους 

διαφορετικών αντικειμένων κόστους, τα κόστη ποιότητας τα οποία πραγματικά 

συμβαίνουν δεν μπορούν να γίνουν εμφανή στους λήπτες αποφάσεων. 

Η επέκταση των γνώσεων των ατόμων μιας επιχείρησης πάνω στις αρχές 

ποιότητας είναι ένα από τα βασικά καθήκοντα ενός ειδικού σε θέματα ποιότητας σε 

μια επιχείρηση. Ένας βασικός παράγοντας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

παρακινήσει τη διοίκηση και όχι μονό να κατανοήσει τις αρχές ποιότητας είναι να 

παρουσιαστούν τα οφέλη των δραστηριοτήτων ποιότητας σε όρους νομισματικών 

μονάδων.  

Το πρόβλημα καθορισμού των αντικειμένων που πρέπει να συμπεριληφθούν 

στο κόστος ποιότητας και η αντιμετώπιση της έλλειψης εμπειρίας να γίνει κάτι τέτοιο 

μπορεί να αντιμετωπιστεί φέρνοντας κοντά τις ακόλουθες δυο ομάδες (V. E. Sower, 

R. Quarles, 2003): (1) άτομα που γνωρίζουν ποια είναι τα κόστη ποιότητας που 

γενικά δημιουργούνται σε μια δεδομένη διαδικασία (2) άτομα που γνωρίζουν ποιες 

δραστηριότητες πραγματοποιούνται στις διαδικασίες της επιχείρησης, ανεξάρτητα 

από τη φύση αυτών των δραστηριοτήτων. Με άλλα λόγια, οι ειδικοί σε θέματα 

ποιότητας πρέπει να ρωτήσουν το εργατικό προσωπικό τι κάνουν στις εργασίες τους 

και να αναγνωρίσουν ποια από αυτά που κάνουν έχουν σαν γνώμονα τους την 

ποιότητα. Μέσα σε μια λειτουργική μονάδα μιας επιχείρησης δεν υπάρχει κάποιος 

που να μην γνωρίζει τι δραστηριότητες εκτελούνται μέσα σε αυτήν την μονάδα. 

Φέρνοντας κοντά αυτά τα άτομα με τους ειδικούς σε θέματα ποιότητας και οι οποίοι 

μπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση δραστηριοτήτων και καθηκόντων οι οποίες 

έχουν σαν προσανατολισμό τους την ποιότητα, επιτρέπει την αναγνώριση των 

δραστηριοτήτων που πρέπει να συμπεριληφθούν στο κόστος ποιότητας. Αυτό μπορεί 

να βοηθήσει και στην αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με την έλλειψη 

κατανόησης των αρχών ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. Αυτή η 

δραστηριότητα μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως μια βάση για την αναγνώριση των 

διαδικασιών κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και εφαρμογής λογιστικών συστημάτων τα 

οποία αναγνωρίζουν, εντοπίζουν και αναφέρουν τα κόστη ποιότητας των λειτουργιών 

της επιχείρησης. 
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Έλλειψη ενός Επαρκούς Λογιστικού και Υπολογιστικού Συστήματος 

 

Το μόνο υποχρεωτικό από τη νομοθεσία λογιστικό σύστημα για μια 

επιχείρηση είναι ένα σύστημα το οποίο είναι σχεδιασμένο να παρέχει οικονομικές 

αναφορές για τρίτους (και σε μικρότερο βαθμό αναφορές φόρων). Ένα τέτοιο 

σύστημα, το οποίο στηρίζεται σε γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, βασίζει τις 

κατηγοριοποιήσεις των συναλλαγών ανάλογα με πως αυτές επηρεάζουν τις 

οικονομικές αναφορές προς τρίτους. Τα κόστη σε τέτοια συστήματα αναγνωρίζονται, 

καταγράφονται και αναφέρονται ανάλογα με το πώς επηρεάζουν τους οικονομικούς 

λογαριασμούς παρά με το πώς σχετίζονται με επιχειρησιακούς παράγοντες και 

γεγονότα. Επιπλέον, ‘‘τα βιβλία πρέπει να συμφωνούν’’ και κάθε τι πρέπει να είναι 

στη θέση του σε ένα τέτοιο σύστημα. Σε παραγωγικές επιχειρήσεις, το βασικό 

ενδιαφέρον των παραπάνω συστημάτων είναι η διασφάλιση ότι όλα τα κόστη της 

επιχείρησης ‘‘απορροφούνται’’  από τα προϊόντα. Αν και ένα τέτοιο απλό σύστημα 

μπορεί να κατανείμει κόστη πρώτων υλών και άμεσης εργασίας στα προϊόντα, γενικά 

είναι μη αξιόπιστο στον συσχετισμό και μη γενικών εξόδων και προϊόντων. Αυτό 

σημαίνει ότι κάποια κόστη τα οποία υποχρεωτικά από τον νόμο πρέπει να 

απορροφηθούν από τα προϊόντα  είναι καλύτερα να υπάρχουν και μόνα τους για 

διάφορους διοικητικούς σκοπούς. Προς υπεράσπιση βέβαια αυτών των συστημάτων, 

έχουμε να πούμε ότι αυτά είναι σχεδιασμένα από οικονομικούς συμβούλους για την 

δημιουργία όσο το δυνατόν καλύτερων οικονομικών αναφορών προς τρίτους. 

Επομένως, αυτά τα συστήματα κάνουν αυτό το οποίο είναι σχεδιασμένα να κάνουν. 

Παρόλα αυτά, για τον χειρισμό οργανωσιακών ζητημάτων και για τη λήψη 

εσωτερικών διοικητικών αποφάσεων, αυτού του είδους τα συστήματα υστερούν. 

Προκειμένου να αναπτυχθεί ένα λογιστικό σύστημα ικανό να παρέχει 

αναφορές σχετικές με λειτουργικά ζητήματα, όπως είναι τα κόστη ποιότητας, η πιο 

σωστή λύση είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος ανάλυσης κοστών το οποίο θα είναι 

αυτόνομο από τα επίσημα λογιστικά βιβλία, θα βασίζεται όμως στα ίδια δεδομένα. 

Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να έχει κάποια υποδομή προκειμένου να έχει μια 

εσωτερική συνέπεια. Στην περίπτωση ενός συστήματος σχεδιασμένου για την παροχή 

οικονομικών αναφορών σε τρίτους υπάρχει ένας βασικός στόχος: το συνταίριασμα 

των εσόδων και των εξόδων. Προφανώς, αυτή η βάση δεν εξυπηρετεί την ανάλυση 

των κοστών για εσωτερικές αναφορές και διοικητικές αποφάσεις. Οι σύγχρονες 

επιχειρήσεις έχουν αναγνωρίσει ότι οι εσωτερικοί πελάτες υπάρχουν και έχουν 
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διαφορετικές απαιτήσεις από τους εξωτερικούς πελάτες της επιχείρησης. Επομένως, 

είναι λογικό να υποτεθεί ότι οι εσωτερικοί ‘‘πελάτες’’ οικονομικών πληροφοριών 

έχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τους εξωτερικούς χρήστες των οικονομικών 

πληροφοριών. Αυτό προστάζει να δημιουργηθεί μια δομή διαφορετική από αυτή που 

απαιτούν οι γενικές λογιστικές αρχές  για την εσωτερική ανάλυση κοστών και για τη 

διοίκηση. 

 Η κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες είναι μια εναλλακτική πρόταση 

στη λογιστική δομή που προστάζουν οι γενικές λογιστικές αρχές. Το σύστημα 

κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες ασχολείται με τις σχέσεις ανάμεσα στους 

πόρους που χρησιμοποιούνται ή καταναλώνονται από τις δραστηριότητες και τους 

δεσμούς ανάμεσα σε αυτές τις δραστηριότητες και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τα 

οποία παράγονται. Το σύστημα κοστολόγησης κατά δραστηριότητα όπως έχει ήδη 

περιγραφεί είναι ένα σύστημα το οποίο (Wen Hsien Tsai, 1998): 

• Μετρά το κόστος και την απόδοση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις 

διαδικασίες και τα αντικείμενα κόστους. 

• Αντιστοιχίζει κόστη σε δραστηριότητες ανάλογα με τη χρήση πόρων που 

κάνουν και αποδίδει κόστη σε αντικείμενα κόστους, όπως είναι τα προϊόντα 

και οι πελάτες, ανάλογα πάντα με τη χρήση δραστηριοτήτων που κάνουν 

• Αναγνωρίζει τη σχέση αιτίας-αιτιατού των οδηγών κόστους και των 

δραστηριοτήτων. 

Το βασικό στοιχείο αυτής της μεθόδου επομένως είναι οι δραστηριότητες και 

οι σχετικοί οδηγοί κόστους και όχι οι λογαριασμοί( π.χ. έσοδα και έξοδα). Οι αρχές 

της κοστολόγησης κατά δραστηριότητα αναγνωρίζουν ότι κάποια σχετικά με την 

επιχείρηση κόστη  είναι αυτόνομα και ξεχωριστά από τα μοναδιαία κόστη και είναι 

επικουρικά των εγκαταστάσεων και των γραμμών παραγωγής με μικρή έως καθόλου 

σχέση με τα κόστη συγκεκριμένων μονάδων προϊόντων. Κάτω από ένα σύστημα 

κοστολόγησης κατά δραστηριότητα, η διοίκηση μπορεί να αποφασίσει εάν το κόστη 

ποιότητας πρόκειται να χωριστούν ανά μονάδα, ανά τμήμα, ανά γραμμή παραγωγής, 

ανά πελάτη ή ανά οποιοδήποτε άλλο επίπεδο απαραίτητο για τη λήψη αποφάσεων. 

Ακόμα και αν η διοίκηση αποφασίσει ότι τα κόστη ποιότητας πρόκειται να 

αποδοθούν στο επίπεδο του προϊόντος, στο οργανωσιακό επίπεδο, ή σε οποιοδήποτε 

άλλο επίπεδο το οποίο κρίνεται επιθυμητό, εάν χρησιμοποιηθεί ένα παραδοσιακό 

κοστολογικό σύστημα, το οποίο ακολουθεί τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές, 
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το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια διαστρέβλωση των κοστών ποιότητας που 

σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Κάτω από τα παραδοσιακά συστήματα 

κοστολόγησης, τα κόστη που σχετίζονται με την ποιότητα γενικά αντιμετωπίζονται 

ως στοιχεία των γενικών εξόδων. Σε αυτά τα συστήματα τα γενικά έξοδα 

αντιστοιχίζονται γενικά στα στοιχεία της επιχείρησης και/ή στα προϊόντα μέσω μη 

αιτιατών κατανομών οι οποίες βασίζονται μερικές φορές σε τυχαίες βάσεις. Για 

παράδειγμα, τα κόστη που δημιουργούνται στις επιθεωρήσεις των πρώτων υλών 

αποτελούν στοιχείο των γενικών εξόδων της επιχείρησης και μπορούν να 

κατανεμηθούν στα προϊόντα ως μέρος ενός συντελεστή καταμερισμού των γενικών 

εξόδων όπως είναι η ποσότητα των πρώτων υλών σε κάθε προϊόν. Ένας τέτοιος 

καταμερισμός αποτυγχάνει να αναγνωρίσει τις διαφορές στην περιπλοκότιτα των 

προϊόντων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία αυτών.  

Επιπρόσθετες επιθεωρήσεις ή επιθεωρήσεις διαφορετικού είδους μπορεί να 

απαιτούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγής ενός προϊόντος, ενώ σε κάποιο άλλο 

μπορεί να μη χρειάζεται καμία άλλη επιθεώρηση. Εάν τα κόστη επιθεώρησης 

βαραίνουν κάθε προϊόν ανάλογα με την ποσότητα πρώτων υλών σε καθένα από αυτά, 

αυτή η κατανομή θα έχει ως αποτέλεσμα λανθασμένο καταλογισμό των κοστών 

επιθεώρησης σε κάθε προϊόν. Δεδομένου ότι τα περισσότερα, εάν όχι όλα τα κόστη 

ποιότητας θεωρούνται στοιχεία των γενικών εξόδων στα παραδοσιακά συστήματα 

κοστολόγησης, το αποτέλεσμα αυτών των αυθαίρετων κατανομών μπορεί να 

οδηγήσει σε σημαντικές διαστρεβλώσεις των κοστών των προϊόντων. Η χρήση της 

κοστολόγησης κατά δραστηριότητες αναγνωρίζει τις διαφορές στην πολυπλοκότητα 

των προϊόντων και των διαδικασιών και κατανέμει τα κόστη σύμφωνα με οδηγούς 

κόστους (π.χ. αιτία) οι οποίοι δημιουργούνται εξαιτίας αυτών των πολυπλοκοτήτων.  

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την ποιότητα μπορούν να θεωρηθούν 

ως κάποιες από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις διαδικασίες και οι οποίες 

δραστηριότητες, κάτω από το πλαίσιο ενός συστήματος κοστολόγησης κατά 

δραστηριότητες, μπορούν (V. E. Sower, R. Quarles, 2003): (1) να αναγνωρισθούν και 

να μετρηθούν. (2) να συσχετιστούν με την κατανάλωση των πόρων. (3) να 

αντιστοιχηθούν σε αντικείμενα κόστους όπως είναι οι διαδικασίες, τα προϊόντα και οι 

πελάτες. Αυτή η αρχή μπορεί να ενσωματωθεί ως βασικό στοιχείο κόστους ποιότητας 

σε ένα σύστημα μέτρησης κόστους ποιότητας και στο οποίο τα κόστη πρόληψης 

ορίζονται για παράδειγμα ως εξής: ‘‘τα κόστη όλων των δραστηριοτήτων που έχουν 

σχεδιαστεί ειδικά για την πρόληψη της κακής ποιότητας στα προϊόντα και τις 
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υπηρεσίες’’. Εάν κάποιος επιθυμεί να μετρήσει τα κόστη των δραστηριοτήτων που 

έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη των κόστων κακής ποιότητας στα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες, τότε θα πρέπει να υπάρχει κάποιο πλαίσιο το οποίο συσχετίζει την 

κατανάλωση των πόρων με τις δραστηριότητες εκείνες οι οποίες σχετίζονται με την 

ποιότητα με μια σχέση αιτίας-αιτιατού. Το σύστημα κοστολόγησης κατά 

δραστηριότητα παρέχει αυτό το πλαίσιο δημιουργίας αυτών των σχέσεων και 

συνδέσμων. 

Το σύστημα κόστους ποιότητας ορίζει τα κόστη αποτίμησης ως: ‘‘Κόστη τα 

οποία σχετίζονται με τη μέτρηση, αποτίμηση ή παρακολούθηση προϊόντων ή 

υπηρεσιών ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση τους στα πρότυπα ποιότητας και 

στις απαιτήσεις απόδοσης’’. Η μέτρηση, η αποτίμηση και η παρακολούθηση είναι 

δραστηριότητες οι οποίες καταναλώνουν πόρους σύμφωνα με κάποιους οδηγούς  

πόρων, όπως είναι η συχνότητα εμφάνισης, τα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, 

η φύση και η πολυπλοκότητα της διαδικασίας κ.α.. Τα κόστη τα οποία εμπλέκονται 

σε αυτές τις τρεις δραστηριότητες είναι τα κόστη των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, 

εξοπλισμός, προμήθειες κ.α.) που καταναλώνονται κατά τη διάρκεια αυτών των 

δραστηριοτήτων για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή διαδικασία. Επειδή ο βαθμός και η 

έκταση των μετρήσεων, των εκτιμήσεων και των παρακολουθήσεων διαφέρει για 

διαφορετικά προϊόντα και διαδικασίες, τα κόστη θα διαφέρουν από προϊόν σε προϊόν 

ή από διαδικασία σε διαδικασία, ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η 

αναγνώριση αυτών των τύπων σχέσεων και αρχών είναι βασικό στοιχείο της δομής 

ενός συστήματος κοστολόγησης κατά δραστηριότητα. 

Μια επιπρόσθετη αρχή που αναφορικά με το πλαίσιο του συστήματος 

κοστολόγησης κατά δραστηριότητα μπορεί να βρει εφαρμογή σε θέματα που 

σχετίζονται με την ανίχνευση και τον εντοπισμό κοστών ποιότητας μέσα από 

λογιστικά συστήματα. Αυτή η αρχή βρίσκει επιπρόσθετη εφαρμογή και στα ζητήματα 

που αφορούν τις δυσκολίες καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να 

συμπεριληφθούν στα κόστη ποιότητας και τα οποία χρειάζεται να ανιχνευθούν και να 

εντοπιστούν. Αυτή η αρχή είναι η αναγνώριση των σφαλμάτων ακρίβειας. Τα 

παραδοσιακά λογιστικά συστήματα χρησιμοποιούν μερικές φορές αυθαίρετες 

κατανομές πάνω στις οποίες βασίζουν τα κόστη προϊόντων, και οι οποίες κατανομές 

μπορεί να εμπλέκουν περίπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς προκειμένου να 

επιτύχουν κάποια ακρίβεια. Αυτά τα συστήματα μερικές φορές εμπλέκουν 

μεταβλητές πολλών δεκαδικών ψηφίων ως δείκτες της ισχύς και της ακρίβειας τους. 
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Παρόλα αυτά, κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος κοστολόγησης 

κατά δραστηριότητα, αυτές οι παραδοσιακές αναλύσεις έχουν βρεθεί αρκετές φορές 

να μην είναι καθόλου ακριβείς. Το πλαίσιο κοστολόγησης κατά δραστηριότητα 

θεωρεί ότι είναι καλύτερο να μην έχεις μεγάλη ακρίβεια αλλά να είσαι σωστός, παρά 

να έχεις μεγάλη ακρίβεια αλλά αυτά που βρίσκεις να μην έχουν μεγάλη σχέση με 

αυτά που ζητάς. Τα συστήματα κοστολόγησης κατά δραστηριότητα αναγνωρίζουν ότι 

μη ακριβείς είσοδοι του συστήματος δεν σημαίνουν αυτόματα και μη σωστές 

εξόδους, όπως επίσης και ότι είσοδοι μεγάλης ακρίβειας δεν σημαίνουν αυτόματα και 

σωστά αποτελέσματα. Ακόμα και εάν οι έξοδοι του συστήματος μας δίνουν μόνο 

τάξεις μεγέθους και όχι ακρίβεια δεκαδικού, δίνοντας μας όμως ένα χρησιμοποιήσιμο 

αποτέλεσμα, τότε ο σκοπός μας έχει επιτευχθεί. Η προσέγγιση των συστημάτων 

κοστολόγησης κατά δραστηριότητα έχει ως αρχή της ότι πρέπει να ασχολούμαστε με 

τα μεγάλα ζητήματα και να μην ξοδεύουμε χρόνο και χρήμα σε μικρές και άσχετες 

λεπτομέρειες. Ένας αναγνωρισμένος κίνδυνος κατά την εφαρμογή των συστημάτων 

κοστολόγησης κατά δραστηριότητα είναι η επιθυμία για μεγάλη ακρίβεια, η οποία 

ακρίβεια έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συστημάτων τα οποία είναι μαζικά, 

υπερσχεδιασμένα, και ξοδεύουν πάρα πολύ από τον χρόνο των εργαζομένων. Αυτή η 

αρχή της όχι μεγάλης ακρίβειας των αποτελεσμάτων του συστήματος που όμως 

προσφέρουν σωστά συμπεράσματα μπορεί να εφαρμοστεί στο θέμα που σχετίζεται με 

το ποια στοιχεία κόστους ποιότητας πρέπει να αναγνωριστούν και να ανιχνευθούν. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο πλαίσιο του συστήματος κοστολόγησης κατά 

δραστηριότητα, κατά το σχεδιασμό συστημάτων μέτρησης κόστους ποιότητας, οι 

ειδικοί ποιότητας πρέπει να είναι ενήμεροι για τα πιθανά προβλήματα που 

προκύπτουν από την επιδίωξη ακρίβειας και από τον ενδεχόμενο υπερσχεδιασμό του 

συστήματος που μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια επιδίωξη. Η έρευνα καθορισμού 

των στοιχείων που πρέπει να συμπεριληφθούν στη μέτρηση του κόστους ποιότητας 

είναι χωρίς τέλος. Ο χρόνος που ξοδεύεται στην προσπάθεια καθορισμού εάν ένα 

δοθέν κόστος πρέπει να θεωρηθεί κόστος πρόληψης ή κόστος αποτίμησης μπορεί να 

είναι απλά χάσιμο χρόνου εάν το αποτέλεσμα δεν προκαλεί καλύτερη πληροφόρηση 

για τη λήψη αποφάσεων. Ο στόχος πρέπει να είναι η αναγνώριση, στο βαθμό που 

αυτό είναι εφικτό, εκείνων των κοστών τα οποία σχετίζονται με την ποιότητα, ούτως 

ώστε οι διοικητικές ενέργειες που θα ληφθούν να μεγιστοποιήσουν το όφελος, και όχι 

η ακριβής εκτίμηση μιας κατηγορίας κοστών.  
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Το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις συνδέουν την μη ακρίβεια των 

λογιστικών και υπολογιστικών συστημάτων δεν είναι παράδοξο. Πριν την εποχή των 

λογιστικών συστημάτων που τρέχουν σε υπολογιστές, η ανάγκη οικονομικών 

αναφορών προς τρίτους και ο βαθμός της ανθρώπινης προσπάθειας που απαιτούνταν 

για την εκπλήρωση αυτού του έργου αποθάρρυνε εκτενείς μη οικονομικές αναφορές 

οι οποίες βασίζονταν σε μη οικονομικές λογιστικές αρχές. Παρόλα αυτά, η εισαγωγή 

στην εποχή των υπολογιστών και η ανάπτυξη βάσεων δεδομένων επέτρεψε την 

γρήγορη αναδιοργάνωση των δεδομένων τα οποία είναι απαραίτητα για αναλύσεις 

διαφορετικού τύπου από τα ίδια λογιστικά δεδομένα. Με τη χρήση των υπολογιστών 

τα παραδοσιακά λογιστικά συστήματα έγιναν ιδιαίτερα επιτυχημένα στη συλλογή, 

καταγραφή και αναφορά οικονομικών λογιστικών πληροφοριών. Παρόλα αυτά, εάν 

το λογιστικό σύστημα που χρησιμοποιείται έχει τη δυνατότητα να δίνει μόνο 

οικονομικές αναφορές, οι μόνες μη οικονομικές αναφορές θα πρέπει να γίνουν μέσω 

της ανθρώπινης προσπάθειας αναδιοργάνωσης των οικονομικών δεδομένων. 

Συστήματα συσχετισμού βάσεων δεδομένων όμως, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 

υπολογιστική δύναμη των υπολογιστών για να δημιουργήσουν σχέσεις ανάμεσα σε 

δεδομένα οικονομικών συναλλαγών και απαιτήσεις κόστους ποιότητας. Για 

παράδειγμα, ο μισθός του επιθεωρητή ποιότητας γενικά χρεώνεται σε ένα κέντρο 

κόστους και στη συνεχεία κατανέμεται στα προϊόντα ως μέρος των γενικών εξόδων 

στην περίπτωση που απαιτείται μια οικονομική αναφορά προς τρίτους. Με τη χρήση 

όμως συστημάτων συσχετισμού βάσεων δεδομένων ο μισθός αυτού του ατόμου 

μπορεί να κατανεμηθεί σε ένα αριθμό διαφορετικών στοιχείων κόστους, όπως είναι 

συγκεκριμένες παραγγελίες, συγκεκριμένες γραμμές παραγωγής, συγκεκριμένες 

γεωγραφικές περιοχές ή συγκεκριμένοι πελάτες. Αλλά κόστη που σχετίζονται με την 

ποιότητα, σε άλλους λογαριασμούς και άλλα κέντρα κόστους, μπορούν να 

συσχετιστούν με παρόμοιο τρόπο με τα ίδια στοιχεία κόστους. Με αυτόν τον τρόπο 

μπορούν να γίνουν κάποιες αναφορές οι οποίες να δείχνουν το κόστος των 

επιθεωρήσεων ποιότητας, ή κάποιων άλλων κοστών ποιότητας, ανά παραγγελία, ανά 

γραμμή παραγωγής, ανά γεωγραφική περιοχή και/ή ανά συγκεκριμένο πελάτη. Αυτό 

επιτρέπει την δημιουργία διαφορετικών επιπέδων πληροφοριών κόστους σχετικών με 

την ποιότητα, όχι αποκλειστικά πληροφορίες κόστους ανά προϊόν αλλά επίσης και 

ανά πελάτη ή ανά οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο. 

Η επέκταση των συστημάτων συσχετισμού βάσεων δεδομένων έχουν 

δημιουργήσει πιο περίπλοκα υπολογιστικά συστήματα, τα οποία έχουν πολύ 
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μεγαλύτερες δυνατότητες από το απλά να συσχετίζουν δεδομένα. Τα συστήματα ERP 

(Enterprise Resource Planning) είναι μεγάλα, περίπλοκα, πραγματικού χρόνου 

υπολογιστικά συστήματα τα οποία ολοκληρώνουν όλα τα υπολογιστικά συστήματα 

ενός οργανισμού σε ένα,  μέσω μιας βάσης δεδομένων η οποία μοιράζεται σε όλα τα 

προγράμματα. Τα συστήματα ERP επιτρέπουν στην διοίκηση να δημιουργεί 

διαδικασίες ανίχνευσης για όλα τα δεδομένα σε μια επιχείρηση και να συσχετίζει 

αυτά τα δεδομένα με κάθε καθορισμένο αντικείμενο και δραστηριότητα. Για 

παράδειγμα, εάν στόχος ήταν η συσσώρευση, η ανίχνευση και η αναφορά δεδομένων 

σχετικών με εσωτερικές αποτυχίες, τότε αυτά τα συστήματα μπορούν να 

προγραμματιστούν να ανιχνεύουν σε πραγματικό χρόνο αυτά τα δεδομένα στο 

σύνολο, ανά προϊόν, ανά πελάτη, ανά γεωγραφική περιοχή, ανά γραμμή παραγωγής ή 

ανά οποιαδήποτε άλλη κατηγοριοποίηση θέλει η διοίκηση της επιχείρησης. 

 

Δεν Βλέπουν οι Επιχειρήσεις τα Οφέλη Μέτρησης του Κόστους Ποιότητας 

 

Οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν βλέπουν τα οφέλη από ένα σύστημα μέτρησης 

κόστους ποιότητας μπορούν να χωριστούν σε δυο κατηγορίες (V. E. Sower, R. 

Quarles, 2003): Εκείνες οι οποίες δεν καταλαβαίνουν το κόστος ποιότητας και εκείνες 

οι οποίες έχουν ένα σύστημα, το οποίο αυτές θεωρούν καλό κοστολογικό σύστημα, 

και οι οποίες είτε καταλαβαίνουν είτε όχι το κόστος ποιότητας. Για εκείνες τις 

επιχειρήσεις οι οποίες δεν καταλαβαίνουν το κόστος ποιότητας υπάρχουν πολλές 

ευκαιρίες εκπαίδευσης. 

Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ένα κοστολογικό σύστημα το οποίο θεωρείται 

αξιόπιστο μπορεί να χάνουν την ευκαιρία να ωφεληθούν από ένα σύστημα μέτρησης 

κόστους ποιότητας. Επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν το Six Sigma γενικά έχουν 

ένα καλά δομημένο κοστολογικό σύστημα. Αυτό το σύστημα όμως, παρέχει λίγη 

πληροφόρηση για τις ευκαιρίες βελτίωσης δραστηριοτήτων, πληροφορίες τις οποίες 

παρέχει όμως ένα σύστημα μέτρησης κόστους ποιότητας. Υπάρχει βέβαια η 

δυνατότητα συνδυασμού ενός συστήματος μέτρησης κόστους ποιότητας και ενός 

κοστολογικού συστήματος προγραμμάτων Six Sigma. Εάν όμως αυτές οι 

επιχειρήσεις δεν κατανοούν το κόστος ποιότητας, τότε η εκπαίδευση είναι το πρώτο 

βήμα για τη δημιουργία του παραπάνω συνδυασμού. Εάν οι επιχειρήσεις κατανοούν 

το κόστος ποιότητας αλλά δεν το χρησιμοποιούν, τότε πρέπει να γίνει μια 

επανεξέταση του συστήματος επίδοσης. 
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Σύμφωνα με τη μελέτη των Lingle και Schiemann (1996) (V. E. Sower, R. 

Quarles, 2003) η επίδοση των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ισορροπημένα 

συστήματα απόδοσης για την διοίκηση υπερτερεί εκείνης των επιχειρήσεων που 

χρησιμοποιούν λιγότερο ισσοροπημένα συστήματα. Η μέτρηση απόδοσης 

αποτελείται από πολλές συνιστώσες. Ένα ισορροπημένο σύστημα επιτρέπει τη λήψη 

αποφάσεων οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα και την πραγματοποίηση δράσεων, 

διότι ποσοτικοποιεί την απόδοση και την αποτελεσματικότητα προηγούμενων 

δράσεων μέσω της έρευνας, της μετάφρασης και της διασποράς των κατάλληλων 

δεδομένων. Το κόστος ποιότητας είναι μια μεθοδολογία η οποία εστιάζεται στη 

μέτρηση συγκεκριμένων μέτρων απόδοσης. Με κατάλληλη ενσωμάτωση σε ένα 

συγκεντρωτικό και πολυεπίπεδο σύστημα το κόστος ποιότητας μπορεί να βοηθήσει 

τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να εντοπίζουν τα 

αποτελέσματα αυτών των αποφάσεων τους. 
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10. Μελέτη Περίπτωσης 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τη μελέτη των διαφόρων πτυχών των 

μετρήσεων κόστους ποιότητας σε μια πραγματική επιχείρηση. Η επιχείρηση με την 

οποία θα ασχοληθούμε δραστηριοποιείται στον τομέα των πλαστικών, μέχρι αυτή τη 

στιγμή δεν εφαρμόζει κάποιο σύστημα μέτρησης κόστους ποιότητας, ενώ από το 

2006 έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001. 

Η επιχείρηση ιδρύθηκε πριν από 35 περίπου χρόνια, απασχολεί 25 άτομα και 

ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία πλαστικών ειδών συσκευασίας. Υπάρχουν 

δυο διαφορετικές γραμμές παραγωγής μέσα στην επιχείρηση. Συγκεκριμένα, στη 

πρώτη γραμμή παραγωγής με τη χρήση υψημοριακού πολυαιθυλενίου (HD-PE), 

μεσομοριακού πολυαιθυλενίου (MD-PE) και χαμηλομοριακού πολυαιθυλενίου (LD-

PE) γίνεται παραγωγή και εκτύπωση σακούλων συσκευασίας κάθε είδους (σακούλες 

Super Market, σακούλες ζαχαροπλαστείων, σακούλες απορριμμάτων κ.α.), ενώ στη 

δεύτερη γραμμή παραγωγής γίνεται παραγωγή και εκτύπωση πλαστικών ειδών μιας 

χρήσης (ποτήρια, κουπάκια, πιάτα, καπάκια) από πολυστερίνη (PS) και 

πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Η επιχείρηση, όπως ήδη αναφερθεί, ασχολείται επίσης και με 

την εμπορία διαφόρων άλλων πλαστικών ειδών, όπως οι πλαστικές μεμβράνες 

συσκευασίας, τα πλαστικά πιρουνιά, τα πλαστικά κουταλιά, τα καλαμάκια, τα 

ποτήρια φελιζόλ κ.α.. 

Οι λόγοι που η εταιρία ενδιαφέρεται για τα κόστη ποιότητας είναι οι 

ακόλουθοι: 

• Η έλλειψη μετρήσεων και ελέγχων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής 

διαδικασίας έχει σαν αποτέλεσμα υψηλά ποσοστά σφαλμάτων και 

ελαττωματικών προϊόντων. 

• Τα σχετικά χαμηλά έσοδα σε σχέση με τον κύκλο πωλήσεων δείχνει ότι είναι 

σημαντική η αναγνώριση κατάλληλων εξοικονομήσεων κόστους προκειμένου 

να διασφαλιστεί η υγεία της επιχείρησης. 

• Υπάρχει η ανάγκη αναγνώρισης των δραστηριοτήτων που δεν προσθέτουν 

αξία, κάτι το οποίο γίνεται κατανοητό από τα παράπονα των πελατών. 

• Υπάρχει η ανάγκη επαύξησης του επιπέδου προσοχής στην ποιότητα με την 

επικέντρωση της προσοχής των εργαζομένων στην οικονομική σημασία των 

δραστηριοτήτων που δεν προσθέτουν αξία. 
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• Η μέθοδος μέτρησης κόστους ποιότητας θεωρείται από τη διοίκηση ως ένας 

τρόπος μέτρησης της επιτυχίας των προσπαθειών βελτίωσης της επιχείρησης. 

 

10.1. Περιγραφή των Γραμμών Παραγωγής 

 

Στην πρώτη γραμμή παραγωγής με τη χρήση υψημοριακού πολυαιθυλενίου 

(HD-PE), μεσομοριακού πολυαιθυλενίου (MD-PE) και χαμηλομοριακού 

πολυαιθυλενίου (LD-PE) γίνεται παραγωγή και εκτύπωση σακούλων συσκευασίας. 

Στα Σχήματα 5 και 6 που ακολουθούν φαίνονται τα διαγράμματα ροής και ελέγχου 

για αυτήν την γραμμή παραγωγής. 

  

 
 

Σχήμα 5. Διάγραμμα Ροής για Σακούλες – Αρχική Φάση 
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 Σχήμα 6. Διάγραμμα Ροής για Σακούλες – Τελική Φάση  

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράμματα ροής και ελέγχου, μετά τη 

λήψη κάποιας παραγγελιάς γίνεται έλεγχος της αποθήκης για τυχών παρακαταθήκη 

του ζητούμενου προϊόντος. Αν δεν υπάρχει παρακαταθήκη, δίνεται εντολή 

παραγωγής, εκτύπωσης (αν χρειάζεται) και κοπής των κατάλληλων ρολών φύλλου 

πολυαιθυλενίου (ΡΕ). Στο τέλος γίνεται η διαμόρφωση του χερουλιού της σακούλας 

και η αποθήκευση των τελικών προϊόντων.  

Στη δεύτερη γραμμή παραγωγής όπως έχει ήδη αναφερθεί γίνεται παραγωγή 

και εκτύπωση πλαστικών ειδών μιας χρήσης (ποτήρια, κουπάκια, πιάτα, καπάκια) 

από πολυστερίνη (PS) ή πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Στα Σχήματα 7 και 8 που ακολουθούν 

φαίνονται τα διαγράμματα ροής και ελέγχου για αυτήν την γραμμή παραγωγής. 
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Σχήμα 7. Διάγραμμα Ροής για Πλαστικά μιας Χρήσης– Αρχική Φάση 

 

 
Σχήμα 8. Διάγραμμα Ροής για Πλαστικά μιας Χρήσης – Τελική Φάση 
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Όπως φαίνεται και από αυτά τα διαγράμματα ροής και ελέγχου, μετά τη λήψη 

κάποιας παραγγελιάς γίνεται έλεγχος της αποθήκης για τυχών παρακαταθήκη του 

ζητούμενου προϊόντος. Αν δεν υπάρχει παρακαταθήκη, δίνεται εντολή παραγωγής 

των κατάλληλων φύλλων πολυστερίνης ή πολυπροπυλενίου, φορμαλισμού και 

εκτύπωσης αυτών και αποθήκευσης των τελικών προϊόντων. 

 

10.2. ISO 9001 

 

Η επιχείρηση έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ISO 9001 από τα μέσα του 

2006. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι ο τρόπος με τον οποίο έχει 

στηθεί το σύστημα βοηθά στη μελλοντική μέτρηση του κόστους ποιότητας. 

Πιο συγκεκριμένα, έχει δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα για υπολογιστές μέσω 

του οποίου ‘‘τρέχουν’’ οι περισσότερες διαδικασίες του συστήματος πιστοποίησης: 

παραγγελιοληψία, παραγγελίες προς προμηθευτές, ποσότητα φύρας ανά παραγγελία 

κ.α.  

Με τη λήψη της κάθε παραγγελιάς και την εισαγωγή της στο πρόγραμμα, 

εκδίδονται όλες οι εντολές παραγωγής που χρειάζονται. Οι εντολές πηγαίνουν στα 

αντίστοιχα τμήματα και εκτελούνται. Κατά την εκτέλεση της κάθε παραγγελιάς 

συμπληρώνονται κάποια έντυπα από τους εργαζομένους στα οποία αναγράφεται η 

παραχθείσα ποσότητα καθώς και η φύρα που προέκυψε. Όλα αυτά τα στοιχεία 

περνούνται ξανά στο πρόγραμμα και μπορούμε να έχουμε μια εικόνα της συνολικής 

παραχθείσας ποσότητας και της φύρας ανά διάφορες βάσεις π.χ. ανά πελάτη, ανά 

χρονική περίοδο, ανά τμήμα κ.τ.λ. 

Στο πρόγραμμα παιρνούνται επίσης και δεδομένα αναφορικά με τους 

προμηθευτές της επιχείρησης. Έτσι, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις ληφθήσες 

παραγγελίες αυτό μπορεί να φανεί στο πρόγραμμα με αποτέλεσμα η λήψη 

κατάλληλων δράσεων να είναι πιο εύκολη. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται από την 

επιχείρηση παράλληλα με το επίσημο λογιστικό πρόγραμμα, επιτρέπει τη 

συγκέντρωση και την ανάλυση μη λογιστικών πληροφοριών απαραίτητων για την 

καλύτερη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση. 
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10.3. Μέτρηση Κόστους Ποιότητας 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η επιχείρηση δεν εφαρμόζει κάποια μέθοδο 

μέτρησης του κόστους ποιότητας. Στην παράγραφο αυτή θα εξετάσουμε την 

εφαρμογή και των δυο μεθόδων μέτρησης του κόστους ποιότητας (μέθοδος PAF, 

μέθοδος μέτρησης κόστους διαδικασιών) και θα προσπαθήσουμε να δούμε ποια από 

τις δυο μεθόδους μέτρησης  είναι η καλύτερη δυνατή. 

Το πρώτο βήμα το οποίο έγινε και το οποίο είναι κοινό και για τις δυο 

μεθόδους ήταν η εύρεση των διαφόρων στοιχείων κόστους ποιότητας και η 

κατηγοριοποίηση τους κάτω από τις τέσσερις κατηγορίες κόστους ποιότητας. Εκτός 

από την παραπάνω κατηγοριοποίηση των στοιχείων κόστους ποιότητας έγινε 

κατηγοριοποίηση  τους και στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: 

• Στοιχεία τα οποία είναι δυνατόν να ανιχνευθούν και να ποσοτικοποιηθούν 

βάση ήδη υπαρχόντων δεδομένων. 

• Στοιχεία τα οποία είναι δυνατόν να ανιχνευθούν, όχι όμως και να 

ποσοτικοποιηθούν, διότι δεν καταγράφονται δεδομένα για αυτά. 

• Στοιχεία τα οποία συνδέονται με δραστηριότητες οι οποίες όμως δεν 

λαμβάνουν χώρα μέσα στην επιχείρης αυτή τη στιγμή. 

Στον Πίνακα 5 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα διάφορα στοιχεία κόστους 

ποιότητας που βρέθηκαν μετά από κατάλληλη μελέτη των διαδικασιών παραγωγής. 

 

 
Κατηγορίες 

Κόστους 

Ποιότητας 

Στοιχεία Κόστους Ποιότητας Ποσοτικοποιήσημα Αναγνωρίσιμα 

Μόνο 

Μη 

Αναγνωρίσιμα 

Πρόληψη Ποιοτικός σχεδιασμός  X  

 Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξοπλισμού   X 

 Συντήρηση και καλιμπράρισμα των 

μηχανημάτων παραγωγής 
 X  

 Συντήρηση και καλιμπράρισμα των 

οργάνων μέτρησης και επιθεώρησης 
X   

 Διασφάλιση ποιότητας προμηθευτών  X  

 Εκπαίδευση ποιότητας   X 

 Αναφορά δεδομένων ποιότητας   X 

 Προγράμματα βελτίωσης της 

ποιότητας 
  X 
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Αποτίμηση Επικύρωση έναρξης παραγωγής  X  

 Επιθεώρηση  X  

 Επιθεώρηση συσκευασίας X X X 
 Επιθεώρηση εργατικού προσωπικού  X  

 Εργαστηριακοί έλεγχοι αποδοχής 

προϊόντων 
 X  

 Επιθεωρήσεις και έλεγχοι  X  

 Επιθεωρήσεις και έλεγχοι 

μηχανημάτων παραγωγής 
 X  

 Επιθεωρήσεις και έλεγχοι πρώτων 

υλών 
 X  

 Ανάλυση και αναφορά των 

αποτελεσμάτων ελέγχων 
  X 

Εσωτερικές 

αποτυχίες 

Φύρα 
X   

 Αντικατάσταση- Επιδιόρθωση  X  

 Αντιμετώπιση προβλημάτων  X  

 Επαναεπιθεώρηση και επανέλεγχος  X  

 Φύρα και επιδιόρθωση εξαιτίας 

σφαλμάτων προμηθευτών 
  X 

 Υποβαθμισμένη ποιότητα 

παραγόμενων προϊόντων 
 X  

 Προϊόντα που παρήχθησαν αλλά δεν 

χρησιμοποιήθηκαν 
 X  

 Καθυστερήσεις   X 

Εξωτερικές 

Αποτυχίες 

Παράπονα 
 X  

 Απόρριψη σταλθέντων προϊόντων 

και επιστροφή αυτών 
 X  

 Κόστη επιστροφών X   

 Απώλεια πωλήσεων   X 

 Αξιοπιστία προϊόντων   X 

 

 

Πίνακας 5. Στοιχεία Κόστους Ποιότητας των Διαδικασιών Παραγωγής  

 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 5 εκτός από την φύρα, τα κόστη επιστροφών 

και  τη συντήρηση και το καλιμπράρισμα των οργάνων μέτρησης και επιθεώρησης 

κανένα άλλο στοιχείο κόστους ποιότητας δεν μπορεί να μετρηθεί από τα ήδη 
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υπάρχοντα λογιστικά και μη συστήματα. Από τα υπόλοιπα στοιχεία σχεδόν τα μισά 

μπορούν να ανιχνευθούν αλλά δεν μετρούνται, ενώ τα υπόλοιπα μισά δεν 

ανιχνεύονται καν. 

Σύμφωνα με το ήδη υπάρχον σύστημα κοστολόγησης, τα στοιχεία κόστους 

ποιότητας κατανέμονται σε διάφορα κέντρα κόστους, ενώ μερικά από αυτά 

χρεώνονται στα γενικά έξοδα. Κάτω από αυτό το σύστημα κοστολόγησης αν  

χρησιμοποιήσουμε τη μεθόδο μέτρησης κόστους ποιότητας PAF ο καταμερισμός των 

κόστων στα στοιχεία κόστους ποιότητας θα είναι μια χρονοβόρα και περίπλοκη 

διαδικασία καθώς αυτό το σύστημα κοστολόγησης ούτε ανιχνεύει ούτε μετράει όλα 

τα απαραίτητα στοιχεία κόστους ποιότητας. Το γεγονός αυτό κάνει δύσκολη την 

εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου, εκτός και αν χρησιμοποιηθεί και κάποιο δεύτερο 

σύστημα κοστολόγησης παράλληλα με το πρώτο το οποίο θα μετράει ακριβώς εκείνα 

τα στοιχεία κόστους ποιότητας τα οποία ψάχνουμε. 

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης της μεθόδου μέτρησης κόστους ποιότητας 

διαδικασιών χρειάζεται να γίνουν τα ακόλουθα βήματα: 

1. Αναγνώριση των διαδικασιών και καθορισμός των σχετιζόμενων με αυτές 

ατόμων. 

2. Ανάπτυξη μιας ομάδας βελτίωσης. 

3. Αναγνώριση των βασικών δραστηριοτήτων των διαδικασιών και αντιστοίχηση 

σε αυτές τις δραστηριότητες των στοιχείων κόστους ποιότητας 

4. Κατηγοριοποίηση των στοιχείων κόστους ποιότητας σε κόστη συμμόρφωσης 

και μη συμμόρφωσης. 

5.  Ανάπτυξη ενός σχεδίου βελτίωσης της ποιότητας για τη μείωση των κόστων 

μη συμμόρφωσης. 

Το πρώτο βήμα έχει ήδη γίνει από την επιχείρηση εξαιτίας της απαίτησης του 

από το σύστημα ISO 9001. Το δεύτερο βήμα απαιτεί τη δημιουργία μιας ομάδας 

βελτίωσης, μιας ομάδας δηλαδή υπεύθυνης για την αναγνώριση των κόστων 

συμμόρφωσης και μη συμμόρφωσης, και για την εύρεση τρόπων μείωσης αυτών. Η 

δυσκολία σε αυτό το βήμα είναι η έλλειψη προσωπικού. Τα άτομα της επιχείρησης 

είναι ήδη λίγα και η χρησιμοποίηση τους σε κάποια άλλα καθήκοντα θα δυσκολέψει 

πολύ τις συνθήκες. Ίσως η χρησιμοποίηση κάποιας ομάδας ειδικών έξω από την 

επιχείρηση να είναι η καλύτερη λύση για αυτό το στάδιο 

Στο τρίτο βήμα απαιτείται η αναγνώριση των βασικών δραστηριοτήτων σε 

κάθε διαδικασία και η εύρεση των στοιχείων κόστους ποιότητας που υπάρχουν σε 
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αυτές. Το βήμα αυτό είναι το πιο δύσκολο και το πιο χρονοβόρο από όλα τα υπόλοιπα 

βήματα, καθώς στις δραστηριότητες δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός των στοιχείων 

κόστους ποιότητας. Αυτό που ίσως χρειάζεται να γίνει είναι η χρησιμοποίησης της 

βοήθειας κάποιου ειδικού, ο οποίος θα μελετήσει καλά τις διαδικασίες και τις 

δραστηριότητες και θα εκπληρώσει τις απαιτήσεις αυτού του βήματος. 

Το τρίτο βήμα είναι σχετικά εύκολο καθώς η διάκριση ανάμεσα στα κόστη 

συμμόρφωσης και μη συμμόρφωσης είναι εύκολη. Τα κόστη πρόληψης και 

αποτίμησης είναι τα κόστη συμμόρφωσης ενώ τα κόστη εσωτερικών και εξωτερικών 

αποτυχιών είναι τα κόστη μη συμμόρφωσης.  

Το τέταρτο βήμα τέλος θέλει την ενεργή συμμετοχή τόσο της διοίκησης όσο 

και του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς χρειάζεται να ληφθούν και να υλοποιηθούν 

διάφορα μέτρα μείωσης της μη συμμόρφωσης. 

Μια καλή και εύκολη πρακτική σύμφωνα με τους Dale και Plunkett (B. G. 

Dale, G. M. Wan, 2002) παρουσιάζεται στη συνέχεια: Αρχικά γίνεται καταγραφή 

όλων των δραστηριοτήτων μιας διαδικασίας καθώς και του χρόνου που απαιτείται για 

την ολοκλήρωση κάθε μιας από αυτές. Στη συνέχεια γίνεται ο διαχωρισμός των 

δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που προσθέτουν αξία και σε δραστηριότητες που 

δεν προσθέτουν αξία. Κατόπιν, οι δραστηριότητες οι οποίες δεν προσθέτουν αξία 

καταγράφονται και μετράτε το κόστος τους σε εβδομαδιαία βάση. Τα κόστη αυτών 

των δραστηριοτήτων τέλος κατανέμονται στις κατηγορίες κόστους  ποιότητας. 

Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω και οι δυο μέθοδοι μέτρησης του 

κόστους ποιότητας παρουσιάζουν κάποια προβλήματα εφαρμογής. Εξαιτίας όμως της 

φύσης των διαδικασιών της επιχείρησης –πολύπλοκες, χωρίς σαφή διάκριση των 

στοιχείων κόστους ποιότητας- και εξαιτίας του ήδη υπάρχοντος συστήματος 

κοστολόγησης –είναι πολύ στοιχειώδες και η εισαγωγή ενός νέου είναι σημαντικό 

έξοδο για την επιχείρηση-, η μέθοδος μέτρησης του κόστους ποιότητας κατά 

διαδικασίες ίσως να είναι λίγο πιο εύκολα πραγματοποιήσιμη και συνιστάται για 

εφαρμογή στην εν λόγω εταιρία. 

Επιπλέον, η μέθοδος μέτρησης κόστους ποιότητας διαδικασιών επιτρέπει στα 

στελέχη της επιχείρησης να κατανοήσουν καλυτέρα τις αρχές του κόστους ποιότητας. 

Η καλύτερη αυτή κατανόηση των αρχών του κόστους ποιότητας θα βοηθήσει στην 

καλύτερη κατανόηση της χρησιμότητας και των ωφελειών από τη εφαρμογή μιας 

μεθόδου μέτρησης κόστους ποιότητας και θα τους κάνει πιο συνειδητοποιημένους 

στην υλοποίηση του όλου εγχειρήματος. 
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10.4. Συμπεράσματα 

 

Η επιτυχής εφαρμογή ενός συστήματος μέτρησης του κόστους ποιότητας 

σχετίζεται άμεσα με τη στάση των εργαζομένων και τη κουλτούρα της επιχείρησης. 

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να κατανοήσουν τα οφέλη από την εφαρμογή ενός 

συστήματος μέτρησης του κόστους ποιότητας. Για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται η 

εκπαίδευση τους στις αρχές κόστους ποιότητας, στο πως αυτές οι αρχές μπορούν να 

οδηγήσουν στην βελτίωση της επιχείρησης καθώς και στην εφαρμογή του 

συστήματος μέσα στην επιχείρηση. Η διοίκηση από την άλλη πρέπει να έχει ενεργή 

συμμετοχή. Αν δεν υποστηρίζει και αν δεν ενθαρίνει την μέτρηση του κόστους 

ποιότητας δεν πρόκειται ούτε οι εργαζόμενοι να δείξουν ζήλο για την σωστή 

υλοποίηση του προγράμματος. 

Ένα εξίσου σημαντικό θέμα είναι η επιτυχής αφομοίωση των αρχών κόστους 

ποιότητας στα ήδη υπάρχοντα συστήματα και στις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες 

της επιχείρησης. Δεν είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός νέου εξεζητημένου 

συστήματος μέτρησης κόστους ποιότητας το οποίο να βασίζεται στις επίσημες 

οδηγίες. Ένα απλό σύστημα το οποίο συμβαδίζει με τις ήδη υπάρχουσες πρακτικές 

μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικό. 

Οι εργαζόμενοι χρειάζεται να κατανοήσουν ότι η μέτρηση του κόστους 

ποιότητας δεν είναι ο στόχος. Στόχος είναι η ανακάλυψη των περιοχών της 

επιχείρησης που χρειάζεται να βελτιωθούν. Με το να υπάρχει μια λίστα με στοιχεία 

κόστους ποιότητας δεν πετυχαίνεται τίποτα, χρειάζεται η χρησιμοποίηση αυτών των 

στοιχείων για τη βελτιώση των περιοχών της επιχείρησης που το έχουν ανάγκη. 

Τέλος, είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι ένα σύστημα μέτρησης κόστους 

ποιότητας πρέπει να μην καταναλώνει πολύ από τον χρόνο των εργαζομένων. Οι 

καθυστερήσεις στην παραγωγή που μπορεί να προκληθούν από την προσπάθεια 

μέτρησης του κόστους ποιότητας μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερα κόστη 

ποιότητας από αυτά που είχαμε αρχικά. Η εκπαίδευση των εργαζομένων και η 

δημιουργία ενός απλού συστήματος μέτρησης κοστών ποιότητας μπορεί να βοηθήσει 

προς αυτήν την κατεύθυνση. 
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11. Συμπεράσματα 
 

Η βασική αρχή των προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας με βάση το 

κόστος είναι ότι τα προγράμματα μείωσης του κόστους δεν βελτιώνουν πάντα την 

ποιότητα. Αντίθετα όλα τα καλά προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας μειώνουν 

πάντα το κόστος. Η επικέντρωση των επιχειρήσεων στην αύξηση της αξίας των 

πελατών και όχι στη μείωση του κόστους πρέπει να είναι ο συνδετικός κρίκος 

ανάμεσα στους στόχους των διαφόρων προγραμμάτων και στην αύξηση στης 

ικανοποίησης των πελατών και των ατόμων που έχουν άμεσα συμφέροντα από την 

επιχείρηση. 

Οι τελευταίες εξελίξεις στη μοντελοποίηση του κόστους ποιότητας θεωρούν 

ότι δεν υπάρχει ένα μόνο σωστό μοντέλο μέτρησης του κόστους ποιότητας για μια 

επιχείρηση, και αυτό συμβαίνει διότι τα κόστη ποιότητας είναι δυναμικά και 

αλλάζουν συνεχώς με την πάροδο του χρόνου. Τα συνολικά κόστη ποιότητας μιας 

επιχείρησης εξαρτώνται τόσο από το σύστημα μέτρησης που χρησιμοποιεί όσο και 

από το επίπεδο ανάπτυξης και από το τεχνολογικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται. Οι 

επιχειρήσεις συνήθως μετακινούνται σε νέα επίπεδα ποιότητας με την πάροδο του 

χρόνου καθώς αυξάνουν τις δραστηριότητες συμμόρφωσης, δραστηριότητες οι οποίες 

έχουν σκοπό τον εντοπισμό και την εξαφάνιση των αιτιών διακύμανσης. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα οι καμπύλες κόστους συμμόρφωσης και μη συμμόρφωσης να 

μετακινούνται προς τα κάτω και προς τα δεξιά της γραφικής παράστασης, το 

βέλτιστο κόστος ποιότητας να μειώνεται και η ποιότητα συμμόρφωσης να μεγαλώνει. 

Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η φύση των καμπύλων κόστους εξαρτάται και από 

το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση. 

Ένα παράδοξο γεγονός είναι ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων επενδύουν 

το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων για την ποιότητα σε δραστηριότητες οι οποίες 

έχουν την μικρότερη επιστροφή (εσωτερικές και εξωτερικές αποτυχίες) ενώ το 

μικρότερος μέρος των χρημάτων για την ποιότητα πάει σε δραστηριότητες οι οποίες 

έχουν την μεγαλύτερη επιστροφή (πρόληψη και αποτίμηση). Το παράδοξο αυτό 

μπορεί να εξηγηθεί από το ότι τα αποτελέσματα από την επένδυση χρημάτων στις 

εσωτερικές και εξωτερικές αποτυχίες είναι πιο χειροπιαστά και πιο εύκολα 

μετρήσιμα, ενώ τα οφέλη που επιτυγχάνονται από την πρόληψη μπορεί να μην είναι 

άμεσα εμφανή και μετρήσιμα. Η λύση στο πρόβλημα αυτό μπορεί να είναι η έμφαση 
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στη χρήση τεχνικών πρόληψης όπως είναι τα γραφήματα ελέγχου διαδικασιών, ο 

ποιοτικός σχεδιασμός, η εκπαίδευση στην ποιότητα και οι ομάδες επίλυσης 

προβλημάτων, τεχνικές οι οποίες προσφέρουν τη μεγαλύτερη επιστροφή επενδύσεων. 

Η σύγχρονη θεωρεία αναφορικά με την ποιότητα θεωρεί ότι μόνο ένα 15% των 

προβλημάτων ποιότητας μπορεί να αποδοθεί στους εργαζομένους, ενώ το υπόλοιπο 

85% σχετίζεται με σφάλματα του συστήματος. Κάτω από αυτό το πλαίσιο, η πρώτη 

μέριμνα αναφορικά με την ποιότητα πρέπει να είναι η βελτίωση του συστήματος 

ποιότητας μέσω του ποιοτικού σχεδιασμού, της εκπαίδευσης στην ποιότητα και της 

χρήσης τεχνικών χαρτογράφησης καθώς και μέσω της επιδίωξης καλύτερης 

ποιότητας τελικών προϊόντων μέσω καλού ποιοτικού σχεδιασμού και όχι μέσω 

αποτελεσματικότερων επιθεωρήσεων. Αυτό υπονοεί ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να 

ενθαρρύνουν τους εργαζομένους τους να ανιχνεύουν και να επιλύουν τα προβλήματα 

στην πηγή τους και όχι να περιμένουν οι επιθεωρητές ποιότητας να εντοπίσουν τα  

ελαττωματικά προϊόντα στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας. 

Οι διευθυντές πρέπει να κατανοήσουν ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα 

μέτρησης του κόστους ποιότητας πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι του 

συνολικού προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας. Τα συστήματα μέτρησης του 

κόστους ποιότητας μεταφράζουν τα ποιοτικά προβλήματα σε οικονομικούς όρους οι 

οποίοι είναι πιο εύκολα κατανοητοί από την ανώτερη διοίκηση. Κάθε σύστημα 

μέτρησης κόστους ποιότητας πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει τις δραστηριότητες οι 

οποίες δημιουργούν τα κόστη ποιότητας, να μετράει αυτά τα κόστη ώστε να μπορούν 

να αναφερθούν και να γίνουν κατανοητά από τη διοίκηση, και να αναγνωρίζει εκείνα 

τα κόστη στα οποία αν ληφθούν διορθωτικές δράσεις η επιχείρηση θα έχει το μέγιστο 

όφελος. 

Τα προγράμματα μέτρησης του κόστους ποιότητας είναι πιο αποτελεσματικά 

όταν οι πληροφόρηση που παρέχουν χρησιμοποιείται για την αναγνώριση ευκαιριών 

βελτίωσης. Η μέθοδος μέτρησης κόστους ποιότητας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

ένας μηχανισμός επικοινωνίας ο οποίος βοηθά τους εργαζομένους να εκτελούν τις 

εργασίες τους καλυτέρα. Για να είναι ένα πρόγραμμα μέτρησης του κόστους 

ποιότητας επιτυχημένο χρειάζεται οι εργαζόμενοι από τους οποίους ζητάται η 

καταγραφή των στοιχείων κόστους ποιότητας να πειστούν ότι οι αναφορές 

δραστηριοτήτων που κάνουν δεν πρόκειται να στραφούν εναντίων τους. 

Παρά το ότι η σημασία κατανόησης των αρχών κόστους ποιότητας είναι κάτι 

σημαντικό, αυτό το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία για την επιτυχή εφαρμογή ενός 
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αποτελεσματικού προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας είναι η αφοσίωση της 

διοίκησης. Η διοίκηση πρέπει να έχει μια προσέγγιση ολοκλήρωσης των 

προγραμμάτων μέτρησης κόστους ποιότητας με διάφορες τεχνικές πρόληψης όπως 

είναι τα γραφήματα ελέγχου ποιότητας, ο ποιοτικός σχεδιασμός, οι ομάδες επίλυσης 

προβλημάτων, τεχνικές οι οποίες προσφέρουν την μεγαλύτερη επιστροφή 

επενδύσεων. Οι τεχνικές αποτίμησης όπως είναι η επιθεώρηση κάθε αντικειμένου 

που βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής προσφέρουν μικρότερη επιστροφή 

επενδύσεων και πρέπει να μειώνεται η έμφαση σε αυτές. 

 Όσον αφορά την αρχή κόστους ποιότητας μέσα στο πλαίσιο της Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας (TQM), έχουμε να αναφέρουμε ότι η μέτρηση του κόστους 

ποιότητας προσφέρει ένα πλαίσιο επίβλεψης και ανάλυσης των βασικών δεικτών 

απόδοσης των διαδικασιών της επιχείρησης αναφορικά με την ποιότητα σε 

νομισματικούς όρους, οι οποίοι είναι η γλώσσα των επιχειρήσεων. Μέσα στο πλαίσιο 

της Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM) τόσο η διοίκηση των επιχειρήσεων όσο και 

οι εργαζόμενοι σε αυτές μπορούν να επιβλέπουν την απόδοση και να εντοπίζουν 

ευκαιρίες βελτίωσης, σε σχέση πάντα με το βαθμό που η επιχείρηση ακολουθεί την 

αρχή προστιθέμενης αξίας. Τα προγράμματα TQM τα οποία υλοποιούνται σε 

συνδυασμό με τη χρήση μεθόδων μέτρησης κόστους ποιότητας δεν χάνουν την 

υποστήριξη της διοίκησης καθώς μέσω των οικονομικών αναφορών που παρέχουν 

αποκαλύπτουν την πραγματική τους αξία. 

Το βασικό όφελος από τη χρήση μεθόδων μέτρησης κόστους ποιότητας μέσα 

στα πλαίσια προγραμμάτων TQM είναι η ενίσχυση των θέσεων των προγραμμάτων 

TQM βάση λεπτομερών οικονομικών θεωρήσεων. Το συνολικό όμως όφελος από τη 

χρήση μεθόδων μέτρησης κόστους ποιότητας μέσα στα πλαίσια προγραμμάτων TQM 

είναι η παροχή μιας επικέντρωσης της επιχείρησης στην ποιότητα και στην αξία.  

Αναφορικά με την ποιότητα με βάση τους στόχους και την παραγωγικότητα 

προστιθέμενης καθαρής αξίας έχουμε να πούμε ότι αυτές οι μέθοδοι δεν 

αντικαθιστούν την κλασική μέθοδο μέτρησης του κόστους ποιότητας, απλός την 

συμπληρώνουν. Οπού είναι αυτό εφικτό, η ταυτόχρονη χρήση όλων των 

προσεγγίσεων είναι επιθυμητή, καθώς σε κάθε περίπτωση πολλά από τα δεδομένα 

είναι κοινά. Όλες αυτές οι μέθοδοι προάγουν αποφάσεις οι οποίες συμπληρώνουν και 

ενισχύουν η μια την άλλη. 
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Η μέθοδος μέτρησης κόστους ποιότητας απαιτεί σαφή διαχωρισμό μεταξύ 

πρόληψης και ελέγχου. Το πλεονέκτημα αυτού του διαχωρισμού είναι ο βέλτιστος 

σχεδιασμός της διοίκησης ποιότητας.  

Η  μέθοδος παραγωγικότητας προστιθέμενης καθαρής αξίας συνδέει τις 

επιδόσεις στην ποιότητα με την αποδοτικότητα του συνολικού εργατικού δυναμικού 

συμπεριλαμβανομένου της συνεπαγομένης κερδοφορίας. Αυτή η μέθοδος είναι πιο 

κατάλληλη για επιχειρήσεις με περιορισμένα μέσα μέτρησης.  

Η προσέγγιση της ποιότητας με βάση τους στόχους παρέχει ένα χρήσιμο 

εργαλείο για την αναγνώριση της αποδοτικότητας της οικονομικής προσέγγισης της 

ποιότητας και για τον καθορισμό στόχων στους καθ’όλα αρμόδιους. 

Όσον αφορά τα συστήματα κοστολόγησης έχουμε να πούμε ότι τα 

παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης δεν είναι κατάλληλα για τη μέτρηση 

κόστους ποιότητας καθώς δημιουργούν λογαριασμούς κόστους με βάση τα έξοδα και 

όχι με βάση τις δραστηριότητες. Έτσι πολλά στοιχεία κόστους ποιότητας χρειάζεται 

να εκτιμηθούν ή να συλλεχθούν με άλλες μεθόδους. Τα κυριότερα προβλήματα των 

περισσοτέρων συστημάτων μέτρησης κόστους ποιότητας είναι τα ακόλουθα: 

• Δεν υπάρχει κάποια κοινά αποδεκτή μέθοδος καταμερισμού των γενικών 

εξόδων στα στοιχεία κόστους ποιότητας. 

• Υπάρχει δυσκολία εντοπισμού των κόστων ποιότητας στις πηγές τους. 

• Υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης αναφορικά με το πώς οι διάφοροι 

εργαζόμενοι μοιράζουν τον χρόνο τους στις διάφορες δραστηριότητες. 

Όλα τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν με τη χρήση ενός 

συστήματος κοστολόγησης κατά δραστηριότητα. Μάλιστα μπορεί να γίνει μια 

ολοκλήρωση των μεθόδων μέτρησης κόστους ποιότητας με τα συστήματα 

κοστολόγησης κατά δραστηριότητα. Ιδανικά τα συστήματα κοστολόγησης κατά 

δραστηριότητα και τα συστήματα μέτρησης κόστους ποιότητας μπορούν να 

θεωρηθούν ως ένα το οποίο μοιράζεται μια κοινή βάση δεδομένων προκειμένου να 

παράσχει διάφορα κόστη και μη οικονομικές πληροφορίες. Το ολοκληρωμένο αυτό 

σύστημα είναι καλυτέρα να ολοκληρωθεί και με το ήδη υπάρχον λογιστικό σύστημα 

της επιχείρησης προκειμένου να μειωθούν οι πόροι που χρειάζονται για τη διοίκηση 

του συστήματος και προκειμένου να αποφευχθεί ο πλεονασμός πληροφοριών και 

ασαφειών. 
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Κάτω από τα συστήματα κοστολόγησης κατά δραστηριότητες, τα κόστη 

ποιότητας εντοπίζονται στο πρώτο στάδιο του συστήματος, ενώ στο δεύτερο στάδιο 

γίνεται η αντιστοίχηση τους στις πηγές τους. Τα συστήματα κοστολόγησης κατά 

δραστηριότητα χρησιμοποιούν κέντρα δραστηριοτήτων προκειμένου να 

δημιουργηθούν πολυεπίπεδα συστήματα αναφορών, τα οποία καλύπτουν τις διάφορες 

ανάγκες της διοίκησης για πληροφόρηση. Τα κόστη και οι μη οικονομικές 

πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται από ένα ολοκληρωμένο σύστημα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό του μεγέθους των ευκαιριών βελτίωσης, για τον 

εντοπισμό των περιοχών στις οποίες υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες βελτίωσης και για 

τον συνεχή σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας και ελέγχου των 

κόστων ποιότητας. Ο μακροπρόθεσμος στόχος ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

είναι ο αφανισμός των δραστηριοτήτων που δεν προσθέτουν αξία, δραστηριότητες οι 

οποίες σχετίζονται με τα κόστη αποτίμησης και αποτυχιών της μεθόδου PAF και με 

τα κόστη συμμόρφωσης και μη συμμόρφωσης της μεθόδου Μέτρησης Κόστους 

Διαδικασιών. Επιπλέον, ο συνολικός στόχος είναι η συνεχής βελτίωση των 

διαδικασιών, των δραστηριοτήτων και της ποιότητας ώστε κανένα ελαττωματικό 

προϊόν να μην παράγεται και επομένως η μέτρηση κόστους ποιότητας να μην 

χρειάζεται πια. 

Παρόλα τα οφέλη από τη μέτρηση του κόστους ποιότητας μόλις το ένα τρίτο 

των επιχειρήσεων εντοπίζει συστηματικά τα κόστη ποιότητας. Προκειμένου να 

ανατραπεί αυτή η κατάσταση χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση όλων των 

εργαζομένων των επιχειρήσεων πάνω στις αρχές κόστους ποιότητας, η μετάφραση 

της γλωσσάς της ποιότητας στη γλώσσα των επιχειρήσεων καθώς και η αναγνώριση 

της ισχύς των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων –ιδιαιτέρα των συστημάτων 

ERP και ABS- στον εντοπισμό των κόστων ποιότητας. Ίσως, το πιο σημαντικό 

πράγμα να είναι η αναγνώριση του ότι καλυτέρα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν 

καλύτερη πληροφόρηση είναι διαθέσιμη. Ακόμα και δεδομένα κόστους ποιότητας τα 

οποία δεν είναι απόλυτα ακριβή μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη λήψη 

αποφάσεων. Έτσι, το γεγονός ότι κάποια κόστη ποιότητας (όπως τα κόστη 

εξωτερικών αποτυχιών) μπορούν μόνο να εκτιμηθούν δεν πρέπει να αποθαρρύνει τις 

επιχειρήσεις από την εφαρμογή ενός συστήματος μέτρησης κόστους ποιότητας. 
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