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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Είναι ευρέως γνωστό ότι η Ποιότητα, και ειδικότερα το Κόστος Ποιότητας,
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στη βελτίωση της κερδοφορίας μιας
επιχείρησης όσο και στην επίτευξη της ανταγωνιστικότητας. Αποτελούν, συνεπώς,
μια σημαντική παράμετρο επιτυχίας και κεντρική στρατηγική των Διοικήσεων στην
πλειοψηφία των επιχειρήσεων ανά την υφήλιο. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν
καταγραφεί αρκετοί ορισμοί για την έννοια της Ποιότητας, που συνοψίζονται στο ότι
η Ποιότητα είναι μια έννοια σχετική, που εξαρτάται από την αντίληψη του κάθε
ατόμου και καθορίζεται από το επίπεδο ανταπόκρισης στις ανάγκες του πελάτη. Η
Ποιότητα είναι, συνεπώς, μια πολυδιάστατη έννοια, προσανατολισμένη στον πελάτη,
που μπορεί να αποτελέσει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μια επιχείρησης στο
διεθνές περιβάλλον. Στην προσπάθεια αυτή, η έννοια του Κόστους της Ποιότητας
αποκτά μεγάλη σημασία.
Έχουν προταθεί πολλοί διαφορετικοί αλληλοσυμπληρούμενοι ορισμοί, οι οποίοι
περιγράφουν το Κόστος Ποιότητας ως το κόστος που προκύπτει όταν απουσιάζει η
Ποιότητα ή όταν υπάρχει χαμηλή Ποιότητα. Ο Philip Crosby, ένας από τους γκουρού
της Ποιότητας, ορίζει το Κόστος Ποιότητας ως «το κόστος μη συμμόρφωσης»
(Crosby, 1979), δηλαδή ως το κόστος που θα απέφευγε η επιχείρηση αν όλες οι
διαδικασίες γίνονταν σωστά την πρώτη φορά. Γενικά, ως Κόστος Ποιότητας μπορεί
να χαρακτηριστεί το σύνολο των εξόδων και οι ενέργειες που πραγματοποιούνται εκ
μέρους της επιχείρησης, ώστε όχι μόνο να διασφαλιστεί η Ποιότητα των
παραγόμενων προϊόντων, αλλά και να εντοπιστούν και να διορθωθούν πιθανά λάθη ή
παραλείψεις, δηλαδή ενδείξεις ελλιπούς Ποιότητας. Αντιπροσωπευτικό των αρχών
του Κόστους Ποιότητας είναι το μοντέλο PAF (Prevention-Appraisal-Failure Model),
το οποίο κατηγοριοποιεί το Κόστος Ποιότητας σε 3 βασικές κατηγορίες: Πρόληψη,
Αξιολόγηση και Αποτυχία. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατή η καταγραφή και η
μέτρηση του κόστους, καθώς και ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των σχετικών
διαδικασιών.
Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα διατριβή διερευνά το ρόλο που διαδραματίζει το
Κόστος Ποιότητας, και συγκεκριμένα το μοντέλο PAF, στις επιχειρήσεις Τροφίμων
και Ποτών στην Ελλάδα. Εξετάζεται η έκταση εφαρμογής της κοστολόγησης
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Ποιότητας σε σχέση με το μέγεθος των επιχειρήσεων, την πιστοποίηση Ποιότητας
που κατέχουν, τον υπο-κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται κ.ό.κ. Επιπλέον,
τονίζεται η σημασία των κατηγοριών του Κόστους Ποιότητας (ΠρόληψηΑξιολόγηση-Αποτυχία) και ερευνάται η σύνδεσή τους με την ωριμότητα του
συστήματος Διοίκησης Ποιότητας των επιχειρήσεων και της διαμόρφωσης της
στάσης τους σχετικά με την Ποιότητα και το κόστος της.
Για την διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων, χρησιμοποιείται η τεχνική
συλλογής δεδομένων με ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε μετά από
επισταμένη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και εστάλη στους Υπεύθυνους
Οικονομικών ή/και Ποιότητας των επιχειρήσεων. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με
την Παραγοντική Ανάλυση των Πολλαπλών Αντιστοιχιών και την Ανιούσα
Ιεραρχική Ταξινόμηση.
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν καταδεικνύουν πως η έκταση της
καταγραφής και της μέτρησης του Κόστους Ποιότητας έχει άμεση σχέση με το
μέγεθος των επιχειρήσεων, καθώς και με την πιστοποίηση ISO/HACCP. Επιχειρήσεις
με υψηλό κύκλο εργασιών, μεγάλο αριθμό εργαζομένων ή/και πιστοποίηση
Ποιότητας, εστιάζουν σε διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου του Κόστους
Ποιότητας και της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων. Επιπλέον, ο επιχειρηματικός
υπο-κλάδος των επιχειρήσεων (π.χ. Άλευρα-Σιτηρά, Φρούτα-Λαχανικά, Ποτά κ.ά.)
εμφανίζεται ως σημαντικός παράγοντας, καθώς αποτυπώνεται στην έρευνα η σχέση
του με την κοστολόγηση της Ποιότητας. Παράλληλα, από τα ευρήματα προκύπτει
πως οι επιμέρους συνιστώσες των κατηγοριών του Κόστους Ποιότητας, καθώς και οι
δαπάνες που σχετίζονται με αυτές, συνδέονται με τα στάδια ωριμότητας της
Διοίκησης Ποιότητας μιας επιχείρησης και καθορίζουν την πολυπλοκότητα
(sophistication) ενός συστήματος κοστολόγησης Ποιότητας. Το υψηλό κόστος
Εξωτερικής Αποτυχίας συνδέεται με πρώιμα στάδια ωριμότητας των επιχειρήσεων,
ενώ έμφαση στο κόστος Αξιολόγησης υποδηλώνει ωριμότερα συστήματα Διοίκησης
Ποιότητας και παρακολούθησης του κόστους.
Λέξεις-Κλειδιά: Κόστος Ποιότητας, Μοντέλο PAF, Πρόληψη-ΑξιολόγησηΑποτυχία, Ωριμότητα της Διοίκησης Ποιότητας, Πολυπλοκότητα Συστήματος
Κοστολόγησης Ποιότητας, Παραγοντική Ανάλυση των Πολλαπλών Αντιστοιχιών
(MCA), Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση (CAH).
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ABSTRACT
It is widely known that Quality, in particular Quality Costing, plays a key role
both in improving the profitability and in achieving business competitiveness. It is,
therefore, an important parameter of success and a central strategy of Management in
the majority of businesses around the globe. Several definitions on Quality have been
recorded in international literature, which can be summarized as follows: Quality is a
relative concept that depends on the perception of the individual and is determined by
the level of response to the customers’ needs. Quality is, consequently, a multidimensional, customer-oriented concept, that can become a company’s powerful
competitive advantage in the international environment. In this framework, the
concept of Cost of Quality is of great importance.
Several different complementary definitions have been proposed, describing
Quality Costs as the costs that occur in the case of poor quality or when quality is
absent. Philip Crosby, one of the Quality Gurus, defines Cost of Quality as "the cost
of non-compliance" (Crosby, 1979), that is, the cost that the company could have
avoided, if all processes had been done right the first time. In general, all costs and
actions of a company can be characterized as Quality Costs, when they attempt not
only to ensure the quality of the products produced, but also to identify and correct
possible errors or omissions, i.e. indications of incomplete quality. Representative of
the principles of Cost of Quality is the PAF Model (Prevention-Appraisal-Failure
Model), which classifies the Cost of Quality into three main categories: Prevention,
Appraisal and Failure. In this way, it is possible to record and measure costs, as well
as to effectively control all the processes involved.
In this context, the present thesis explores the role played by Cost of Quality,
namely the PAF model, in Food and Beverage enterprises in Greece. The extent of the
Quality Costing implementation is examined in relation to the size of the enterprises,
the quality certification they hold, the sub-sector in which they operate, etc.
Moreover, it emphasizes the importance of the Quality Cost categories (PreventionAppraisal-Failure) and seeks to ‘link’ them to the maturity of the Quality
Management System of the companies.
In order to investigate the above issues, a questionnaire is used to collect the
necessary data. The questionnaire was prepared after a thorough study of the relevant

ABSTRACT
literature and was sent to the Finance and / or Quality Managers. The analysis of the
data was conducted by Multiple Correspondence Analysis and Hierarchical Cluster
Analysis.
The results show that the extent of recording and measurement of Quality
Costs is directly related to the size of the enterprises, as well as to ISO/HACCP
certification. Companies with high turnover, large numbers of employees and/or
quality certification focus on monitoring and controlling Quality Costs and the
production of quality products. In addition, the sub-subsector of each company (i.e.
Cereal-Flour, Fruit-Vegetables, Beverages, etc.) appears to be an important factor, as
its relationship with Quality Costing is captured in the survey. At the same time, the
findings show that the individual components of the Quality Cost categories, as well
as the expenses associated with them, determine the sophistication of a Quality
Costing System and are linked to the maturity of an organization’s Quality
Management. The high cost of External Failure is linked to early stages of company
maturity, while emphasis on Appraisal Costs implies more rigorous Quality
Management and cost monitoring systems.

Key words: Quality Costs, PAF Model, Prevention-Appraisal-Failure, Quality
Management

Maturity,

Quality

Costing

System

Sophistication,

Multiple

Correspondence Analysis-MCA, Hierarchical Cluster Analysis-HCA (in French:
Classification Ascendante Hiérarchique-CAH).
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

1. Σκοπός της διατριβής
Σε ένα περιβάλλον υψηλής Ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και έντονης
ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων για τον πελάτη και τα χαρακτηριστικά του, η
παρακολούθηση και η μέτρηση του Κόστους της Ποιότητας είναι επιβεβλημένη. Σε
αντίθεση με την επικρατούσα τάση σε επιχειρήσεις του εξωτερικού, στις ελληνικές
επιχειρήσεις δεν έχει δοθεί στο Κόστος Ποιότητας η απαιτούμενη έμφαση, ώστε να
καταγραφεί τόσο η έκταση της χρήσης του όσο και τα αποτελέσματα και οι συνέπειες
από την εφαρμογή του.
Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η αποτύπωση και ανάλυση του κατά πόσον
έχει υιοθετηθεί η κοστολόγηση Ποιότητας σε επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι ο τομέας των Τροφίμων και
Ποτών, μαζί με τον τομέα του Τουρισμού, είναι η βάση της ελληνικής οικονομίας, με
έναν μεγάλο αριθμό εργαζομένων και ένα σημαντικό ποσοστό επί του συνολικού
κύκλου εργασιών, η παρούσα διατριβή επιχειρεί να απεικονίσει το βαθμό στον οποίο
οι ελληνικές επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών έχουν ενσωματώσει την
κοστολόγηση Ποιότητας στις διαδικασίες τους, ως μέσο προς την οικονομική
ανάπτυξη και τη διασφάλιση της Ποιότητας. Η έρευνα ξεκίνησε από τη διερεύνηση
του κόστους στα σούπερ μάρκετ και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε επιχειρήσεις
Τροφίμων και Ποτών. Η μελέτη του Κόστους Ποιότητας έγινε σε σχέση με
«δημογραφικές» μεταβλητές που επηρεάζουν τη στάση των επιχειρήσεων σε σχέση
με την Ποιότητα, όπως τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό των εργαζομένων, τον
αριθμό των υποκαταστημάτων, την πιστοποίηση ISO/HACCP, τον επιχειρηματικό
υπο-κλάδο κ.ά. Στην πορεία της έρευνας, διερευνήθηκε η σύνδεση του Κόστους
Ποιότητας με το επίπεδο ωριμότητας της Διοίκησης Ποιότητας των επιχειρήσεων,
καθώς και με τις προσπάθειες για συνεχή βελτίωση και αποτελεσματικότητα.
Προκειμένου να αναλυθεί η παραπάνω σχέση, η έρευνα εστίασε στα στάδια
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ωριμότητας των συστημάτων Διοίκησης Ποιότητας με βάση το Πλέγμα του Crosby,
και τονίστηκε η σύνδεση των στοιχείων του Κόστους Ποιότητας με τις προσπάθειες
για βελτίωση της Ποιότητας και μείωση του κόστους παραγωγής.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανάλυση 99 διεθνώς δημοσιευμένων εργασιών, από
όπου αντλήθηκαν στοιχεία για τα κυριότερα είδη Κόστους Ποιότητας που
παρακολουθούνται εντόνως ή δεν μετριούνται καθόλου, καθώς και για τη σχέση τους
με τον χρόνο δημοσίευσης των εργασιών, τον μεταποιητικό κλάδο των επιχειρήσεων
και τη χώρα προέλευσης της κάθε μελέτης. Με την ανάλυση αυτή αποτυπώνεται η
τάση που επικρατεί διεθνώς στη μελέτη του Κόστους Ποιότητας και τονίζεται η
σημασία και ο ρόλος των επιμέρους στοιχείων του Κόστους Ποιότητας στις
μεταποιητικές επιχειρήσεις.

2. Σύντομη παρουσίαση της διατριβής
Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή της διατριβής.
Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο εννοιών όπως
«Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» και «Ποιότητα». Παρουσιάζονται ο κυριότεροι
ορισμοί που έχουν δοθεί σε σχέση με την Ποιότητα και τονίζονται τα κυριότερα
χαρακτηριστικά της. Επιπλέον, δίνεται η έννοια και ο ορισμός του «Κόστους»,
καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του και περιγράφονται οι διαδικασίες που
σχετίζονται με την ανάλυσή του. Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση του «Κόστους
Ποιότητας» και ο ορισμός και η έννοιά του, όπως καταγράφεται στη διεθνή
βιβλιογραφία. Παρουσιάζονται τα βασικά μοντέλα Κόστους Ποιότητας, με ιδιαίτερη
έμφαση στο μοντέλο PAF (Κόστος Πρόληψης-Αξιολόγησης-Αποτυχίας), στο οποίο
βασίζεται η παρούσα διατριβή. Επιπλέον, αναλύονται τα κυριότερα πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματα του Κόστους Ποιότητας και γίνεται αναφορά στους δείκτες
Κόστους Ποιότητας.
Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφονται οι δύο περισσότερο διαδεδομένες και
εφαρμοσμένες μέθοδοι της Διερευνητικής Στατιστικής Ανάλυσης, η μέθοδος της
Παραγοντικής Ανάλυσης των Πολλαπλών Αντιστοιχιών (Μultiple Correspondence
Analysis-MCA), καθώς και η Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση (CAH), με έμφαση
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στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους. Οι μέθοδοι αυτές αποτελούν τη βασική
στατιστική μεθοδολογία της διατριβής, με την οποία αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν
τα δεδομένα.
Για την Παραγοντική Ανάλυση των Πολλαπλών Αντιστοιχιών γίνεται
ανάλυση εννοιών, όπως το νέφος σημείων και το βάρος τους, η μετρική του X 2 , η
αδράνεια, οι παραγοντικοί άξονες κ.ά. Στην Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση
παρουσιάζονται οι έννοιες εσωταξική και διαταξική αδράνεια, το κριτήριο Ward
συνένωσης ομάδων, το δενδρόγραμμα και το επίπεδο τομής του δενδρογράμματος
κ.ά.
Στο Κεφάλαιο 3, η έρευνα εστιάζει σε μια ειδική κατηγορία επιχειρήσεων
Τροφίμων και Ποτών, τα σούπερ μάρκετ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με
σκοπό να διερευνηθεί το κατά πόσο αυτά παρακολουθούν το Κόστος Ποιότητας με
βάση το μοντέλο PAF, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που επιβάλλονται στις
επιχειρήσεις από τα μέτρα λιτότητας και την οικονομική κρίση γενικότερα. Τα
ευρήματα «διασταυρώνονται» με τα ειδικά «δημογραφικά» χαρακτηριστικά των
επιχειρήσεων, όπως τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό των εργαζομένων, τον αριθμό
των υποκαταστημάτων και την πιστοποίηση ISO/HACCP.
Στο Κεφάλαιο 4, η έρευνα επεκτείνεται σε όλο τον κλάδο των επιχειρήσεων
Τροφίμων και Ποτών, όπου διερευνάται ο βαθμός κατά τον οποίο οι ελληνικές
επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών έχουν υιοθετήσει και εφαρμόσει το μοντέλο PAF
σε

σχέση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους, απεικονίζοντας

πιθανές

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στοιχείων του Κόστους Ποιότητας. Αναλύεται ο ρόλος
του κύκλου εργασιών, της πιστοποίησης ISO/HACCP και άλλων μεταβλητών στην
διαδικασία παρακολούθησης του Κόστους Ποιότητας, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις
των συνιστωσών του Κόστους Ποιότητας με τα «δημογραφικά» χαρακτηριστικά των
επιχειρήσεων.
Στο Κεφάλαιο 5 μελετάται η σχέση μεταξύ των συστημάτων κοστολόγησης
Ποιότητας και της ωριμότητας της Διοίκησης Ποιότητας των επιχειρήσεων (Quality
Management Maturity). Διερευνάται, δηλαδή, το κατά πόσον η πολυπλοκότητα των
συστημάτων κοστολόγησης Ποιότητας των επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εξαρτάται από το επίπεδο της ωριμότητας της
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Διοίκησης Ποιότητας. Επιτυγχάνεται η ανάλυση των σχέσεων μεταξύ της
κοστολόγησης Ποιότητας και των μεταβλητών που καθορίζουν τα διάφορα στάδια
ωριμότητας της Διοίκησης Ποιότητας, όπως της στάσης της Διοίκησης, του ρόλου
της Ποιότητας, κ.ά.
Στο Κεφάλαιο 6 εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη της μέτρησης του Κόστους
Ποιότητας, που απεικονίζεται σε 99 μελέτες πραγματικών δεδομένων των τελευταίων
τριάντα ετών (1985-2016). Γίνεται μια μετα-ανάλυση αυτών των διεθνώς
δημοσιευμένων εργασιών, προκειμένου να αναδειχθεί η εξέλιξη των μοντέλων που
έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη του Κόστους Ποιότητας, σε σχέση με το χρόνο
εφαρμογής τους (π.χ. ημερομηνία δημοσίευσης της κάθε εργασίας), τον
επιχειρηματικό τομέα στον οποίο διεξήχθη η έρευνα και τη γεωγραφική προέλευση
κάθε εργασίας.
Τέλος, στο Κεφάλαιο 7, συνοψίζονται τα κύρια συμπεράσματα που
προκύπτουν από την παρούσα έρευνα και καταγράφονται οι περιορισμοί και οι
δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν. Επιπλέον, γίνονται προτάσεις για περαιτέρω
έρευνα και αναδεικνύεται η συμβολή της διατριβής στο πεδίο του Κόστους
Ποιότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ποιότητα – Κόστος Ποιότητας - Μοντέλο PAF

1.1.

Εισαγωγή

Είναι γενικά αποδεκτό ότι το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται και
λειτουργούν οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο είναι ασταθές. Η διεθνοποίηση των
συναλλαγών, η εξέλιξη της τεχνολογίας, η συντόμευση του κύκλου ζωής ενός
προϊόντος, η ευαισθητοποίηση των πελατών και η ταχεία μεταβολή των οικονομικών
συνθηκών είναι μερικοί από τους λόγους που οδήγησαν τις επιχειρήσεις σε βασικές
διαρθρωτικές αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές έχουν λάβει χώρα, όχι μόνο σε σχέση με τις
στρατηγικές των επιχειρήσεων και την ανταπόκρισή τους στις αγορές, αλλά και σε
σχέση με την εσωτερική δομή τους (Williams et al, 2006). Λόγω των τρεχουσών
οικονομικών συνθηκών, αναδύονται ευέλικτες, προσαρμοστικές και προηγμένες
οργανωτικά επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν υιοθετήσει μια αποτελεσματική διαδικασία
παραγωγής, με κύριο χαρακτηριστικό το χαμηλό κόστος με παραγόμενα προϊόντα
υψηλής Ποιότητας.
Έχει ευρέως συζητηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία (Ebragimi και Sadeghi, 2013;
Ismyrlis and Moschidis, 2013; Leavengood et. al, 2012; Fotopoulos C.V and Ε.
Psomas, 2010) ότι η Διοίκηση Ποιότητας (Quality Management) είναι η βασικότερη
επιλογή προς την κατεύθυνση της συνεχούς προσπάθειας για την επιβίωση και τη
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται η παρούσα
διερεύνηση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές επιχειρήσεις
σχετικά με την Ποιότητα, το Κόστος της Ποιότητας, τα χαρακτηριστικά του και την
επιρροή του στην κερδοφορία τους και τη διαδικασία κοστολόγησης των προϊόντων
τους.
Επιπροσθέτως, η κοστολόγηση Ποιότητας διαφαίνεται ως καθιερωμένη μέθοδος
βελτίωσης της Ποιότητας μεταξύ των επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Παρόλα αυτά,
είναι αμφίβολο κατά πόσο έχει υιοθετηθεί ευρέως από επιχειρήσεις του κλάδου
Τροφίμων και Ποτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι έννοιες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, της
Ποιότητας, του Κόστους γενικά και του Κόστους Ποιότητας ειδικότερα. Γίνεται
αναφορά στα πιο σημαντικά μοντέλα Κόστους Ποιότητας, με έμφαση στο μοντέλο
PAF και τις κατηγορίες Πρόληψη-Αξιολόγηση-Αποτυχία.

1.2. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM)
Οι απαιτητικές συνθήκες της διεθνούς αγοράς, το συνεχώς εξελισσόμενο
οικονομικό περιβάλλον και οι αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών έχουν
καταστήσει σαφές ότι η Ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών είναι
ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των επιχειρήσεων. Η προσπάθεια για συνεχή
βελτίωση των διαδικασιών με έμφαση στον πελάτη και τις ανάγκες του, καθώς και η
προσαρμοστικότητα στις νέες απαιτητικές συνθήκες, αποτελούν απαραίτητα στοιχεία
για τις επιχειρήσεις με σύγχρονο προσανατολισμό. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
(Total Quality Management-TQM) είναι μια φιλοσοφία που αφορά όλους τους
εμπλεκόμενους σε μία επιχείρηση, και έξω από αυτή, μέσω της οποίας επιδιώκεται η
συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη όλων των διαδικασιών με στόχο που να υπερβαίνει
την απλή ικανοποίηση του πελάτη.
Οι ορισμοί που έχουν δοθεί σε σχέση με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι
πολλοί. Οι Dale and Plunkett (1999) περιγράφουν το TQM ως μια αμοιβαία
συνεργασία όλων των συμμετεχόντων σε μια επιχείρηση, καθώς και των συνεργατών
τους, με στόχο όχι μόνον να καλύψουν αλλά και να υπερβούν κατά το δυνατόν τις
απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών. Οι Juran and Gryna (1993) ορίζουν ως
TQM το σύστημα ενεργειών που στοχεύει σε ικανοποιημένους πελάτες,
ενδυναμωμένους εργαζόμενους, υψηλότερα έσοδα και χαμηλότερο κόστος. Γενικά,
σχεδόν το σύνολο των ορισμών στη βιβλιογραφία συνοψίζεται στο BS EN ISO 8402,
που αναφέρει ότι Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι «μια διοικητική προσέγγιση ενός
οργανισμού, με επίκεντρο την Ποιότητα, που βασίζεται στη συμμετοχή όλων των
μελών του, με στόχο την μακροπρόθεσμη επιτυχία μέσω της ικανοποίησης του
πελάτη και με οφέλη για όλα τα μέλη του οργανισμού και της κοινωνίας».
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Προτείνονται 4 στάδια στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας από τους Dale et al, (2007):
1.

Επιθεώρηση

(Inspection):

Κατά

την

επιθεώρηση,

ένα

ή

περισσότερα

χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή μιας δραστηριότητας εξετάζονται,
μετριούνται, ελέγχονται ή υπολογίζονται και συγκρίνονται με συγκεκριμένες
προδιαγραφές, ώστε να διαπιστωθεί αν ανταποκρίνονται στα απαραίτητα πρότυπα.
2. Έλεγχος Ποιότητας (Quality Control - QC): Ο έλεγχος Ποιότητας περιλαμβάνει πιο
εξελιγμένες διαδικασίες επιθεώρησης, αυτό-επιθεώρησης, χρήσης πληροφοριών και
άλλων τεχνικών, με στόχο υψηλότερο επίπεδο ελέγχου των διαδικασιών και
χαμηλότερου ρυθμού εμφάνισης αστοχιών.
3. Διασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance - QA): Η διασφάλιση Ποιότητας είναι
ένα σύστημα βασισμένο στην πρόληψη, που βελτιώνει την Ποιότητα των προϊόντων
ή/και υπηρεσιών και την παραγωγικότητα, μέσω της έμφασης στο προϊόν (ή την
υπηρεσία) και στις διαδικασίες του προγραμματισμού και σχεδιασμού, όπου
δημιουργείται η Ποιότητα, εξαλείφοντας τις βασικές αιτίες εμφάνισης των αστοχιών.
4. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management - QTM): Η Διοίκηση
Ολικής Ποιότητας περιλαμβάνει την εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ποιότητας
σε κάθε έκφανση του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων και των πελατών και των
προμηθευτών, και την ενσωμάτωσή τους στις κύριες επιχειρησιακές λειτουργίες.
Προϋποθέτει συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων με την επιχείρηση, όλων των
συστημάτων και διαδικασιών, σε όλα τα επίπεδα. Συνοδεύεται από υψηλό επίπεδο
τεχνικών και διοικητικών εργαλείων, έμφαση στον άνθρωπο και έντονη προσπάθεια
για συνεχή βελτίωση. Είναι προφανές από τα προαναφερθέντα, πως η κεντρική ιδέα
της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι η ενσωμάτωση της Ποιότητας σε κάθε
κύτταρο ενός οργανισμού.
Το περιεχόμενο και η έννοια της Ποιότητας αναλύεται στο επόμενη ενότητα.
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1.3. Η έννοια και ο ορισμός της Ποιότητας
Ο όρος "Ποιότητα" χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει την τέλεια κατάσταση
ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν διατυπωθεί αρκετοί
ορισμοί, οι οποίοι συνοψίζουν την έννοια της Ποιότητας ως «συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις» (Crosby, 1979), «η Ποιότητα πρέπει να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες
και τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών» (Deming, 1982), «καταλληλότητα προς
χρήση» (Juran, 1951). Σύμφωνα με το ΙSO 9000:2015, Ποιότητα είναι «ο βαθμός
στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών ενός αντικειμένου πληροί τις
απαιτήσεις». Οι Juran and Gryna (1993;1998), περιγράφουν τη Ποιότητα ως «την
ικανοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών». Ως εσωτερικούς πελάτες
ορίζουν όχι μόνο τα τμήματα που είναι άμεσα εμπλεκόμενα στην παραγωγή, αλλά και
όλα όσα επηρεάζονται έμμεσα από τη διαδικασία. Επιπλέον, εξωτερικοί πελάτες δεν
θεωρούνται μόνο οι τελικοί καταναλωτές, αλλά και οι ενδιάμεσοι φορείς. Οι Goetsch
and Davis (2010) ορίζουν την Ποιότητα ως «μια δυναμική κατάσταση που σχετίζεται
με

προϊόντα,

υπηρεσίες,

ανθρώπους,

διαδικασίες

και

περιβάλλοντα,

που

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών και βοηθούν στο να
παραχθεί επιπλέον αξία».
Η Ποιότητα, συνεπώς, ως έννοια μπορεί να συσχετιστεί με την παροχή ενός
«διακεκριμένου» προϊόντος ή υπηρεσίας, αφού ένα προϊόν υψηλής κλάσης παρέχει
γόητρο στον ιδιοκτήτη ή χρήστη του. Επιπλέον, η «αποκλειστικότητα» συνδέεται
επίσης με την Ποιότητα, δεδομένου ότι παρέχει «προϊόντα-πρότυπα». Τα ποιοτικά
προϊόντα μπορούν, επίσης, να θεωρηθούν «εξαιρετικά», είτε υπό την έννοια των
«υψηλών προτύπων» είτε ως αποτέλεσμα αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Ποιοτικό
χαρακτηρίζεται, επιπλέον, ένα προϊόν, το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη χρησιμότητα
από το ανταγωνιστικό σε χαμηλότερη τιμή. Τέλος, ένα προϊόν ή υπηρεσία δύναται να
κριθεί ως ποιοτικό με βάση τη συμμόρφωσή του σε προκαθορισμένες προδιαγραφές,
χρήσεις ή σκοπούς (Καζαντζής και Σώρρος, 2012).
Δεδομένου ότι, όπως αναφέρθηκε, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για την
Ποιότητα, θα ήταν χρήσιμο να γίνει αναφορά στις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε ο
όρος να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά και αξιόπιστα. Σύμφωνα με τους Dale et al
(2007), είναι πολύ σημαντικό ο χρήστης του όρου να έχει ξεκάθαρη και πλήρη γνώση
του περιεχομένου και της σημασίας του. Επιπλέον, το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο
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όρος θα πρέπει να αντιλαμβάνεται την Ποιότητα με τον ίδιο τρόπο που την
αντιλαμβάνεται και ο χρήστης του όρου. Τέλος, είναι απαραίτητο σε κάθε επιχείρηση
να συμφωνείται ένας κοινός ορισμός για το τι είναι Ποιότητα, ώστε να αποφεύγονται
παρανοήσεις και να υπάρχει στόχευση, όλων των εμπλεκόμενων, σε κοινούς στόχους
σχετικά με την Ποιότητα.
Είναι, επομένως, εύκολα κατανοητό πως η Ποιότητα μπορεί να έχει διαφορετικό
περιεχόμενο γενικά, που την καθιστά μια πολυεπίπεδη έννοια. Ο ρόλος της στη
βιωσιμότητα και την ανάπτυξη μια επιχείρησης είναι πολύ σημαντικός, αφού
περιγράφει την επιτυχή παραγωγή ενός ποιοτικού προϊόντος, που ακολούθως οδηγεί
στην ικανοποίηση του πελάτη και την αύξηση του μεριδίου αγοράς.
Το κόστος αυτής της διαδικασίας και οι επιμέρους παράμετροι που την αποτελούν, θα
μελετηθούν στις ακόλουθες ενότητες.

1.4. Η έννοια και ο ορισμός του Κόστους
Με δεδομένο ότι οι ανάγκες της αγοράς, οι τεχνολογικές εξελίξεις και το συνεχώς
μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον έχουν δημιουργήσει συνθήκες έντονου
ανταγωνισμού, οι Διοικήσεις των επιχειρήσεων βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε
σύγχρονα λογιστικά συστήματα, που θα είναι σε θέση να αποτυπώνουν με αξιόπιστο
τρόπο πληροφορίες για τις δραστηριότητες των οικονομικών μονάδων και το κόστος
που τις συνοδεύει. Η γνώση του κόστους αυτών των δραστηριοτήτων είναι ζωτικής
σημασίας για την επιχείρηση, για τη διαμόρφωση της στρατηγικής της, τον έλεγχο
και την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της.
Ως κόστος ορίζεται «το σύνολο των πάσης φύσεως και μορφής οικονομικών θυσιών,
οι οποίες απαιτούνται κάτω από δεδομένες τεχνικοοικονομικές συνθήκες, για να
παραχθεί ένα προϊόν ή μία υπηρεσία και να προσλάβει ορισμένη μορφή ή ιδιότητες
καθώς και θέση στο χώρο και στο χρόνο» (Τσιμάρας, 1949, σελ.11). Σε ανάλογο
πλαίσιο, αλλά σε πιο εφαρμοσμένη μορφή, είναι και ο ορισμός που δίδεται από το
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ότι «κόστος είναι η διάθεση ή η επένδυση
αγοραστικής δύναμης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών ή υπηρεσιών με
σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για την πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή την
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κάλυψη κοινωνικών αναγκών» (ΕΓΛΣ, 1981, §5.1.200, σελ. 457). Στη σύγχρονη
ελληνική βιβλιογραφία, το κόστος ορίζεται ως «η αξία των οικονομικών μέσων που
χρησιμοποιούνται για να αποκτηθούν αγαθά ή υπηρεσίες, τα οποία έχουν άμεσο
μελλοντικό όφελος για την επιχείρηση» (Βενιέρης κ.ά, 2005, σελ. 12).
Από τα παραπάνω μπορεί να συναχθεί ότι το κόστος έχει τα εξής χαρακτηριστικά
(Καζαντζής και Σώρρος, 2009):
-

Το κόστος συνιστά επένδυση χρηματικού ποσού εκφρασμένου σε μετρητά,
αγαθά ή υπηρεσίες κλπ.

-

Η επένδυση ή η διάθεση αγοραστικής δύναμης ή η χρησιμοποίηση
οικονομικών μέσων γίνεται για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών ή
υπηρεσιών.

-

Σκοπός της δημιουργίας του κόστους είναι η κάλυψη κοινωνικών αναγκών ή
η πραγματοποίηση εσόδων μέσω της εκπνοής ή της χρησιμοποίησής του.

-

Το κόστος που πραγματοποιεί μια οικονομική μονάδα ενσωματώνεται σε
υλικά και άυλα αγαθά ή υπηρεσίες, τα οποία αποτελούν στοιχεία του
ενεργητικού της.

-

Το κόστος κατά κανόνα αλλάζει μορφή εντός της οικονομικής μονάδας.

-

Το κόστος εξαφανίζεται όταν το υλικό ή άυλο αγαθό ή η υπηρεσία στα οποία
είναι ενσωματωμένο, πωληθούν, κλαπούν καταστραφούν ή διατεθούν σε
τρίτους.

-

Το κόστος περιλαμβάνει ομαλές δαπάνες και η τελική διαμόρφωσή του
επηρεάζεται από τις τεχνικές, λειτουργικές και οικονομικές συνθήκες που
επικρατούν.

-

Το κόστος αναφέρεται σε συγκεκριμένο αντικείμενο, προϊόν, υπηρεσία για
ορισμένο χρόνο, θέση και φάση.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ, κοστολόγηση είναι η διαδικασία που
ακολουθείται για τον προσδιορισμό του κόστους ενός αγαθού, μιας υπηρεσίας, μιας
δραστηριότητας ή μιας λειτουργίας (Καραγιώργος και Πετρίδης, 2010), η οποία
μπορεί να διεξαχθεί είτε εσωλογιστικά είτε εξωλογιστικά. Αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της Λογιστικής τους Κόστους (ή Λογιστικής της Κοστολόγησης, σύμφωνα με
τον Ν. Πομόνη, 2001), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι δύο όροι (Λογιστική
Κόστους και Κοστολόγηση) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως παρεμφερείς
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έννοιες με παρόμοιους ορισμούς (Βενιέρης κ.ά, 2005). Ο Α. Ιγνατιάδης (1978)
αναφέρει πως η Λογιστική του Κόστους ασχολείται με τον προσδιορισμό του
κόστους με σκοπό να ενημερώσει τη Διοίκηση ενός οικονομικού οργανισμού, και
περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:
-

Τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του συστήματος και των διαδικασιών
κοστολόγησης, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες της συγκεκριμένης
επιχείρησης

-

Τον έλεγχο του κόστους, δηλαδή την έρευνα για το κατά πόσο το
πραγματοποιηθέν κόστος ανταποκρίνεται στο κόστος – στόχο που είχε θέσει η
επιχείρηση

-

Την ανάλυση του κόστους, δηλαδή την ανακατάταξη ή την ανακατανομή των
στοιχείων του κόστους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκαλύπτονται σχέσεις
που θεωρούνται σημαντικές για την διοίκηση της επιχείρησης.

-

Τη σύγκριση του κόστους, δηλαδή τη σύγκριση με το κόστος εναλλακτικών
προϊόντων, δραστηριοτήτων, μεθόδων, κτλ.

Στις επόμενες ενότητες γίνεται αναφορά στα διάφορα είδη κόστους που αποτελούν το
Κόστος Ποιότητας καθώς και στη διαδικασία κοστολόγησης της Ποιότητας.

1.5 Κόστος Ποιότητας
1.5.1 Η έννοια και ο ορισμός του Κόστους Ποιότητας
Η έννοια του Κόστους Ποιότητας και οι πρώτες απόπειρες μέτρησής του
πραγματοποιήθηκαν στη δεκαετία του 1950, όταν η ανάγκη για ακριβέστερο
καθορισμό του κόστους έγινε εντονότερη. Δημιουργήθηκαν τα πρώτα τμήματα
Ποιότητας σε μεγάλες επιχειρήσεις, τα οποία δεν περιορίζονταν στον έλεγχο του
Κόστους Ποιότητας των προϊόντων απλά με επιθεωρήσεις και δοκιμές, αλλά είχαν ως
στόχο να παρουσιάζουν στην Ανώτατη Διοίκηση όλα τα είδη κόστους που
σχετίζονται με την Ποιότητα. Έτσι, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ως Κόστος της
Ποιότητας θεωρούνταν το κόστος λειτουργίας του τμήματος διασφάλισης Ποιότητας
και των εργαστηρίων συν το κόστος των άχρηστων προϊόντων και των εγγυήσεων,
είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι Κόστος Ποιότητας είναι οι δαπάνες που προκύπτουν
από το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση ενός συστήματος
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διαχείρισης της Ποιότητας, καθώς και το κόστος που συνεπάγεται η διαδικασία
συνεχούς

βελτίωσης

και

όλες

οι

δαπάνες

που

πραγματοποιήθηκαν

λόγω αστοχίας των συστημάτων, των διαδικασιών, των προϊόντων ή/και των
υπηρεσιών (Dale, 2007).
Ο όρος «Κόστος Ποιότητας» εισήχθη για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1950 από
τους Juran (1951) και Feigenbaum (1956), σε μια προσπάθεια να καθοριστεί όχι μόνο
το κόστος που συνδέεται με την Ποιότητα των προϊόντων, αλλά και το κόστος που
προκύπτει όταν η Ποιότητα δεν επιτυγχάνεται (απώλεια Ποιότητας). Πλήθος
διαφορετικών αλλά συχνά συμπληρωματικών όρων έχουν προταθεί όλα αυτά τα
χρόνια (Mitra, 2016; Trehan et al, 2015; Lari Α και Α Asllani, 2013; Yang, 2008;
Roden and Dale, 2000; Campanella, 1999; Dale and Plunkett, 1999; Crosby, 1979).
Το Κόστος Ποιότητας μπορεί να περιγραφεί ως «το κόστος της μη συμμόρφωσης, το
κόστος του να κάνει κανείς τα πράγματα λάθος» (Crosby, 1979). Σύμφωνα με το BS
6143: Part 2, Κόστος Ποιότητας είναι «οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τον
παραγωγό, από τον χρήστη και από την κοινότητα που σχετίζεται με το προϊόν ή την
υπηρεσία». Εναλλακτικά οι Roden και Dale (2000) αναφέρουν ότι «η κοστολόγηση
Ποιότητας μπορεί να θεωρηθεί ως μια μέτρηση της απόδοσης της επιχειρήσεων σε
σχέση με τη διαδικασία, με βάση την οποία παράγεται ένα προϊόν ή παρέχεται μια
υπηρεσία» (p. 179). Ένα ενδιαφέρον σημείο, κατά τους Dale και Plunkett (1999),
αποτελεί η γνώση του πόσο κοστίζει στην επιχείρηση ή τον οργανισμό η μηΠοιότητα ή η κακή Ποιότητα, ο εντοπισμός των αιτίων και των επιπτώσεων και η
εξεύρεση λύσεων, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μεθόδων βελτίωσης και
παρακολούθησης της προόδου.
Από τους προαναφερθέντες ορισμούς και τη σχετική βιβλιογραφία γίνεται αντιληπτό
ότι το Κόστος Ποιότητας δεν περιλαμβάνει μόνο δαπάνες για τον έλεγχο, την
επιθεώρηση και τον εντοπισμό των άχρηστων και ελαττωματικών προϊόντων, αλλά
προκύπτει από μια σειρά ενεργειών και δραστηριοτήτων περισσότερων του ενός
τμημάτων μιας επιχείρησης, που συμμετέχουν στην δημιουργία της Ποιότητας των
προϊόντων ή υπηρεσιών. Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων είναι οι πωλήσεις
και η προώθηση πωλήσεων, ο σχεδιασμός, η έρευνα και η ανάπτυξη, οι αγορές και η
αποθήκευση, η παραγωγή, η διανομή και οι διοικητικές λειτουργίες (Yang, 2008;
Campanella, 1999; Dale and Plunkett, 1999).
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Σε κάθε περίπτωση, οι βασικές προϋποθέσεις για ένα αποτελεσματικό σύστημα
Κόστους Ποιότητας είναι οι ακόλουθες (Yang, 2008):
-

Η δημιουργία κατάλληλης κατηγοριοποίησης των διαφόρων εξόδων της
Ποιότητας και η εξασφάλιση ότι αποτυπώνεται κάθε στοιχείο του Κόστους
Ποιότητας.

-

Η συλλογή και ανάλυση των σχετικών δεδομένων σε βάθος, έτσι ώστε να
ποσοτικοποιηθούν όλα τα στοιχεία του Κόστους Ποιότητας με ακρίβεια.

-

Ο εντοπισμός των τομέων της κακής απόδοσης, με βάση την παραπάνω
ανάλυση των δεδομένων.

-

Η κατανομή ευθυνών για το συνολικό κόστος.

1.5.2 Μοντέλα Κόστους Ποιότητας
Α. Μοντέλο PAF
Το μοντέλο Ρ-Α-F είναι το πιο ευρέως αποδεκτό μοντέλο για το Κόστος Ποιότητας.
Η βασική ιδέα προήλθε από την ανάγκη να οργανωθούν όλα τα έξοδα που
σχετίζονται με το σύστημα Ποιότητας και τον έλεγχο των προϊόντων, καθώς και όλα
τα έξοδα που προκύπτουν όταν το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις. Το μοντέλο
κατηγοριοποιεί τα έξοδα σε τρεις μεγάλες κατηγορίες (Πρόληψη, Αξιολόγηση και
Αποτυχία), και κατορθώνει να συμπεριλάβει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με το
σύστημα Ποιότητας και την επιθεώρηση των προϊόντων, καθώς και τα έξοδα τα
οποία προκύπτουν όταν το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις. Το μοντέλο προέρχεται
από το έργο των Juran (1951) και Feigenbaum (1956) και έκτοτε έχει αναπτυχθεί,
επεκταθεί και εμπλουτιστεί. Η αρχική κατηγοριοποίησή του, ωστόσο, έχει
χρησιμοποιηθεί ως ένα χρήσιμο εργαλείο σε μια σειρά μελετών, σε μια προσπάθεια
για την καλύτερη απεικόνιση και την εκ νέου οργάνωση της δομής και των
διαδικασιών των επιχειρήσεων. Τα έξοδα μπορούν να καταταγούν σε 3 βασικές
κατηγορίες:

- Το Κόστος Πρόληψης (Prevention Costs), το οποίο απεικονίζει το κόστος όλων των
δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την πρόληψη της κακής Ποιότητας,
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όπως το κόστος σχετικά με τη διαδικασία σχεδιασμού ενός συστήματος Ποιότητας ή
του προγράμματος κατάρτισης των εργαζομένων, της διασφάλισης των προμηθευτών,
κ.ά.
- Το Κόστος Αξιολόγησης (Appraisal Costs), το οποίο αποτελείται από έξοδα που
συνδέονται με τη μέτρηση, την αξιολόγηση ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ελέγχου,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ποιότητα των προϊόντων πληροί τις
προδιαγραφές και δύναται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών, για
παράδειγμα ο έλεγχος και η δοκιμή των εισερχομένων υλικών, η βαθμονόμηση του
εξοπλισμού μετρήσεων, ο έλεγχος των αποθεμάτων, κ.ά.
- Το Κόστος Αποτυχίας (Failure Costs), το οποίο διαχωρίζεται σε κόστος Εσωτερικής
και κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας. Το κόστος Εσωτερικής Αποτυχίας (Internal
Failure Costs) περιγράφει τις δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν ένα ελαττωματικό
προϊόν φτάσει στον πελάτη. Είναι το κόστος που θα εξαφανιζόταν αν δεν υπήρχαν
ελαττωματικά προϊόντα, για παράδειγμα το κόστος των κατεστραμμένων προϊόντων
ή το κόστος μιας επαναληπτικής επιθεώρησης. Το κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας
(External Failure Costs) περιλαμβάνει τα έξοδα που προκύπτουν μετά την παράδοση
του προϊόντος στον πελάτη και επίσης θα εξέλιπε αν δεν υπήρχαν ελαττωματικά
προϊόντα, για παράδειγμα το κόστος των επιστροφών, των παραπόνων, της κάλυψης
της εγγύησης, κ.ό.κ.

Ακολουθεί

ο Πίνακας

1.1, όπου

αποτυπώνονται

τα βασικά

περιλαμβάνονται στις 3 κατηγορίες του Κόστους Ποιότητας.
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Πίνακας 1.1: Πίνακας Κόστους Ποιότητας, (πηγή: Juran-Gryna, 1988, σελ. 4.7)
Πρόληψη

Σχεδιασμός

Αξιολόγηση

Αποτυχία

1. επιθεώρηση του σχεδιασμού

1. επιθεώρηση του πρωτοτύπου

1. προσπάθειες επανασχεδιασμών

2. έλεγχος του σχεδιασμού

2. τεστ αξιολόγησης του σχεδιασμού

2. άχρηστα, επισκευές, εγγυήσεις, μη
προγραμματισμένες αγορές, χαμένος χρόνος
λόγω σχεδιαστικών ατελειών

3. δοκιμές καταλληλότητας

Αγορές

1. έρευνες ικανότητας
προμηθευτών

1. επιτήρηση προμηθευτών

2. επανεξέταση και έλεγχος των
εντολών αγοράς

2. επιθεώρηση και έλεγχος
εισερχομένων

3. επιθεώρηση των προϊόντων
προμηθευτή και
προγραμματισμός δοκιμών

3. επιθεώρηση και έλεγχος
εισερχομένων πρώτου είδους

1. αξιολόγηση, διάθεση, διορθωτικές
ενέργειες και προσπάθειες επαναγοράς για
τα προϊόντα του προμηθευτή που
απορρίφθηκαν
2. άχρηστα, επισκευές, εγγυήσεις και
χαμένος χρόνος λόγω αγοράς
ελαττωματικών υλικών

4. δοκιμή καταλληλότητας
1. μελέτες ικανότητας μηχανών
και διαδικασιών

1. επιθεώρηση και δοκιμές προϊόντων

2. επιθεώρηση και έλεγχος
εργαλείων

2. μετρήσεις και έλεγχος διαδικασιών

3. προληπτική συντήρηση

3. επιθεώρηση συσκευασίας και
αποστολής

Παραγωγή
4. έλεγχος και επιθεώρηση
διαδικασιών και σχεδιασμός
δοκιμών

4. έλεγχοι χώρων αποθεμάτων

5. επιθεώρηση και σχεδιασμός
εξοπλισμού δοκιμών

5. βαθμονόμηση και συντήρηση του
εξοπλισμού μέτρησης

6. προγράμματα εκπαίδευσης
για πρόληψη

6. περιβαλλοντικές δοκιμές
παραγωγής

7. έλεγχοι Ποιότητας και
διοίκηση
8. σύνδεσμος επιθεώρησης
πελατών
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1. επανεξέταση, διάθεση και διορθωτικές
ενέργειες για μη συμμορφούμενα υλικά

2. άχρηστα, επισκευές, εγγυήσεις και
χαμένος χρόνος λόγω ατελούς Ποιότητας
κατασκευής, εργαλείων, συντήρησης και
οδηγιών χειριστή
3. κόστος επισκευών και επανασχεδιασμών
για ατελή σχέδια παραγωγής, διαδικασίες
και εργαλεία
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Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η έρευνα έχει αποτυπώσει διάφορα εναλλακτικά είδη
κόστους που αποτελούν νέες κατηγορίες, όπως το «κρυφό ή αόρατο κόστος (hidden
or invisible costs) (Yang, 2008; Krishnan, 2006; DeFeo, 2001, Giakatis et al. 2001).
Οι εργασίες αυτές κάνουν λόγο για είδη κόστους, κατά κύριο λόγο κόστους
Αποτυχίας, τα οποία οι επιχειρήσεις είτε δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη κατά την
ανάλυση του Κόστους Ποιότητας, είτε τα ομαδοποιούν σε γενικότερες κατηγορίες,
χάνοντας έτσι τη σπουδαιότητα του ρόλου τους και την επίπτωση που μπορεί αυτά να
έχουν στον συνολικό υπολογισμό του Κόστους Ποιότητας.
Πολλές αναφορές συναντώνται στη βιβλιογραφία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, σχετικές
με τον όρο «Κόστος Ποιότητας» (Mitra, 2016; Yang, 2008, Campanella, 1999). Η
γενικά αποδεκτή έννοια του όρου περιλαμβάνει το κόστος όλων των προσπαθειών
που καταβάλλονται από την επιχείρηση, ώστε να παραχθεί ένα προϊόν που θα
καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές και θα ικανοποιεί τον καταναλωτή.
Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η ύπαρξη του όρου «απώλεια Ποιότητας» (quality
loss), με τον οποίο περιγράφεται η χρηματική απώλεια που υφίσταται η επιχείρηση
από την αδυναμία διατήρησης της Ποιότητας και τελικά την παραγωγής μη ποιοτικού
προϊόντος (Giakatis et al. 2001). Τέλος, θα ήταν χρήσιμο να γίνει αναφορά και στον
όρο «κόστος χαμηλής Ποιότητας (cost of poor quality), ο οποίος χρησιμοποιείται ως
εναλλακτικός όρος για το Κόστος Ποιότητας (Chiadamrong, 2003, Harrington, 1999;
Moen, 1998; Gryna, 1988) και περιγράφει το κόστος των απαραίτητων ενεργειών για
τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση αστοχιών. O Juran (1951) το όρισε ως «το
άθροισμα όλων των δαπανών, οι οποίες θα εξαφανίζονταν αν δεν υπήρχαν
προβλήματα με την Ποιότητα».
Οι μελέτες των Κirlioglu and Çevik (2013), Tye et al. (2011), Jafar et al. (2010), Desai
(2008) είναι μόνο μερικές από τις πολυάριθμες μελέτες που έχουν διεξαχθεί με βάση
το μοντέλο ΡΑF. Η κλασσική εκδοχή του παραπάνω μοντέλου προϋποθέτει μια
στατική αναπαράσταση του κόστους της Ποιότητας, και προτείνει ότι επενδύσεις σε
δραστηριότητες Πρόληψης και Αξιολόγησης θα μειώσουν το κόστος Αποτυχίας, ενώ
οι περαιτέρω επενδύσεις σε δραστηριότητες Πρόληψης θα μειώσουν το κόστος
Αξιολόγησης. Υποστηρίζεται ότι το κόστος της μη συμμόρφωσης (κόστος
Εσωτερικής και Εξωτερικής Αποτυχίας) μπορεί να μειωθεί μόνο με την αύξηση των
δαπανών σε δραστηριότητες συμμόρφωσης (Ittner, 1996).
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Ακολουθούν τα Σχήματα 1.1 και 1.2, τα οποία απεικονίζουν το «παλιό» και το «νέο»
μοντέλο Κόστους Ποιότητας, αντίστοιχα.

Σχήμα 1.1: «Παλιό» μοντέλο Κόστους Ποιότητας

Σχήμα 1.2: «Νέο» μοντέλο Κόστους Ποιότητας

Σύμφωνα με την ανάλυση του F.M. Gryna (1988), η μελέτη της κατανομής του
Κόστους

Ποιότητας

στις

3

κατηγορίες

(Πρόληψη-Αξιολόγηση-Αποτυχία)

απεικονίζεται με τη χρήση των ανωτέρω διαγραμμάτων. Το «παλιό» μοντέλο
Κόστους Ποιότητας (Σχήμα 1.1) αντιπροσωπεύει τις συνθήκες που επικρατούσαν
νωρίτερα στον εικοστό αιώνα, όταν η τεχνολογία και η ικανότητα και απόδοση του
ανθρώπου δεν ήταν σε θέση να επιτύχουν το εκατό τοις εκατό της τελειότητας ενός
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προϊόντος. Η καμπύλη που απεικονίζει το κόστος Πρόληψης και Αξιολόγησης
ανεβαίνει στο άπειρο, όπου προσεγγίζεται η τελειότητα. Το βέλτιστο επίπεδο
Ποιότητας είναι κάπου κάτω από την τελειότητα.
Η άποψη αυτή, ωστόσο, έχει πλέον αμφισβητηθεί. Η επικρατούσα σύγχρονη άποψη
προτείνει ότι οι δαπάνες για την Πρόληψη θα μπορούσαν πάντα να είναι
δικαιολογημένες και ότι το βέλτιστο επίπεδο Ποιότητας ισούται με μηδέν
ελαττώματα (Crosby, 1979; Schiffauerova and Thomson, 2006a). Το «νέο» μοντέλο
Κόστους Ποιότητας (Σχήμα 1.2) αντιπροσωπεύει τις συνθήκες που εξελίχθηκαν
αργότερα στον εικοστό αιώνα, όταν οι πρόοδος στην τεχνολογία, στη ρομποτική και
τον αυτοματισμό μείωσαν το ποσοστό αποτυχίας στην παραγωγή. Κατά συνέπεια,
υπάρχει μια ασθενέστερη αύξηση του κόστους Πρόληψης και Αξιολόγησης, ενώ το
βέλτιστο κόστος μετακινείται στο βέλτιστο επίπεδο Ποιότητας, όπου η τελειότητα
μπορεί να επιτευχθεί σε πεπερασμένο κόστος (Burgess, 1996). Μπορεί να
υποστηριχθεί ότι, σε επιχειρήσεις με συνεχή σταδιακή βελτίωση, ένα σχετικά
σταθερό επίπεδο δαπανών συμμόρφωσης μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του κόστους
της μη συμμόρφωσης με την πάροδο του χρόνου, δεδομένου ότι οι ομάδες Ποιότητας
συνεχώς εντοπίζουν και εξαλείφουν προβλήματα Ποιότητας (Ittner, 1996).
Οι παραπάνω απόψεις έχουν υποστηριχθεί στην βιβλιογραφία σε μια σειρά εργασιών.
Ο Omurgonulsen (2009) παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα έρευνα όπου τονίζει πως
υπάρχει μια εξισορρόπηση μεταξύ του κόστους συμμόρφωσης και μη συμμόρφωσης.
Οι δαπάνες μη συμμόρφωσης μπορεί να μειωθούν με την αύξηση των δαπανών
συμμόρφωσης. Επιπλέον, οι Omachonu et al. (2004) περιγράφουν μια μελέτη
περίπτωσης, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αύξηση του κόστους
Πρόληψης και Αξιολόγησης οδηγεί σε βελτίωση της Ποιότητας, καθώς και σε μια
μείωση του κόστους Αποτυχίας. Περαιτέρω ανάλυση των σχέσεων που υπάρχουν
μεταξύ του κόστους της Ποιότητας γίνεται από τους Kazaz et al. (2005), οι οποίοι
διεξάγουν μια μελέτη περίπτωσης σε ένα κατασκευαστικό έργο σε μια
αναπτυσσόμενη χώρα, με βάση ένα οικονομικό μοντέλο βέλτιστου κόστους
Ποιότητας. Προς την ίδια κατεύθυνση είναι το έργο των Su et al. (2009) και
Chatzipetrou and Moschidis (2016), οι οποίοι παρουσιάζουν τη σχέση ΠοιότηταςΚόστους και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ
των καμπυλών κόστους Πρόληψης-Αξιολόγησης και Αποτυχίας, στο οποίο μια
επιχείρηση μπορεί να πετύχει το χαμηλότερο επίπεδο του συνολικού Κόστους
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Ποιότητας, όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά στο κεφάλαιο 3. Οι Kiani et. al (2009)
προτείνουν ένα μοντέλο, το οποίο αποκαλύπτει ότι το κόστος Πρόληψης έχει την πιο
έντονη επίδραση στο συνολικό Κόστος Ποιότητας και ιδιαίτερα στο κόστος
Εξωτερικής Αποτυχίας. Παρομοίως, οι Sailaja et al. (2014) διεξάγουν μια μελέτη
μεταξύ των μεταποιητικών μονάδων, οι οποίες παρέχουν μια εικόνα για τις μεγάλες
κατηγορίες του Κόστους Ποιότητας και αποκαλύπτουν τη στατιστική συσχέτιση
μεταξύ τους. Οι Superville and Gupta (2001) παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για το
ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εξόδων Ποιότητας δε δαπανάται για την Πρόληψη,
αλλά για το κόστος Εσωτερικής και Εξωτερικής Αποτυχίας. Οι Kim και Nakhai
(2008), τέλος, αναπτύσσουν ένα μοντέλο το οποίο αξιολογεί τον αντίκτυπο των
προσπαθειών βελτίωσης της Ποιότητας υπό διάφορα δυναμικά σενάρια.
Το μοντέλα Κόστους Ποιότητας έχουν ευρέως ενσωματωθεί στις τεχνικές της
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Ahmed Al-Dujaili 2013; Dale et al 2001; Dale and
Plunkett 1999; Carson, 1986). Η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα του
μοντέλου PAF έχει οδηγήσει σε διάφορες παραλλαγές των τεχνικών της
κοστολόγησης Ποιότητας. Νέοι εναλλακτικοί ορισμοί έχουν προταθεί, έχοντας ως
βάση, ωστόσο, το θεωρητικό υπόβαθρο των 3 προαναφερθέντων κύριων κατηγοριών
του Κόστους Ποιότητας.
Κάποια από τα υπόλοιπα μοντέλα Κόστους Ποιότητας αναφέρονται παρακάτω.

Β. Το μοντέλο του Crosby
Σε αυτό το πλαίσιο, μια εναλλακτική προσέγγιση του μοντέλου ΡΑF έχει εισαχθεί
από τον Philip Crosby (1979), γνωστή και ως «Μοντέλο του Crosby», ο οποίος
χαρακτηρίζει ως «κόστος συμμόρφωσης» το κόστος των διαδικασιών που
διασφαλίζουν πως «τα πράγματα θα γίνουν σωστά την πρώτη φορά» και
εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών (κόστος Πρόληψης και Αξιολόγησης).
Τα υπόλοιπα είδη κόστους, που συνδέονται με το κόστος που προκύπτει όταν ένα
προϊόν αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του πελάτη (κόστος
Εσωτερικής και Εξωτερικής Αποτυχίας) ονομάζονται «κόστος μη συμμόρφωσης». Το
μοντέλο του Crosby ορίζει το Κόστος Ποιότητας ως το άθροισμα του κόστους
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συμμόρφωσης και του κόστους μη συμμόρφωσης (Schiffaeurova and Thomson,
2006a; Campanella 1999; Crosby 1979).

Γ. Process Cost Model
Το Μοντέλο Κόστους Διεργασιών έχει πρώτα προταθεί από τον Ross (1977) και
αναπτύχθηκε περαιτέρω από τον Marsh (1989), προκειμένου να δημιουργηθεί ένα
πλαίσιο κοστολόγησης Ποιότητας των υπηρεσιών και του κλάδου των κατασκευών,
όπου δεν θα μπορούσε εύκολα να εφαρμοστεί το υφιστάμενο μοντέλο Κόστους
Ποιότητας (Tang et al 2004; Aoieong et al., 2002). Σύμφωνα με τον Dale and
Plunkett (1999) και το BS6143: Part 1, το Μοντέλο Κόστους Διεργασιών έχει
διαφοροποιηθεί από το Μοντέλο του Crosby (1979) και επικεντρώνεται περισσότερο
στις διαδικασίες και λιγότερο στις υπηρεσίες ή τα προϊόντα. Κάθε διαδικασία
αναλύεται στις διάφορες μορφές κόστους της, οι οποίες περαιτέρω χαρακτηρίζονται
ως κόστος συμμόρφωσης ή μη συμμόρφωσης.

Δ. Taguchi Methods
Οι μέθοδοι Taguchi (Taguchi et al, 1988) εισήχθησαν ως απάντηση στο κενό που
υπήρχε μεταξύ του σχεδιασμού ενός προϊόντος και των δυνατοτήτων κατασκευής
του. Η προτεινόμενη συνάρτηση της απώλειας της Ποιότητας (quality loss function)
αντιπροσωπεύει την οικονομική ζημία που υφίσταται η επιχείρηση όταν η απόδοση
ενός προϊόντος αποκλίνει από μια προκαθορισμένη ονομαστική αξία. Προκειμένου
να μειωθεί η απόκλιση ενός προϊόντος από την τιμή-στόχο, ο Taguchi προτείνει τρία
μέτρα σχεδιασμού: τον σχεδιασμό του συστήματος (system design), τον σχεδιασμό
των παραμέτρων (parameter design) και τον σχεδιασμό της «ανοχής» (tolerance
design).
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Ε. Κοστολόγηση βάσει Δραστηριοτήτων (ABC)
Η μέθοδος ABC (Κοστολόγηση βάσει Δραστηριοτήτων-Αctivity Based
Costing) αναπτύχθηκε από τους Cooper and Kaplan το 1988 ως απάντηση στις
αδυναμίες της «παραδοσιακής κοστολόγησης». Η «παραδοσιακή κοστολόγηση»
υποθέτει ότι τα προϊόντα απορροφούν τους παραγωγικούς πόρους ανάλογα με την
ποσότητα στην οποία παράγονται, γεγονός που δύναται να οδηγήσει σε
διαστρεβλώσεις του κόστους παραγωγής, κυρίως σε επιχειρήσεις που παράγουν
ευρεία γκάμα προϊόντων, διαφορετικά μεταξύ τους σε όγκο και πολυπλοκότητα.
Η μέθοδος ABC εστιάζει στην κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και όχι των
παραγωγικών τμημάτων, με αποτέλεσμα το κόστος που προκύπτει να συνδέεται με
τον αριθμό των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός
προϊόντος, χωρίς να γίνεται σύνδεση των εξόδων με τον όγκο παραγωγής.
Η μέθοδος ABC δεν αποτελεί ξεχωριστό μοντέλο Κόστους Ποιότητας, αλλά ένα
χρήσιμο εργαλείο κατηγοριοποίησης του κόστους. Προτείνεται στη βιβλιογραφία ως
ένα εργαλείο που μπορεί να παράγει δεδομένα για το Κόστος Ποιότητας και τη
μέτρησή του (Schiffauerova and Thomson, 2006a; Cooper and Kaplan, 1988). Ο Tsai
(1998) ήταν από τους πρώτους που ενέταξε τη μέθοδο ABC στην κοστολόγηση
Ποιότητας, κατηγοριοποιώντας τα διάφορα είδη κόστους κατά δραστηριότητες, με
τελικό στόχο να εξαλείψει από τη διαδικασία δραστηριότητες που είτε δεν
προσθέτουν αξία στο προϊόν είτε δημιουργούν επιπλέον κόστος.

1.5.3 Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα των Μοντέλων Κόστους Ποιότητας
Η διαδικασία παρακολούθησης και μέτρησης του Κόστους Ποιότητας αποφέρει στις
επιχειρήσεις πολλά πλεονεκτήματα. Σύμφωνα με τον Gryna (1988), ένας από τους
βασικούς στόχους είναι η ποσοτικοποίηση του μεγέθους του προβλήματος της
Ποιότητας σε γλώσσα κατανοητή από την Ανώτατη Διοίκηση, ώστε όχι μόνο να
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τη δέουσα σοβαρότητα αλλά και να εντοπιστούν
πιθανώς και άλλα. Σημαντικό στόχο, επίσης, αποτελεί η αναγνώριση ευκαιριών για
μείωση του κόστους μέσα από τη μελέτη των διαδικασιών της επιχείρησης. Η μείωση
της δυσαρέσκειας των πελατών, καθώς και άλλων λόγων που απειλούν τις πωλήσεις,
είναι ένας ακόμη στόχος της παρακολούθησης του Κόστους Ποιότητας. Επιπλέον, οι
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επιχειρήσεις μπορούν να επεκτείνουν τους προϋπολογιστικούς και κοστολογικούς
ελέγχους, ώστε να καλύπτουν το κόστος που προκύπτει όχι μόνο κατά την
επιθεώρηση αλλά σε όλες τις λειτουργίες τους. Επίσης, υποστηρίζεται ότι η
δημοσιοποίηση των στοιχείων σχετικά με το κόστος μπορεί να κινητοποιήσει τη
Διοίκηση να θεσπίσει κίνητρα στα τμήματα και τους εργαζόμενους, ώστε να
εφαρμοστούν προγράμματα συνεχούς βελτίωσης και αποτελεσματικότητας.
Στη βιβλιογραφία αναλύεται εκτενώς η σημασία της παρακολούθησης του Κόστους
Ποιότητας, λόγω των υψηλών ποσοστών που κατέχει στις συνολικές πωλήσεις των
επιχειρήσεων (Dale et al, 2007; Giakatis et al, 2001; Dale and Plunkett, 1999; Juran
and Gruna, 1993;1998). Έρευνες έχουν αποτυπώσει πως το Κόστος Ποιότητας μπορεί
να κυμαίνεται από 5% έως 25% του ετήσιου κύκλου εργασιών, γεγονός που αποτελεί
βασικό λόγο επισταμένης παρακολούθησής του, για να διαπιστωθούν και να
αντιμετωπιστούν οι λόγοι που δημιουργούν τόσο υψηλά ποσοστά. Επιπλέον, έχει
διαπιστωθεί πως το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για την Ποιότητα αφορά τις
δραστηριότητες Αξιολόγησης και Αποτυχίας, οι οποίες προσθέτουν ελάχιστα στην
αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας, σε αντίθεση με την Πρόληψη, οποία μπορεί να
διατηρήσει το κόστος στις προαναφερθείσες κατηγορίες σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Επιπροσθέτως, περιττό κόστος που μπορεί να αποφευχθεί, προσθέτει επιπλέον
κόστος

στα

προϊόντα

και

τις

υπηρεσίες,

γεγονός

που

επηρεάζει

την

ανταγωνιστικότητα. Τέλος, οι επιχειρήσεις δεν επενδύουν σε δραστηριότητες
Πρόληψης και Αξιολόγησης, που αποδεδειγμένα οδηγούν σε μείωση του κόστους και
αύξηση της αποτελεσματικότητας, παρόλο που το κόστος είναι γενικά υψηλό και
μεγάλο μέρος του δύναται να αποφευχθεί.
Η ευρεία χρήση του μοντέλου PAF (κόστος Πρόληψης-Αξιολόγησης-Αποτυχίας), με
την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση, μπορεί με μία πρώτη ανάγνωση να αποτελεί μια
απλή διευκόλυνση για τη σύγκριση τωρινών με προηγούμενα δεδομένα, ωστόσο
υπάρχουν κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από αυτήν την
κατηγοριοποίηση.
Σύμφωνα με τον Dale (2007), η κατηγοριοποίηση του κόστους με βάση το μοντέλο
PAF μπορεί να οδηγήσει σε μια ορθολογική προσέγγιση της διαδικασίας συλλογής
του κόστους, και μπορεί να προσδώσει ομοιομορφία κατά τη σύνταξη των σχετικών
αναφορών. Επιπλέον, καταγράφεται η σκοπιμότητα των διαφόρων δαπανών και
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δημιουργείται ένα πλαίσιο με βάση το οποίο μπορεί να αποφασιστεί αν ένα
κόστος αφορά στην πραγματικότητα την Ποιότητα ή άλλες στοιχειώδεις εργασίες
(π.χ. βασικές δραστηριότητες για την παραγωγή και την προμήθεια προϊόντων ή/και
υπηρεσιών). Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται ευκολότερη η εκπαίδευση του
προσωπικού σχετικά με την έννοια της κοστολόγησης Ποιότητας και γίνεται πιο
αποτελεσματική η αναγνώριση των σχετικών δαπανών.
Θα ήταν χρήσιμο να σημειωθεί ότι τα παραπάνω μοντέλα Κόστους Ποιότητας έχουν
υπάρξει στόχος εκτεταμένης κριτικής. Το μοντέλο PAF, ειδικότερα, έχει
χαρακτηριστεί ως περιορισμένο και ανεπαρκές, παρόλο που αποτελεί τη βάση όλων
των μετέπειτα ερευνών σχετικά με το Κόστος Ποιότητας. Μια εκτενής επισκόπηση
των σημαντικών περιορισμών του μοντέλου ΡΑF δίνεται από τους Dale and Plunkett
(1999). Αναφέρουν πως τα στοιχεία Κόστους Ποιότητας, όπως ορίζονται από την
κατηγοριοποίηση PAF, δεν ανταποκρίνονται πάντα στις πληροφορίες κόστους που
είναι συχνά διαθέσιμες από τα λογιστικά συστήματα των επιχειρήσεων. Επιπλέον,
υπάρχουν πολλές δραστηριότητες σχετικές με την Ποιότητα σε «γκρίζες ζώνες», που
δεν είναι σαφές σε ποια κατηγορία ανήκουν. Επίσης, το μοντέλο δεν είναι αρκετά
ευρύ, ώστε να περιλαμβάνει πολλές από τις δραστηριότητες μη μεταποιητικών
επιχειρήσεων. Στην πράξη, η κατηγοριοποίηση γίνεται συχνά μετά τη συλλογή των
εξόδων, και φαίνεται να έχει ενδιαφέρον μόνο για το προσωπικό του τμήματος
Διασφάλισης Ποιότητας. Υποδηλώνεται, επίσης, ότι δεν είναι η κατάλληλη
κατηγοριοποίηση για πολλά κοινά είδη Κόστους Ποιότητας. Τέλος, λόγω της
κατανομής

των

στοιχείων

του

κόστους,

μπορεί

να

οδηγήσει

σε

μεγαλύτερη έμφαση στις κατηγορίες της Πρόληψης και της Αξιολόγησης παρά στη
κατηγορία του κόστους Αποτυχίας.
Επιπλέον, οι Kim and Nakhai (2008) και Freiesleben (2004) περιγράφουν τα
υπάρχοντα μοντέλα ως «στατικά» και «παλιά», αντίστοιχα, και προτείνουν αλλαγές ή
νέα περιγραφικά μοντέλα, προκειμένου να εξετάσουν τις διάφορες πτυχές του
Κόστους

Ποιότητας, τις

οποίες

τα παραδοσιακά μοντέλα αδυνατούν

να

προσεγγίσουν. Ο Chiadamrong (2003) προσδιορίζει περαιτέρω τις αδυναμίες του
παραδοσιακού μοντέλου του Κόστους Ποιότητας, και παρουσιάζει ένα εμπειρικό
μοντέλο ως συνάρτηση των δύο κύριων συνιστωσών: των παραδοσιακών δαπανών
για Πρόληψη-Αξιολόγηση-Αποτυχία και του «κρυφού» κόστους ευκαιρίας ή του
κόστους των χαμένων ευκαιριών (hidden-opportunity quality loss costs).
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1.5.4. Δείκτες του Κόστους Ποιότητας
Παρόλο που στη βιβλιογραφία η θεωρία γύρω από το Κόστος Ποιότητας έχει
προσελκύσει αρκετό ενδιαφέρον, δε συμβαίνει το ίδιο και με τη διαδικασία μέτρησής
του. Έρευνες έχουν καταδείξει πως οι επιχειρήσεις δε συνηθίζουν να παρακολουθούν
και να μετρούν το Κόστος Ποιότητας, όχι μόνο λόγω άγνοιας, αλλά και εξαιτίας του
μικρού μεγέθους τους, της οικονομικής τους κατάστασης, του αντικειμένου τους και
της γεωγραφικής τους θέσης (Chatzipetrou and Moschidis, 2017b; Omurgonulsen,
2009). Σύμφωνα με τους Schiffaeurova and Thomson (2006a), οι επιχειρήσεις σπάνια
έχουν μια ρεαλιστική εικόνα για την απώλεια κερδών που υφίστανται λόγω της
χαμηλής Ποιότητας. Η διαδικασία μέτρησης με τους δείκτες Ποιότητας αποτελεί ένα
εργαλείο ανάλυσης των αιτίων διαμόρφωσης του Κόστους Ποιότητας και
αναγνώρισης ευκαιριών για τη μείωσή του. Μέσω ενός εύκολα κατανοητού
συστήματος παρουσίασης, μεταφέρονται με αποδοτικό τρόπο στη Διοίκηση τα
αποτελέσματα και τα συμπεράσματα από τη διαδικασία της κοστολόγησης Ποιότητας
(Τζόγιος Α, 2000).
Στο BS6143: Part 2 προτείνονται ενδεικτικά οι παρακάτω δείκτες για την ανάλυση
του Κόστους Ποιότητας (Πίνακας 1.2):
Πίνακας 1.2: Ενδεικτικοί Δείκτες Κόστους Ποιότητας κατά το BS6143

Βάσεις
Έσοδα πωλήσεων
(sales revenue)

Δείκτης Κόστους Ποιότητας
1

Συνολικό Κόστος Ποιότητας
Έσοδα πωλήσεων

Χ 100

Προστιθέμενη αξία2
(value added)

Συνολικό Κόστος Ποιότητας
Προστιθέμενη αξία

Χ 100

Κόστος άμεσης
εργασίας3
(direct labour costs)

Συνολικό Κόστος Ποιότητας
Κόστος άμεσης εργασίας

Χ 100

1

Έσοδα πωλήσεων: τα συνολικά μικτά έσοδα της επιχείρησης από πωλήσεις
Προστιθέμενη αξία: η αξία που προστίθεται από την επιχείρηση στην αξία κτήσης των αγαθών
3
Κόστος άμεσης εργασίας: το συνολικό κόστος εργασίας των εργαζόμενων που απασχολούνται στην
παραγωγή
2
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Στον Πίνακα 1.3 γίνεται μια παρουσίαση των σημαντικότερων βάσεων των δεικτών
για τη μέτρηση και ανάλυση του κόστους της Ποιότητας κατά τον Gryna, καθώς και
τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.

Πίνακας 1.3: Βάσεις Μέτρησης του Κόστους Ποιότητας (πηγή: Juran and Gryna, 1988, p.
4.24).

Βάση

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

ώρες άμεσης εργασίας

κατανοητή και άμεσα
διαθέσιμη

επηρεάζεται δραστικά από
την αυτοματοποίηση της
τεχνολογίας

κόστος άμεσης εργασίας

κατανοητή και άμεσα
διαθέσιμη - εξισορροπεί
την επίδραση του
πληθωρισμού

επηρεάζεται δραστικά από
την αυτοματοποίηση της
τεχνολογίας

κόστος παραγωγής

περισσότερη σταθερότητα
από τα παραπάνω

περιλαμβάνει σταθερά και
μεταβλητά Γενικά
Βιομηχανικά έξοδα

προστιθέμενη αξία

χρήσιμη όταν το κόστος
επεξεργασίας είναι
σημαντικό

όχι χρήσιμη για σύγκριση
παραγωγικών τμημάτων
διαφορετικού είδους

την προτιμά η Ανώτατη
Διοίκηση

οι πωλήσεις μπορούν να
επηρεαστούν από
μεταβολές στις τιμές, το
κόστος μάρκετινγκ, τη
ζήτηση κτλ

απλότητα

όχι κατάλληλη για
διαφορετικά μεταξύ τους
προϊόντα, εκτός αν
υπολογιστούν
"ισοδύναμες μονάδες"

πωλήσεις

μονάδες παραγωγής
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
H «Ανάλυση Δεδομένων»
Σύντομη Περιγραφή

2.1 Εισαγωγή
«Ένας διακριτός κλάδος της Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης είναι η Ανάλυση
Δεδομένων (Geometric Data Analysis, Analyse des Donées).
Σκοπός των μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων είναι να αναδείξουν και να
περιγράψουν λανθάνουσες δομές που ενδεχομένως εμπεριέχονται σε πολυδιάστατους
πίνακες δεδομένων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από διαδικασίες αλλαγής και
ελάττωσης των διαστάσεων του αρχικού χώρου, στον οποίο το υπό εξέταση
φαινόμενο μπορεί να περιγραφεί. Οι μέθοδοι της Ανάλυσης Δεδομένων δεν απαιτούν
την προσαρμογή των δεδομένων σε κάποιο στοχαστικό υπόδειγμα και η αντίστοιχη
συμπερασματολογία δεν υπάγεται σε κάποιο μηχανισμό επαγωγικού συλλογισμού, με
την έννοια της στατιστικής σημαντικότητας» (Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης
Δεδομένων).
Η Ανάλυση Δεδομένων περιλαμβάνει στατιστικές μεθόδους που είναι κατάλληλες για
την ανάλυση πολυδιάστατων κατηγορικών δεδομένων. Προσφέρεται δηλαδή στις
περιπτώσεις που οι πληροφορίες βρίσκονται σε μορφή ενός αριθμητικού πίνακα μη
αρνητικών αριθμών, όπου τα «αντικείμενα», γραμμές του πίνακα, προσδιορίζονται
από μεγάλο πλήθος κατηγορικών μεταβλητών, στήλες του πίνακα.
Οι δύο βασικές οικογένειες μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων είναι οι Παραγοντικές
μέθοδοι και οι μέθοδοι της Αυτόματης Ταξινόμησης. Στο κεφάλαιο αυτό
παρουσιάζονται εν συντομία η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών από τις
Παραγοντικές μεθόδους, και η Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση από τις μεθόδους της
Αυτόματης Ταξινόμησης. Οι δύο αυτές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την ανάλυση
των δεδομένων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της παρούσας διατριβής.
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Η Ανάλυση Δεδομένων αποτελεί έναν ιδιαίτερο κλάδο επεξεργασίας πολυδιάστατων
κατηγορικών δεδομένων και μια διαφορετική κουλτούρα (Γαλλική Σχολή), η οποία
προσδιορίζεται από τις βασικές αρχές της, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τον J.P.
Benzécri (1973), και είναι οι εξής:
Πρώτον, η Στατιστική δεν πρέπει να συγχέεται με τη θεωρία των πιθανοτήτων, καθώς
πολλοί στατιστικοί έχουν δομήσει τη μαθηματική στατιστική με πολλές υποθέσεις
που σπάνια ή ποτέ δεν ικανοποιούνται στην πράξη.
Δεύτερον, το μοντέλο θα πρέπει να διαμορφώνεται ακολουθώντας τα δεδομένα και
όχι το αντίστροφο, χωρίς να επιχειρείται η προσαρμογή των δεδομένων στα μοντέλα
που έχουν δημιουργηθεί εκ των προτέρων.
Τρίτον, είναι πρωταρχικής σημασίας να χειρίζεται κανείς πληροφορίες σε όσο το
δυνατόν περισσότερες διαστάσεις, γεγονός πολύ δύσκολο για την επίλυση
μαθηματικών μοντέλων.

2. 2 Πολυδιάστατα Δεδομένα
Τα χαρακτηριστικά των ατόμων, των αντικειμένων, των γεγονότων ή ακόμα και των
ιδεών και των συναισθημάτων που μελετώνται στις κοινωνικές επιστήμες,
ονομάζονται μεταβλητές. Σε κάθε χαρακτηριστικό αντιστοιχεί μια μεταβλητή. Η
μεταβλητή μπορεί να είναι ποσοτική ή ποιοτική. Ποσοτικά θεωρούνται τα
χαρακτηριστικά εκείνα, στα οποία μπορεί να αντιστοιχιστεί ως τιμή της κάθε
παρατήρησης ένας πραγματικός αριθμός μιας συγκεκριμένης κλίμακας μέτρησης, και
μπορούν να ορισθούν ως διακριτά (π.χ. αριθμός εργαζομένων) ή συνεχή (π.χ. κύκλος
εργασιών). Αντίθετα, στις ποιοτικές μεταβλητές, οι τιμές ταξινομούνται σε
κατηγορίες - διαβαθμίσεις (π.χ. νομική μορφή επιχείρησης).
Αναλυτικότερα, για τις ποιοτικές μεταβλητές, οι κατηγορίες τους μπορεί να είναι
α) ονοματικές (απλές κατηγορικές) και
β) διατεταγμένου τύπου κατηγορικές.
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Ονοματική ονομάζεται η μεταβλητή, όταν η μέτρηση του χαρακτηριστικού
αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες-κλάσεις, όπως για παράδειγμα στην
περίπτωση του αντικειμένου μιας επιχείρησης (Μεταποίηση, Κατασκευές, ΤρόφιμαΠοτά, κ.ό.κ).
Διατεταγμένου τύπου ονομάζεται η μεταβλητή, όταν οι κλάσεις της φέρουν επιπλέον
και διάταξη και διατυπώνονται σε μορφή βαθμολογικών κλιμάκων (κλιμάκων
αξιολόγησης). Παράδειγμα διατεταγμένης μεταβλητής είναι: «Πόσο χρησιμοποιείτε
τις πληροφορίες που λαμβάνετε από την παρακολούθηση του Κόστους Ποιότητας....»
με δυνατές απαντήσεις τα: «καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ».
Στην παρούσα διατριβή, όλες οι μεταβλητές (ποσοτικές, αφού κατηγοριοποιηθούν,
και ποιοτικές), αντιμετωπίζονται ως κατηγορικές, ώστε να καταστεί δυνατή η ενιαία
επεξεργασία

όλων

των

μεταβλητών

και

να

αναδειχθούν

οι

εντονότερες

αλληλεπιδράσεις των κατηγοριών των μεταβλητών, καθώς και η διερεύνηση,
επιπλέον, και μη γραμμικών σχέσεων ποσοτικών μεταβλητών.
Όταν μια στατιστική μονάδα (πρόσωπο, αντικείμενο, ιδέα ή συναίσθημα) ενός
καθορισμένου στατιστικού πληθυσμού προσδιορίζεται από μια μόνο μεταβλητή, τότε
το δεδομένο λέγεται μονοδιάστατο ή απλό (π.χ. ο ερωτώμενος χαρακτηρίζεται μόνο
από το φύλο του).
Αντίθετα, όταν μια στατιστική μονάδα χαρακτηρίζεται από ένα ορισμένο πλήθος
μεταβλητών,

τότε

το

δεδομένο

είναι

πολυδιάστατο

(π.χ.

ο

ερωτώμενος

χαρακτηρίζεται από το φύλο του, την ηλικία του, τον τόπο καταγωγής του, την
οικογενειακή του κατάσταση κ.ό.κ).

2.3 Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (AFC)
Η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών αποτελεί τον πυρήνα της
μεθοδολογίας της Ανάλυσης Δεδομένων. Αναφέρεται για πρώτη φορά από τον
καθηγητή J.P.Benzécri στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ενώ συστηματική
παρουσίασή της γίνεται στο δίτομο επιστημονικό του έργο L’Analyse des Données
(Benzécri, 1973), όπου γίνεται η γεωμετρική παρουσίαση της μεθόδου. Είναι μια
μέθοδος με την οποία μπορούν να μελετηθούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ποιοτικών
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και ποσοτικών μεταβλητών χωρισμένων σε κλάσεις. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι
η απουσία a priori παραδοχής ότι τα δεδομένα ακολουθούν μια θεωρητική κατανομή
(Benzécri, 1992), με συνέπεια να μην υπάρχουν περιοριστικές τεχνικές προϋποθέσεις
εφαρμογής της μεθόδου. Η μόνη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός πίνακα θετικών
αριθμών. Για να επιτευχθεί η αναπαράσταση της σχέσης μεταξύ δύο ή περισσότερων
μεταβλητών, χρησιμοποιούνται στοιχεία από τη γραμμική άλγεβρα και τη μετρική
γεωμετρία.
Σημαντικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της Παραγοντικής
Ανάλυσης των Αντιστοιχιών είναι τα παρακάτω:
-

Το τελικό αποτέλεσμα παρουσιάζεται και ως γραφική παράσταση, με
συνέπεια να εξάγονται ευκολότερα, χρήσιμα συμπεράσματα για τη
συμπεριφορά των δεδομένων.

-

Μπορεί να αναλύσει ακόμη και πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων, ιδιαίτερα
στο πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών, όπου υπάρχει συνεχής ροή
πληροφοριών.

-

Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η Παραγοντική Ανάλυση των
Αντιστοιχιών έχουν κυρίως πολυδιάστατο χαρακτήρα και καταγράφονται
σε πίνακες πολλών διαστάσεων, χαρακτηριστικό που της προσδίδει πολλά
πλεονεκτήματα σε σχέση με τις μεθόδους της κλασικής στατιστικής.

-

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της μεθόδου έχει όχι μόνο ποιοτικό
όφελος, λόγω του ότι το στατιστικό υλικό μετά την ανάλυση έχει αναχθεί
στα δομικά του χαρακτηριστικά, αλλά και ποσοτικό, διότι έχει συνοψιστεί
ολόκληρη η πληροφορία (Lebart et al, 2000).

Η παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών εφαρμόσθηκε αρχικά στην ανάλυση
πινάκων συμπτώσεων δύο κατηγορικών μεταβλητών.
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2.3.1 Πίνακας Συμπτώσεων
Ο πίνακας συμπτώσεων είναι ένας πίνακας συχνοτήτων, ο οποίος
δημιουργείται όταν ερευνώνται συγχρόνως δύο κατηγορικές μεταβλητές Ι και J με m
και p κατηγορίες αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, είναι ο πίνακας διπλής εισόδου με
γραμμές τις κατηγορίες της Ι μεταβλητής και στήλες της J μεταβλητής. O αριθμός
μέσα σε κάθε κελί του πίνακα συμπτώσεων δείχνει το πλήθος των ατόμων που
χαρακτηρίζονται συγχρόνως από την κλάση i της μεταβλητής Ι και την κλάση k της
μεταβλητής J. H γραμμή i δείχνει την κατανομή των ατόμων της κλάσης i ως προς τη
μεταβλητή J, ενώ η στήλη k δείχνει την κατανομή των ατόμων της κλάσης k ως προς
τη μεταβλητή Ι. Το άθροισμα των αριθμών όλων των κελιών αυτού του πίνακα
ισούται με το πλήθος n των ατόμων. Ο πίνακας συμπτώσεων των μεταβλητών Ι και J
συμβολίζεται K (Ι, J).
Παράδειγμα ενός πίνακα συμπτώσεων είναι ο πίνακας 2.1 που ακολουθεί και είναι η
διασταύρωση των μεταβλητών ST και Q3_1, όπου το ST αντιπροσωπεύει τα στάδια
ωριμότητας ενός συστήματος Διοίκησης Ποιότητας μιας επιχείρησης και το Q3_1 το
Κόστος Πρόληψης, και συγκεκριμένα τις δαπάνες για «σχεδιασμό και συντήρηση
συστημάτων Ποιότητας». Όσον αφορά τα στάδια ωριμότητας, το στάδιο ST1 είναι η
«Αβεβαιότητα», το ST2 η «Αφύπνιση», το ST3 η «Διαφώτιση», το ST4 η «Σοφία»
και ST5 το στάδιο «Βεβαιότητα». Για τη μεταβλητή «Κόστος Πρόληψης» υπάρχει η
διαβάθμιση από 1 έως 5 (1=αυτό το κόστος δεν παρακολουθείται, 2= δαπάνες κάτω
από 500 ευρώ, 3=δαπάνες από 501 έως 1000 ευρώ, 4=δαπάνες από 1001 έως 2000
ευρώ, 5=δαπάνες πάνω από 2000 ευρώ).
Πίνακας 2.1. Πίνακας συμπτώσεων
Κόστος
πρόληψης
Στάδια

ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
Σύνολο
(Περιθώρια
γραμμή)

Q3_11

Q3_12

Q3_13

Q3_14

Q3_15

Σύνολο
(Περιθώρια
στήλη)

0
1
8
3
3

3
3
14
5
2

3
3
13
1
5

0
0
9
3
2

1
0
10
0
2

7
7
54
12
14

15

27

25

14

13

94
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Στον παραπάνω πίνακα αναφέρονται οι απόλυτες συχνότητες, δηλαδή το πλήθος των
επιχειρήσεων για κάθε κατηγορία μεταβλητής. Για παράδειγμα, η τιμή 14, η οποία
ανήκει στη διασταύρωση της κατηγορίας ST3 «Διαφώτιση» της μεταβλητής «Στάδια
Ωριμότητας» και της κατηγορίας Q3_12 «Δαπάνες κάτω από 500 ευρώ ετησίως» της
μεταβλητής

«Κόστος

Πρόληψης:

σχεδιασμός

και

συντήρηση

συστημάτων

ποιότητας», δηλώνει ότι συνολικά 14 επιχειρήσεις παρουσιάζουν ταυτόχρονα τις δύο
αυτές ιδιότητες.
Η τελευταία στήλη του πίνακα (περιθώρια στήλη) εκφράζει την κατανομή του
συνόλου των επιχειρήσεων ως προς τη μεταβλητή του Σταδίου Ωριμότητας.
Αντίστοιχα, τα δεδομένα της τελευταίας γραμμής (περιθώρια γραμμή) εκφράζουν την
κατανομή του συνόλου των επιχειρήσεων ως προς τη μεταβλητή Κόστος Πρόληψης.

2.3.2 Τα προφίλ
Για να υπολογιστεί το προφίλ των γραμμών ενός πίνακα, αρκεί να διαιρεθούν
οι τιμές κάθε γραμμής του πίνακα συμπτώσεων με το άθροισμά τους. Αντιστοίχως, αν
διαιρεθούν οι τιμές κάθε στήλης με το άθροισμά τους, θα προκύψουν τα προφίλ των
στηλών. Η σύγκριση των προφίλ δύο γραμμών δίνει άμεσα πληροφορίες για τον
τρόπο που οι κατηγορίες-γραμμές συσχετίζονται μεταξύ τους. Ομοίως, η σύγκριση
των στηλών γίνεται με τα προφίλ των στηλών.
Στην Παραγοντική Ανάλυση, γραμμές ή στήλες με παρόμοιο προφίλ
αποτελούν γειτονικά σημεία στον σημειοχώρο των γραμμών και στηλών αντίστοιχα.
Στον παρακάτω Πίνακα 2.2 έχουν υπολογιστεί τα προφίλ των γραμμών του
Πίνακα 2.1. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το προφίλ της κατηγορίας ST3 «Στάδιο:
Αφύπνιση» είναι
{0,1481 0,2592 0,2407 0,1666 0,1851}
το οποίο σημαίνει ότι στο σύνολο των επιχειρήσεων που ανήκουν στο Στάδιο 3,
ποσοστό 14,81% δεν παρακολουθεί τον «σχεδιασμό και συντήρηση συστημάτων
Ποιότητας», το 25,92% δαπανά κάτω από 500 ευρώ για τη συγκεκριμένη
δραστηριότητα, το 24,07% δαπανά από 501 έως 1000 ευρώ κ.ό.κ.
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Πίνακας 2.2: Προφίλ γραμμών
Κόστος
πρόληψης
Στάδια

ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
Μέσο
προφίλ
γραμμών

Q3_11

Q3_12

Q3_13

Q3_14

Q3_15

0
0,1428
0,1481
0,25
0,2142

3/7=0,4286
0,4286
0,2592
0,4166
0,1428

0,4286
0,4286
0,2407
0,1428
0,3571

0
0
0,1666
0,25
0,1428

0,1428
0
0,1851
0
0,1428

15/94=0,1595

0,2872

0,2659

0,1489

0,1382

Για τον υπολογισμό του προφίλ των στηλών του Πίνακα 2.1 μπορούν να γίνουν οι
αντίστοιχοι υπολογισμοί, όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 2.3.
Πίνακας 2.3: Προφίλ στηλών
Κόστος
πρόληψης
Στάδια

ST1
ST2
ST3
ST4
ST5

Q3_11

Q3_12

Q3_13

0
0,0666
0,5333
0,20
0,20

3/27=0,1111
0,1111
0,5185
0,1851
0,0740

0,12
0,12
0,52
0,04
0,20

Q3_14
0
0
0,6428
0,2142
0,1428

Q3_15
0,0769
0
0,7692
0
0,1538

Μέσο προφίλ
στηλών
7/94=0,0744
0,0744
0,5744
0,127
0,1489

2.3.3 Τα βάρη (μάζα)
Έστω n ο αριθμός των ατόμων του δείγματος.
Ως βάρος f i μιας γραμμής i ορίζεται το πηλίκο του αθροίσματος k i της γραμμής ως
προς το πλήθος των ατόμων n, δηλαδή:
fi 

ki
n
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Ως βάρος f j μιας στήλης j, ορίζεται ανάλογα το πηλίκο του αθροίσματος k j της
στήλης προς το πλήθος των ατόμων n, δηλαδή :

fj 

kj
n

Από τον Πίνακα 2.1 υπολογίζεται το βάρος κάθε γραμμής, διαιρώντας το σύνολο της
γραμμής με το γενικό σύνολο. Τα βάρη των γραμμών καταγράφονται στην τελευταία
στήλη του πίνακα 2.3 (Στήλη: Μέσο προφίλ στηλών). Για παράδειγμα, το βάρος της
3ης γραμμής έχει τη μεγαλύτερη μάζα (0,5744), γιατί αυτό το στάδιο ωριμότητας
(κατηγορία της μεταβλητής) περιέχει τις περισσότερες παρατηρήσεις.
Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται τα βάρη των στηλών. Από τον Πίνακα 2.1
υπολογίζεται το βάρος κάθε στήλης, διαιρώντας το σύνολο της στήλης με το γενικό
σύνολο. Τα βάρη των στηλών καταγράφονται στην τελευταία γραμμή του πίνακα 2.2
(Μέσο προφίλ γραμμών). Το βάρος της 2ης στήλης έχει τη μεγαλύτερη μάζα (0,2872),
γιατί αυτή η κατηγορία εξόδων έχει τις περισσότερες παρατηρήσεις.

2.3.4 Η μετρική του X 2
Για τη μέτρηση των αποστάσεων μεταξύ των προφίλ των γραμμών ή των
στηλών χρησιμοποιείται η μετρική του X 2 . Η απόσταση d 2 ( f ji , f ji ' ) μεταξύ δύο
προφίλ γραμμών

και

ορίζεται από την παρακάτω σχέση, η οποία ονομάζεται

απόσταση X 2 και θεσπίστηκε από τον Γάλλο καθηγητή J.P.Benzécri
p

d 2 ( f ji , f ji ' )  
j 1

1
( f ji , f ji ' ) 2
fj

Η μετρική απόστασης που χρησιμοποιείται στην Παραγοντική Ανάλυση των
Αντιστοιχιών είναι η απόσταση X 2 , η οποία ενσωματώνει έναν συντελεστή που
ισούται με τις αντίστροφες τιμές των προφίλ. Ο συντελεστής αυτός χαρακτηρίζεται
από την εξής ιδιότητα: αν δύο ή περισσότερες γραμμές με όμοια προφίλ
συγχωνευτούν σε μια νέα γραμμή-προφίλ, η οποία έχει ως βάρος το άθροισμα των
βαρών των δύο γραμμών, οι αποστάσεις μεταξύ των στηλών δε θα μεταβληθούν
(Benzécri, 1973). Για να μετρηθεί δηλαδή, στην Παραγοντική Ανάλυση των
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Αντιστοιχιών, η απόσταση μεταξύ των σημείων των γραμμών ή των στηλών,
χρησιμοποιείται η απόσταση X 2 , η οποία συμπεριλαμβάνει μια σημαντική προσθήκη
σε σχέση με την Ευκλείδια μετρική: σταθμίζει κάθε παράγοντα με τον αντίστροφο
του βάρους του, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις κατηγορίες που έχουν λιγότερες
παρατηρήσεις.
Για παράδειγμα, από τα δεδομένα του Πίνακα 2.2, οι συντελεστές για την απόσταση
του X 2 των προφίλ γραμμών σε σχέση με τις στήλες, ισούνται με

1
 6,269 ,
0,1595

1
1
1
1
 3,481 ,
 6,715 ,
 7,235 . Είναι, δηλαδή, οι
 3,76 ,
0,2872
0,1489
0,1382
0,2659
αντίστροφοι της περιθώριας γραμμής του πίνακα των προφίλ-γραμμών.

2.3.5 Τα νέφη των προφίλ
Στην Παραγοντική Ανάλυση οι συντεταγμένες ενός σημείου-γραμμής δίνονται από το
προφίλ της γραμμής. Κάθε σημείο-γραμμή έχει βάρος ίσο με το ποσοστό της γραμμής
στο σύνολο του δείγματος. Το σύνολο των σημείων-γραμμών με συντεταγμένες όπως
ορίζονται από τα προφίλ τους και τα βάρη, αποτελούν το νέφος των γραμμών.
Ομοίως, οι συντεταγμένες ενός σημείου-στήλης δίνονται από το προφίλ της στήλης,
και κάθε σημείο-στήλη έχει βάρος ίσο με το ποσοστό της στήλης στο σύνολο του
δείγματος. Το σύνολο των σημείων-στηλών με συντεταγμένες όπως ορίζονται από τα
προφίλ τους και τα βάρη, αποτελούν το νέφος των στηλών.
Ένα σημείο i του νέφους γραμμών έχει συντεταγμένες και βάρος

 k ij

 , j  1,2,..., p  και βάρος f i
 ki

Ομοίως, ένα σημείο j του νέφους στηλών έχει συντεταγμένες και βάρος

 k ij

 , i  1,2,..., n και βάρος f j
 k j

Στο παράδειγμα του Πίνακα 2.2, το προφίλ της κατηγορίας ST3 «Στάδιο: Αφύπνιση»,
ευρισκόμενο στον χώρο 5 διαστάσεων των 5 προεπιλεγμένων δαπανών για το κόστος
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Πρόληψης, έχει συντεταγμένες {0,1481 0,2592 0,2407 0,1666 0,1851}. Δηλαδή
0,1481 είναι η συντεταγμένη του στον άξονα «δεν παρακολουθείται», 0,2592 είναι η
συντεταγμένη του στον άξονα «έως 500 ευρώ ετησίως», κ.ό.κ. Το σημείο αυτό είναι
εφοδιασμένο με βάρος 0,5744.
Τρία είναι τα ζητούμενα της ανάλυσης ενός πίνακα συμπτώσεων με την
Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (Μοσχίδης, 2003):
α) η εγγύτητα των σημείων γραμμών
β) η εγγύτητα των σημείων στηλών
γ) η σχέση των σημείων γραμμών και στηλών μεταξύ τους.

2.3.6 Τα κέντρα βάρους των νεφών
Κάθε σύνολο σταθμισμένων σημείων επιδέχεται ένα κέντρο βάρους. Το κέντρο
βάρους ενός συνόλου σταθμισμένων σημείων είναι η μέση τιμή των σημείων που
θεωρούνται εφοδιασμένα με βάρη. Εναλλακτικά μπορεί να ονομαστεί και μέσο
σημείο. Όταν τα σημεία βρίσκονται σε έναν χώρο n διαστάσεων, τότε το κέντρο
βάρους τους βρίσκεται στον χώρο αυτό. Παραδείγματος χάριν, η τιμή της πρώτης
συντεταγμένης του κέντρου βάρους των σημείων-γραμμών ισούται με την πρώτη
τιμή του προφίλ της γραμμής του αρχικού πίνακα που περιλαμβάνει τα προφίλ των
γραμμών (περιθώρια γραμμή). Από το δεδομένα των Πινάκων 2.2 και 2.3, ισχύει:
0* 0,0744+ 0,1428*0,0744 + 0,1481*0,5744 + 0,25*0,127 + 0,2142*0,1489 = 0,1595.
Η ισότητα των αντίστοιχων τιμών για το κέντρο βάρους των γραμμών και το προφίλ
της περιθώριας γραμμής του αρχικού πίνακα ισχύει για το σύνολο των
συντεταγμένων τους.
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2.3.7 Αδράνεια
Ένας από τους σκοπούς της Παραγοντικής Ανάλυσης είναι η μελέτη της απόκλισης
των διαφόρων σημείων ενός νέφους από το κέντρο βάρους. Η απόκλιση των σημείων
ενός νέφους από το κέντρο βάρους μετράται με την αδράνεια, η οποία, στην
περίπτωση αυτή, αποτελεί γενίκευση της διασποράς. Η αδράνεια είναι η διασπορά
ενός συνόλου σημείων σταθμισμένων με βάρη, όταν το άθροισμα των βαρών τους
ισούται με τη μονάδα. Για τον υπολογισμό της αδράνειας λαμβάνεται υπόψη αφ’ ενός
η απόσταση από το κέντρο βάρους, γεγονός που καταδεικνύει πως όσο πιο μακριά
είναι ένα σημείο από το κέντρο βάρους, δηλαδή όσο περισσότερο διαφέρει το προφίλ
του από το μέσο προφίλ, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η συνεισφορά του στη συνολική
αδράνεια (Μπεχράκης, 1999) και αφ’ ετέρου και το βάρος του.
Συγκεκριμένα, για ένα σημείο i με βάρος f i , η αδράνειά του ως προς το κέντρο
βάρους g είναι το γινόμενο του βάρους επί την απόστασή του από το κέντρο βάρους
εις το τετράγωνο:

f i * d 2 (i, g )
Για ένα νέφος σημείων, η αδράνεια είναι το άθροισμα των αδρανειών των επιμέρους
σημείων του.

2.3.8 Οι παραγοντικοί άξονες
Βασικό αποτέλεσμα της Παραγοντικής Ανάλυσης είναι η εύρεση ενός χώρου
μικρής διάστασης, για παράδειγμα μιας ευθείας ή ενός επιπέδου, έτσι ώστε η
προβολή των σημείων ενός πολυδιάστατου χώρου πάνω στον χώρο μικρής διάστασης
να δίνει μια πιστή απεικόνιση των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των σημείων
(Παπαδημητρίου, 2007). Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: Από τον
αρχικό πίνακα δημιουργούνται τα δύο νέφη σημείων προφίλ. Καθένα από αυτά
βρίσκεται σε έναν πολυδιάστατο χώρο. Στον χώρο αυτό υπολογίζονται οι
παραγοντικοί άξονες, οι οποίοι προσεγγίζουν βέλτιστα το νέφος των σημείων. Στη
συνέχεια προβάλλεται το νέφος των σημείων σε έναν χώρο δύο διαστάσεων
(επίπεδο), παραγόμενο από δύο από τους άξονες αυτούς. Το επίπεδο που
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δημιουργείται από δύο παραγοντικούς άξονες ονομάζεται ‘παραγοντικό επίπεδο’ και
η απεικόνισή του ‘παραγοντικό διάγραμμα’.
Προκειμένου να προσδιοριστούν οι παραγοντικοί άξονες, χρησιμοποιείται μια
ιδιότητα της αδράνειας: Για ένα νέφος σημείων και μια ευθεία, η οποία περνά από το
κέντρο βάρος του, η ολική αδράνεια του νέφους μπορεί να αναλυθεί στην αδράνεια
κατά μήκος της ευθείας και στην αδράνεια καθέτως στην ευθεία. Γενικά, ως πρώτο
παραγοντικό άξονα επιλέγουμε την ευθεία που περνά από το κέντρο βάρους g του
νέφους, για την οποία η κατά το μήκος της αδράνεια είναι μέγιστη και η αδράνεια
καθέτως στην ευθεία είναι ελάχιστη. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι ο πρώτος
παραγοντικός άξονας είναι η πλησιέστερη στο σύνολο των σημείων ευθεία, και
ταυτόχρονα ότι είναι η ευθεία εκείνη, κατά μήκος της οποίας εκφράζεται στον
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η αδράνεια του νέφους.
Στους παραγοντικούς άξονες προβάλλονται τα σημεία. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν
συντεταγμένες για τους παραγοντικούς άξονες. Το σύνολο των συντεταγμένων των
προβολών των σημείων ενός νέφους πάνω σε έναν από τους παραγοντικούς άξονες
ονομάζεται παράγοντας. Συνεπώς, οι παράγοντες είναι σύνολα συντεταγμένων πάνω
στους παραγοντικούς άξονες και όχι οι άξονες καθαυτοί. Δεδομένου ότι η αδράνεια
κατά μήκος του πρώτου άξονα είναι η μεγαλύτερη δυνατή, ακολουθούμενη από την
αδράνεια του δεύτερου άξονα, του τρίτου κ.ό.κ, γίνεται αντιληπτό πως το
παραγοντικό επίπεδο των δύο πρώτων αξόνων είναι το βέλτιστο, διότι προσεγγίζει
βέλτιστα το νέφος και το εκφράζει στη μεγαλύτερη δυνατή διασπορά του.
Βασικοί κανόνες ερμηνείας του παραγοντικού διαγράμματος:
-

Αν δύο σημεία-γραμμές ή δύο σημεία-στήλες έχουν ίδια ή παρόμοια
προφίλ, θα ταυτίζονται ή θα είναι γειτονικά στο παραγοντικό διάγραμμα.

-

Η αρχή των αξόνων αντιστοιχεί στα μέσα προφίλ. Έτσι, αν ένα σημείογραμμή ή ένα σημείο-στήλη βρίσκεται κοντά στο κέντρο των αξόνων,
αυτό σημαίνει ότι τα ποσοστά της γραμμής ή της στήλης αυτής είναι
παρόμοια με τα αντίστοιχα ποσοστά για το σύνολο του δείγματος.

-

Αν τα σημεία βρίσκονται σε περιφερειακές θέσεις του παραγοντικού
διαγράμματος, αυτό σημαίνει ότι τα προφίλ τους είναι τα πλέον
διαφορετικά σε σχέση με το μέσο προφίλ και άρα έχουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον να εξεταστούν, πιθανώς προσδιορίζοντας ειδικές περιπτώσεις.
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-

Αν ένα σημείο-γραμμή είναι γειτονικό ενός σημείου-στήλης σημαίνει πως,
με βάση τις διπλές βαρυκεντρικές σχέσεις, υπάρχουν υψηλά ποσοστά τόσο
ως προς το σύνολο της γραμμής όσο και ως προς το σύνολο της στήλης.

Γενικά, η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών εφαρμόζεται σε ένα μεγάλο
σύνολο κατηγορικών μεταβλητών. Το αποτέλεσμα αυτής της μεθόδου είναι η
ολιστική προσέγγιση του εξεταζόμενου φαινομένου. Μέσα από τα διαθέσιμα
δεδομένα διερευνάται η αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των στοιχείων, με στόχο τον
εντοπισμό της κυρίαρχης και πιο ουσιαστικής τάσης στη δομή τους. Η Ανάλυση των
Αντιστοιχιών απεικονίζει περίπλοκες πληροφορίες στα παραγοντικά διαγράμματα. Η
απεικόνιση αυτών των αποτελεσμάτων δεν είναι τυχαία. Παρέχεται η βέλτιστη
απεικόνιση. Επιπλέον, οι μέθοδοι πολυδιάστατης ανάλυσης δεδομένων μπορούν να
αποκαλύψουν πιθανά σφάλματα ή σημαντικές απροσδόκητες επιδράσεις του
εξεταζόμενου φαινομένου. Τέλος, χρησιμοποιείται επίσης για να επισημάνει πιθανά
ζητήματα και ερωτήσεις που δεν έχουν εντοπιστεί προηγουμένως από τον ερευνητή
(Moschidis, 2015).

2.3.9 Δείκτες ερμηνείας
Οι προβολές (COR) και η συνεισφορά (CTR) είναι οι δείκτες ερμηνείας.
Συσχέτιση (COR) ενός σημείου με έναν άξονα ονομάζεται ο λόγος της αδράνειας του
σημείου που ερμηνεύεται από τον άξονα προς τη συνολική αδράνεια του σημείου.
Ο δείκτης ποιότητας προβολής COR αποτελεί μια σαφή ένδειξη για το σε ποιον από
τους άξονες απεικονίζεται πιστότερα κάθε σημείο του αναλυόμενου ζητήματος. Όσο
μεγαλύτερη είναι η τιμή COR ενός σημείου, τόσο πιο κοντά στον άξονα βρίσκεται
αυτό το σημείο, άρα ο άξονας συμπεραίνεται πως προσφέρει καλή ποιότητα
προβολής του σημείου.
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Συνεισφορά (CTR) ενός σημείου σε έναν άξονα ονομάζεται ο λόγος της αδράνειας
του σημείου που συνεισέφερε στον άξονα προς τη συνολική αδράνεια του άξονα.
Η χρήση του δείκτη CTR συμβάλλει στην αποκάλυψη των σημαντικότερων σημείων
στην κατασκευή του άξονα. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης CTR ενός σημείου, τόσο
μεγαλύτερη είναι η συνεισφορά του σημείου στην κατασκευή του άξονα.
Τα σημαντικότερα σημεία επιλέγονται με βάση τον δείκτη CTR. Για τον λόγο αυτό,
διαιρείται το άθροισμα των τιμών του CTR (το οποίο είναι πάντα 1000) με το πλήθος
των κατηγοριών όλων των μεταβλητών που αναλύονται. Σημαντικά για την ερμηνεία
του κάθε άξονα θεωρούνται τα σημεία (μεταβλητές) με CTR μεγαλύτερου του μέσου
όρου συνεισφοράς.

2.4 Παραγοντική Ανάλυση των Πολλαπλών Αντιστοιχιών
Η Παραγοντική Ανάλυση των Πολλαπλών Αντιστοιχιών επιτρέπει τη μελέτη ενός
συνόλου ατόμων ή παρατηρήσεων ως προς ένα σύνολο κατηγορικών μεταβλητών.
Επιτυγχάνει την ταυτόχρονη απεικόνιση σε έναν χώρο συνήθως δύο διαστάσεων, των
στοιχείων των δύο συνόλων που αντιστοιχούν στις γραμμές και τις στήλες ενός
πίνακα θετικών αριθμών με τέτοιο τρόπο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ομοιότητες
και οι διαφορές των προφίλ, τόσο για τις γραμμές, όσο και για τις στήλες του αρχικού
πίνακα. Εφαρμόζεται συνήθως σε δεδομένα που προκύπτουν από έρευνες με
ερωτηματολόγια κλειστών ερωτήσεων, όπου οι γραμμές αντιστοιχούν σε άτομα και
οι στήλες στις ερωτήσεις (Moschidis, 2009). Τα δεδομένα, αφού κωδικοποιηθούν σε
έναν Λογικό Πίνακα και στη συνέχεια σε πίνακα Burt, μπορούν να αναλυθούν με την
Παραγοντική Ανάλυση των Πολλαπλών Αντιστοιχιών.
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2.4.1 Λογικός Πίνακας
Οι γραμμές του πίνακα αυτού αντιστοιχούν στα άτομα του αρχικού πίνακα των
δεδομένων, ενώ οι στήλες αντιστοιχούν στις δυνατές απαντήσεις των ερωτήσεων του
ερωτηματολογίου. Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει μόνο μηδέν (0) και ένα (1). Αν το
άτομο i επέλεξε την απάντηση j, στη διασταύρωση της γραμμής i και της στήλης j
έχουμε 1. Αν το άτομο i δεν έχει επιλέξει την απάντηση j, τότε στη διασταύρωση της
γραμμής i και της στήλης j έχουμε 0. Η κωδικοποίηση αυτή προσφέρεται για την
ενιαία επεξεργασία ποιοτικών μεταβλητών, καθώς και ποσοτικών μεταβλητών στο
σύνολό τους, αφού κατηγοριοποιηθούν. Η διεύρυνση του Λογικού Πίνακα σε πίνακα
πιθανοτήτων γίνεται για διατεταγμένα δεδομένα (κλίμακες αξιολόγησης) (Moschidis
& Chadjipadelis, 2017). Με τη δημιουργία του λογικού πίνακα αναδεικνύονται οι
ιδιότητες των μεταβλητών που χαρακτηρίζουν τα αντικείμενα.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα Λογικού Πίνακα (Πίνακας 2.4). Η μεταβλητή Q3
αντιπροσωπεύει το κόστος Πρόληψης, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ενότητα 2.3.1.
Συγκεκριμένα, η Q3_1 εκφράζει τις δαπάνες για σχεδιασμό και συντήρηση
συστημάτων Ποιότητας, η Q3_2 τις δαπάνες για καθαρισμό και απεντόμωση
εγκαταστάσεων και η Q3_3 τον σχεδιασμό και ανάπτυξη των εργαλείων μέτρησης
και ελέγχου. Για κάθε μεταβλητή υπάρχει η διαβάθμιση από 1 έως 5 (1=αυτό το
κόστος δεν παρακολουθείται, 2= δαπάνες κάτω από 500 ευρώ, 3=δαπάνες από 501
έως 1000 ευρώ, 4=δαπάνες από 1001 έως 2000 ευρώ, 5=δαπάνες πάνω από 2000
ευρώ).
Πίνακας 2.4: Λογικός Πίνακας
Μεταβλητές
Αντικείμενα

Q3_11

Q3_12

Q3_13

Q3_14

Q3_15

Q3_21

Q3_22

Q3_23

Q3_24

Q3_25

Q3_31

Q3_32

Q3_33

Q3_34

Q3_35

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

3

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

4

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

5

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

6

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

7

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

8

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

9

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

10

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0
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2.4.2 Πίνακας Burt
Από τον Λογικό Πίνακα γίνεται μετάβαση σε έναν ειδικό πίνακα συχνοτήτων,
ο οποίος ονομάζεται πίνακας Burt. Ο πίνακας Burt απεικονίζει τη διασταύρωση των
κλάσεων κάθε μεταβλητής με το σύνολο των κλάσεων των μεταβλητών του πίνακα.
Στη διασταύρωση μιας γραμμής j και μιας στήλης j΄ του πίνακα αυτού, έχουμε τον
αριθμό των ατόμων που επέλεξαν τόσο την απάντηση j σε μια ερώτηση q όσο και την
απάντηση j΄ σε μια ερώτηση q΄. Είναι ουσιαστικά ένας πίνακας συχνοτήτων, ο οποίος
περιλαμβάνει όλους τους πίνακες διασταύρωσης των μεταβλητών ανά δύο. Είναι
συμμετρικός ως προς τη διαγώνιό του. Οι υποπίνακες που βρίσκονται πάνω στη
διαγώνιο διασταυρώνουν κάθε ερώτηση με τον εαυτό της και για τον λόγο αυτό
έχουν παντού μηδέν (0), εκτός από τη διαγώνιο, πάνω στην οποία υπάρχει ο αριθμός
των ατόμων που επέλεξαν την κάθε απάντηση στο σύνολο του δείγματος.
Στον Πίνακα 2.5 παρουσιάζεται ο πίνακας Burt που βασίζεται στον Λογικό Πίνακα
2.4.
Πίνακας 2.5: Πίνακας Burt
Q3_11

Q3_12

Q3_13

Q3_14

Q3_15

Q3_21

Q3_22

Q3_23

Q3_24

Q3_25

Q3_31

Q3_32

Q3_33

Q3_34

Q3_35

Q3_11

15

0

0

0

0

1

13

0

0

1

11

2

1

0

1

Q3_12

0

27

0

0

0

0

13

11

3

0

8

12

6

1

0

Q3_13

0

0

25

0

0

0

4

3

1

2

1

9

11

4

0

Q3_14

0

0

0

14

0

0

0

6

7

1

0

2

8

1

3

Q3_15

0

0

0

0

13

0

0

1

4

8

1

0

1

6

5

IND

Q3_21

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Q3_22

13

13

4

0

0

0

30

0

0

0

16

9

5

0

0

Q3_23

0

11

18

6

1

0

0

36

0

0

2

13

15

4

2

Q3_24

0

3

1

7

4

0

0

0

15

0

1

2

5

5

2

Q3_25

1

0

2

1

8

0

0

0

0

12

1

1

2

3

5

Q3_31

11

8

1

0

1

1

16

2

1

1

21

0

0

0

0

Q3_32

2

12

9

2

0

0

9

13

2

1

0

25

0

0

0

Q3_33

1

6

11

8

1

0

5

15

5

2

0

0

27

0

0

Q3_34

0

1

4

1

6

0

0

4

5

3

0

0

0

12

0

Q3_35

1

0

0

3

5

0

0

2

2

5

0

0

0

0

9

Ακολουθεί η εφαρμογή της μεθόδου της Παραγοντικής Ανάλυσης των Πολλαπλών
Αντιστοιχιών στον πίνακα Burt 2.5. Η ανάλυση υλοποιείται με το λογισμικό
Ανάλυσης Δεδομένων M.A.D - Méthodes d’ Analyse des Données, version 4.0.
(Καραπιστόλης, 2003).
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2.4.3 Αριθμητικά Αποτελέσματα της Παραγοντικής Ανάλυσης των Πολλαπλών
Αντιστοιχιών
Μετά την μετατροπή του Λογικού Πίνακα σε Πίνακα Burt, τα αποτελέσματα της
Παραγοντικής Ανάλυσης είναι τα ακόλουθα:
α) Πίνακας συνολικής αδράνειας - Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών.
Στον Πίνακα 2.6 αποτυπώνεται το ποσοστό της συνολικής διασποράς για κάθε άξονα
(ποσοστό ερμηνείας). Η συνολική αδράνεια για το ερευνώμενο ζήτημα είναι 1,93225,
ενώ οι 3 πρώτοι παραγοντικοί άξονες ερμηνεύουν το 66,78% της αδράνειας. Ο
πρώτος παραγοντικός άξονας, που απεικονίζει την κυρίαρχη τάση, καλύπτει το
32,12% της πληροφορίας.

Πίνακας 2.6: Πίνακας συνολικής αδράνειας-Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών
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β) Συντεταγμένες (#F), Προβολές (COR), Συνεισφορές (CTR).
Στο παρόν παράδειγμα (Πίνακας 2.7), αν υποθέσουμε πως το πλήθος των κατηγοριών
των μεταβλητών είναι 15, ως σημαντικά σημεία λαμβάνονται τα σημεία με CTR> 70,
δεδομένου ότι 1000:15=66.66

Πίνακας 2.7: Συντεταγμένες (#F), Προβολές (COR), Συνεισφορές (CTR).

γ) Οι παραγοντικοί άξονες
Λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες ερμηνείας, και κυρίως τον δείκτη CTR,
γίνεται η ερμηνεία των αξόνων και η καταγραφή της αντιπαράθεσης των σημείων με
θετικές συντεταγμένες έναντι όσων έχουν αρνητικές. Επισημαίνεται ότι η αρχή των
αξόνων αντιστοιχεί στο μέσο προφίλ.
Η ανάλυση του πρώτου παραγοντικό άξονα (Σχήμα 2.1) δείχνει τον
σχηματισμό δύο ομάδων κόστους Πρόληψης εκατέρωθεν του σημείου μηδέν (0). Η
πρώτη ομάδα αποτελείται από είδη κόστους Πρόληψης που είτε απορροφούν μικρά
ποσά, κάτω από 500 ευρώ ετησίως (Q3_22: καθαρισμός και απεντόμωση
εγκαταστάσεων), είτε δεν παρακολουθούνται από τις επιχειρήσεις (Q3_31:
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σχεδιασμός

και

ανάπτυξη

των

εργαλείων

παραγωγής

και

διακίνησης,

Q3_11:σχεδιασμός και συντήρηση συστημάτων Ποιότητας).
Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από είδη κόστους Πρόληψης για τα οποία οι
επιχειρήσεις δαπανούν αρκετά μεγάλα ποσά, είτε πάνω από 2000 ευρώ ετησίως
(Q3_15: σχεδιασμός και συντήρηση συστημάτων Ποιότητας, Q3_25:καθαρισμός και
απεντόμωση εγκαταστάσεων, Q3_35:σχεδιασμός και ανάπτυξη των εργαλείων
παραγωγής και διακίνησης), είτε από 1001 έως 2000 ευρώ ετησίως (Q3_34:
σχεδιασμός και ανάπτυξη των εργαλείων μέτρησης και ελέγχου).

Σχήμα 2.1: 1ος παραγοντικός Άξονας – παράδειγμa

Στον δεύτερο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 2.2) ξεχωρίζουν 2 είδη κόστους Πρόληψης,
στα οποία επενδύονται από τις επιχειρήσεις από 501 έως 1000 ευρώ ετησίως (Q3_23:
καθαρισμός και απεντόμωση εγκαταστάσεων και Q3_33: σχεδιασμός και ανάπτυξη
των εργαλείων παραγωγής και διακίνησης)

Σχήμα 2.2: 2ος παραγοντικός Άξονας – παράδειγμα
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Τέλος, στον τρίτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 2.3) σχηματίζονται αντιπαρατιθέμενες
ομάδες κόστους. Από τη μία πλευρά βρίσκονται είδη κόστους Πρόληψης, για τα
οποία δαπανούνται από 1001 έως 2000 ευρώ (Q3_14: σχεδιασμός και συντήρηση
συστημάτων Ποιότητας και Q3_24: καθαρισμός και απεντόμωση εγκαταστάσεων),
ενώ από την άλλη πλευρά εμφανίζονται είδη κόστους, τα οποία απορροφούν
μικρότερα ποσά (Q3_13: σχεδιασμός και συντήρηση συστημάτων Ποιότητας και
Q3_32: σχεδιασμός και ανάπτυξη των εργαλείων παραγωγής και διακίνησης).

Σχήμα 2.3: 3ος παραγοντικός Άξονας – παράδειγμα

Ακολουθεί (Σχήμα 2.4) το πρώτο παραγοντικό επίπεδο (Άξονας 1 x Άξονας 2), όπως
προέκυψε από την παραπάνω ανάλυση. Το πρώτο παραγοντικό επίπεδο ερμηνεύει το
55,45% της συνολικής αδράνειας και απεικονίζει συνθετικά τις επισημάνσεις που
αναφέρθηκαν κατά την ανάλυση των δύο πρώτων παραγοντικών αξόνων.
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Σχήμα 2.4: 1ο παραγοντικό επίπεδο – παράδειγμα

Γενικά, μπορούν να διατυπωθούν τα εξής για την ερμηνεία του παραγοντικού
διαγράμματος (Μοσχίδης, 2003; Μπεχράκης, 1999):
-

Παραπλήσια ή όμοια προφίλ δύο σημείων νέφους γραμμών ή στηλών
δηλώνουν εγγύτητα των προβολών τους στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο.

-

Όταν ένα σημείο γραμμή ή στήλη του παραγοντικού επιπέδου βρίσκεται
κοντά στην αρχή (κέντρο βάρους), τότε το προφίλ του είναι γενικά
παραπλήσιο με το μέσο προφίλ.

-

Απομάκρυνση σημείου από την αρχή του παραγοντικού επιπέδου σημαίνει
ότι το σημείο παρεκκλίνει από το μέσο προφίλ. Η μελέτη αυτών των
σημείων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι μπορεί να
προσδιορίζουν ιδιαίτερες καταστάσεις (τύπους).
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2.5 Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση (CAH)
Ο σκοπός της Ταξινόμησης είναι η δημιουργία ομάδων των αντικειμένων
(σημείων) του δείγματος. Οι ομάδες της Ταξινόμησης διαμερίζουν το αρχικό σύνολο
αντικειμένων. Η κάθε ομάδα δημιουργείται από εκείνα τα σημεία που γειτνιάζουν
περισσότερο μεταξύ τους, δηλαδή που χαρακτηρίζονται κυρίως από ίδιες τιμές στις
μεταβλητές (ιδιότητες-χαρακτηριστικά), και διακρίνεται από τις υπόλοιπες ομάδες.
Ταξινόμηση είναι κάθε διαμελισμός του συνόλου των στατιστικών μονάδων, δηλαδή
κάθε δημιουργία υποσυνόλων ξένων μεταξύ τους, με ένωση το αρχικό σύνολο. Όσο
λιγότερες είναι οι ομάδες, τόσο μικρότερη είναι η ομοιογένεια και η διακριτότητά
τους
Μια βασική μέθοδος Ταξινόμησης είναι η Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση. Κύρια
αρχή της είναι η δημιουργία διαδοχικών ταξινομήσεων με τη συνένωση ανά δύο των
πλησιέστερων στοιχείων (σημείων) σε κάθε στάδιο. Ως στοιχεία (σημεία)
θεωρούνται τόσο τα αρχικά στοιχεία που θέλουμε να ταξινομήσουμε, όσο και οι
ομάδες στοιχείων που δημιουργούνται κατά την ταξινόμηση. Κατά την Ανιούσα
Ιεραρχική Ταξινόμηση ενώνονται αρχικά τα δύο πιο κοντινά σημεία από το σύνολο
των n σημείων. Έτσι δημιουργούνται n-1 σημεία (ομάδες). Στη συνέχεια, από τα n-1
σημεία ενώνονται τα δύο πιο κοντινά, και έτσι προκύπτουν n-2 σημεία (ομάδες). Η
διαδικασία συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο, έως ότου δημιουργηθεί μία ομάδα που να
περιέχει όλα τα σημεία. Για τη δυνατότητα συνενώσεων και τη δημιουργία των
ομάδων είναι απαραίτητες δύο αποστάσεις. Μια απόσταση με την οποία είναι
εφοδιασμένο το σύνολο των στοιχείων προς ταξινόμηση και μια απόσταση ή κριτήριο
για τη συνένωση των ομάδων.
Ακολουθούν οι έννοιες της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης.
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2.5.1 Εσωταξική και διαταξική Αδράνεια
Κατά την ομαδοποίηση n αντικειμένων σε s ομάδες G1, G2,…Gs, η κάθε ομάδα Gi
έχει κέντρο βάρους g i με μάζα mi το άθροισμα των μαζών των αντικειμένων της.
Διαταξική αδράνεια είναι η αδράνεια των κέντρων βάρους των ομάδων ως προς το
κέντρο βάρους g, και συμβολίζεται I  , δηλαδή
s

I    mi d 2 ( g i , g )
i 1

Όσο μεγαλύτερη είναι η διαταξική αδράνεια, τόσο περισσότερο διακριτές είναι οι
ομάδες.
Εσωταξική αδράνεια είναι το άθροισμα των εσωτερικών αδρανειών των ομάδων. Ως
εσωτερική αδράνεια ορίζεται η αδράνεια των σημείων κάθε ομάδας Gi ως προς το
κέντρο βάρους της g i , η οποία μετρά την απόκλιση των σημείων της από το κέντρο
βάρους της. Όσο μικρότερη είναι η εσωτερική αδράνεια, τόσο περισσότερο συμπαγής
είναι η ομάδα. Μικρή εσωταξική αδράνεια υποδηλώνει συμπαγείς ομάδες.
Το θεώρημα Huygens αναφέρει: «Σε κάθε ομαδοποίηση το άθροισμα διαταξικής και
εσωταξικής αδράνειας παραμένει σταθερό. Αυτό που αλλάζει είναι το ποσοστό της
διαταξικής και εσωταξικής αδράνειας».

2.5.2 Κριτήριο συνένωσης ομάδων (Κριτήριο Ward)
Κατά τη μετάβαση από μια ομαδοποίηση s ομάδων στην επόμενη
ομαδοποίηση s-1 ομάδων, συνενώνονται δύο ομάδες σε μία, ενώ οι υπόλοιπες s-2
ομάδες παραμένουν αναλλοίωτες. Το άθροισμα της εσωταξικής και διαταξικής
αδράνειας παραμένει σταθερό, σε αντίθεση με τα ποσοστά τους, που μεταβάλλονται.
Αναλυτικότερα, η εσωταξική αδράνεια αυξάνεται κατά τη μετάβαση από s σε s-1
ομάδες, που έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της διαταξικής αδράνειας. Όσο
μειώνεται, συνεπώς, το πλήθος των ομάδων, τόσο αυτές γίνονται λιγότερο συμπαγείς
και διακριτές.
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Σύμφωνα με το γενικευμένο κριτήριο του Ward (Benzécri, Maiti et coll, 1992), «κατά
τη μετάβαση από την s ομαδοποίηση στην s-1 ομαδοποίηση, συνενώνονται εκείνες οι
δύο ομάδες, ώστε η αύξηση της εσωταξικής αδράνειας να είναι ελάχιστη». Από το
σύνολο των s-1 ομάδων, στη συνέχεια συνενώνονται με τον ίδιο τρόπο οι δύο
πλησιέστερες ομάδες, με αποτέλεσμα οι ομάδες να μειώνονται σε s-2, κ.ό.κ. Η
διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται, και δημιουργείται τελικά μία ομάδα που
περιλαμβάνει όλα τα n αρχικά αντικείμενα.

2.5.3 Δενδρόγραμμα
Ένα αποτέλεσμα της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης είναι το δενδρόγραμμα,
δηλαδή ένα διάγραμμα με τη μορφή δέντρου, πάνω στο οποίο απεικονίζονται οι
διαδοχικές ενώσεις των στοιχείων-ομάδων. Στο παρακάτω δενδρόγραμμα (Σχήμα
2.5) αρχικά ενώνονται τα αντικείμενα 5 και 1, δημιουργώντας την ομάδα (τον κόμβο)
Α. Στη συνέχεια, από τη συνένωση του αντικειμένου 4 και της ομάδας A
δημιουργείται η νέα ομάδα B. Ακολουθεί η συνένωση των αντικειμένων 6 και 3,
σχηματίζοντας την ομάδα C. Aκολούθως ενώνονται το αντικείμενο 2 με την ομάδα C
και δημιουργούν την ομάδα (τον κόμβο) D. Οι ομάδες Β και D σχηματίζουν την
ομάδα (τον κόμβο) Ε. Αυτή είναι η κορυφή του δενδρογράμματος, που περιλαμβάνει
όλα τα 6 αρχικά αντικείμενα.

Σχήμα 2.5: Δενδρόγραμμα της Ιεραρχικής Ταξινόμησης
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Όταν από το πέρασμα της ομαδοποίησης s ομάδων στην ομαδοποίηση s-1 ομάδων
προκύπτει μεγάλη αύξηση της εσωταξικής αδράνειας συγκριτικά με τις υπόλοιπες
αυξήσεις, η ομαδοποίηση s αναμένεται να είναι μια ικανοποιητική ταξινόμηση.
Γενικά, σε μία ταξινόμηση επιδιώκεται ισορροπία ανάμεσα στο πλήθος των ομάδων
και τη συνεκτικότητα και διακριτότητά τους. Πολλές φορές, ωστόσο, στην πράξη, η
τομή του δενδρογράμματος γίνεται και με υποκειμενικά κριτήρια. Σε κάθε
περίπτωση, το ενδιαφέρον της ερμηνείας περιορίζεται μέχρι τους κόμβους της τομής
του δενδρογράμματος.
Στο προηγούμενο παράδειγμα, η εσωταξική αδράνεια από τον κόμβο D στον κόμβο
E, που ισούται με την ολική αδράνεια, είναι συγκριτικά μεγάλη σε σχέση με τις
υπόλοιπες αυξήσεις της εσωταξικής αδράνειας. Συνεπώς, η ομαδοποίηση που
προκύπτει από την τομή του δενδρογράμματος μεταξύ των κόμβων D και Ε αποτελεί
μια ικανοποιητική ταξινόμηση, δηλαδή με συμπαγείς και διακριτές ομάδες. Οι δύο
ομάδες της ομαδοποίησης αυτής είναι δύο: η G1={5,1,4} και η G2={6,3,2}.
Η αναζήτηση των μεταβλητών που χαρακτηρίζουν με την παρουσία ή την απουσία
τους έναν κόμβο ή συντελούν στη διάσπασή του, στηρίζεται στην εξής αρχή
(Φλώρου, 1997): Για κάθε κόμβο υπολογίζονται οι μέσες ποσοστιαίες τιμές κάθε
μεταβλητής. Κατόπιν, εντοπίζονται ανάμεσα στα ποσοστά αυτά, εκείνα που με το
σημαντικά μεγάλο ή μικρό μέγεθός τους χαρακτηρίζουν την κλάση του αντίστοιχου
κόμβου. Κάθε κόμβος χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία κάποιων
μεταβλητών όσο και από την έντονη απουσία κάποιων άλλων.
Γενικά, σε μια ομαδοποίηση ενδιαφέρουν τα παρακάτω:
i)

Οι προσδιοριζόμενες ομάδες της (τομή δενδρογράμματος).

ii)

Το «βάρος» κάθε ομάδας.

iii)

Οι μεταβλητές που χαρακτηρίζουν με την έντονη παρουσία τους την κάθε
ομάδα (Moschidis, 2015).
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Διερεύνηση του Κόστους Ποιότητας σε Σούπερ Μάρκετ
στην Ελλάδα

3.1 Εισαγωγή
Η έρευνα για τη διερεύνηση του Κόστους Ποιότητας σε ελληνικές
επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών επικεντρώθηκε αρχικά στον κλάδο των σούπερ
μάρκετ, ως μια πρώτη προσέγγιση του θέματος σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου
εύκολα προσεγγίσιμες, με απλές κοστολογικές διαδικασίες.
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο το Κόστος Ποιότητας, με
βάση το μοντέλο PAF (όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 1), παρακολουθείται σε
σούπερ μάρκετ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τους
περιορισμούς που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις από τα μέτρα λιτότητας και την
οικονομική κρίση γενικότερα, καθώς και

από τα ειδικά

«δημογραφικά»

χαρακτηριστικά τους.
Για τη διερεύνηση της έκτασης εφαρμογής του μοντέλου PAF σε σούπερ
μάρκετ στην Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Α. Τα
«δημογραφικά» χαρακτηριστικά των σούπερ μάρκετ και οι μεταβλητές που αφορούν
τη διερεύνηση του Κόστους Ποιότητας παρουσιάζονται στην ενότητα 3.4. Η ανάλυση
των δεδομένων πραγματοποιείται με την Παραγοντική Ανάλυση των Πολλαπλών
Αντιστοιχιών (MCA), τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στην ενότητα 3.5.

3.2 Το λιανικό εμπόριο στην Ελληνική Οικονομία
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 1, η περίπτωση της Ελλάδας είναι
αρκετά διαφορετική από τις χώρες του εξωτερικού, όπως διαφαίνεται από την
αναταραχή στο οικονομικό περιβάλλον της. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν
αναγκαστεί να προσαρμοστούν βίαια στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό
περιβάλλον τους. Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ (Δεκέμβριος
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2016), ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, σημειώνει
συνεχείς μειώσεις, με πτώση 26,9 μονάδων από το 2010 έως το 2016. Οι μικρές
επιχειρήσεις καλύπτουν την πλειοψηφία του λιανικού εμπορίου σε όρους αριθμού
επιχειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη (98% του συνόλου στην
Ελλάδα και 96% του συνόλου στην ΕΕ), ενώ η μακροοικονομική τους συνεισφορά
στον ελληνικό τομέα είναι πολύ υψηλότερη, καλύπτοντας το 71% της απασχόλησης
(έναντι 37% στην Ευρώπη) και το 66% των πωλήσεων (έναντι 25% στην Ευρώπη).
Το υψηλό μερίδιο των μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο ερμηνεύεται από τον μεγάλο
αριθμό οικογενειακών επιχειρήσεων, που καλύπτουν το 24% του τομέα λιανικού
εμπορίου. Το ποσοστό αυτό αγγίζει το 14% για τα σούπερ μάρκετ. Στον αντίποδα,
πολύ χαμηλό εμφανίζεται το μερίδιο των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων (με κύκλο
εργασιών άνω των 50 εκατ. ευρώ) στο λιανικό εμπόριο της Ελλάδας, καλύπτοντας το
14% της απασχόλησης και το 19% των πωλήσεων. Επιπλέον, έχει υπολογιστεί ότι ο
αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου περιορίστηκε σωρευτικά στο διάστημα 20082013 κατά περίπου 30.000 καταστήματα. Ανθεκτικότερα αποδείχθηκαν τα είδη
πρώτης ανάγκης (λιανεμπόριο τροφίμων και σούπερ μάρκετ) με πτώση πωλήσεων
της τάξης του 25% στο διάστημα 2008-2015, ενώ εντονότερη πίεση δέχθηκε το
εμπόριο διαρκών καταναλωτικών αγαθών (Εθνική Τράπεζα, 2016).

3.3. Γενικά στοιχεία για τα Σούπερ Μάρκετ
Τα σούπερ μάρκετ και το λιανεμπόριο τροφίμων είναι οι μεγαλύτεροι υποκλάδοι λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα, καλύπτοντας το 38% και το 12% του τομέα
αντίστοιχα (Εθνική Τράπεζα, 2016). Οι επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ διαθέτουν μια
ευρεία γκάμα προϊόντων, ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες
κάθε καταναλωτή. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε καταστήματα με χώρο πώλησης
πάνω από 200 τ.μ. και δύο τουλάχιστον ταμειακές μηχανές. Ωστόσο, τα τετραγωνικά
μέτρα δεν αποτελούν τη μόνη παράμετρο βάσει της οποίας ένα κατάστημα μπορεί να
χαρακτηριστεί σαν σούπερ μάρκετ. Επιπρόσθετοι παράγοντες προσδιορισμού
μπορούν να είναι η λογική της αυτοεξυπηρέτησης (σελφ-σέρβις), η ποικιλία των
εμπορευμάτων που διαθέτει (τουλάχιστον 7 από τις 10 κατηγορίες καταναλωτικών
αγαθών), να είναι οργανωμένο σε τμήματα-κατηγορίες (π.χ. διαδρόμους), καθώς και
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ο τόπος εγκατάστασής του (ΙΕΛΚΑ, 2011). Συνεπώς, ένα κατάστημα που λειτουργεί
στην επαρχία και διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων, μπορεί να χαρακτηριστεί ως
σούπερ μάρκετ, έστω και αν δεν πληροί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις
τετραγωνικών μέτρων (ICAP, 2008). Οι επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ διαχωρίζονται
στις παρακάτω κατηγορίες:
- Μεγάλες αλυσίδες με πανελλαδικά δίκτυα καταστημάτων.
- Μικρότερες αλυσίδες που δραστηριοποιούνται τοπικά (π.χ. σε συγκεκριμένο Νομό
ή Περιφέρεια).
- Μικρά μεμονωμένα καταστήματα.
Η Ελλάδα αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, όχι μόνο λόγω της
δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και τις «θολές» οικονομικές προοπτικές της, αλλά
και λόγω των σπάνιων γεωγραφικών χαρακτηριστικών της. Σχεδόν το ένα τρίτο της
ελληνικής επικράτειας αποτελείται από μικρά νησιά, διάσπαρτα στο Αιγαίο και το
Ιόνιο Πέλαγος, με πληθυσμό μερικές φορές μόνο μερικών δεκάδων κατοίκων. Είναι
προφανές ότι αυτός ο κατακερματισμός του πληθυσμού οδηγεί αναπόφευκτα σε
συγκέντρωση μεγαλύτερων σούπερ μάρκετ στις πόλεις και στην ύπαρξη μικρών,
συνήθως οικογενειακών επιχειρήσεων, σούπερ μάρκετ σε αγροτικές ή νησιωτικές
περιοχές, όπου οι διαδικασίες Ποιότητας είτε δεν εφαρμόζονται είτε δεν
παρακολουθούνται.

3.4. Σύντομη παρουσίαση του ερωτηματολογίου και περιγραφικά
στατιστικά
Η βιβλιογραφία έχει αναδείξει (Rasamanie και Kanapathy, 2011; Arvaiova et
al, 2009; Prickett and Rapley, 2001) ότι το ερωτηματολόγιο είναι ένα από τα
σημαντικότερα ερευνητικά εργαλεία για την πλειοψηφία των ερευνητικών εργασιών
για το Κόστος Ποιότητας. Στην παρούσα έρευνα, συλλέχθηκαν στοιχεία από 159
μικρά και μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου (βλ.
Παράρτημα A). Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αφορούν χαρακτηριστικά που
μετρώνται σε κατηγορική ή σε διατεταγμένη κλίμακα (κλίμακες Αξιολόγησης 3 ή 5
διαβαθμίσεων) και βασίζονται στο μοντέλο Πρόληψη-Αξιολόγηση-Αποτυχία (ΡΑF).
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Ως «δημογραφικά» χαρακτηριστικά σε αυτήν την έρευνα θεωρούνται το
μέγεθος και η πιστοποίηση ΙSO/HACCP.
Για να γίνει μία προσέγγιση του μεγέθους, τέθηκαν 2 ερωτήσεις: η πρώτη σε
σχέση με τον συνολικό αριθμό των υποκαταστημάτων κάθε επιχείρησης (Πίνακας
3.1) και η δεύτερη σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων ανά
υποκατάστημα (Πίνακας 3.2).
Πίνακας 3.1: Μέγεθος σούπερ μάρκετ σε σχέση με τον
αριθμό των υποκαταστημάτων
συνολικός αριθμός
υποκαταστημάτων ανά
αλυσίδα Σούπερ μάρκετ

πλήθος
σούπερ
μάρκετ

ποσοστό %

1

126

79,25%

2 έως 10

9

5,66%

11 έως 50

3

1,89%

51 έως 250

9

5,66%

250 και πάνω

12

7,55%

Σύνολο

159

100%

Πίνακας 3.2: Μέγεθος σούπερ μάρκετ σε σχέση με τον
αριθμό των εργαζομένων ανά υποκατάστημα
συνολικός αριθμός
εργαζομένων ανά
υποκατάστημα

πλήθος
σούπερ
μάρκετ

ποσοστό %

1

44

27,68%

2 έως 3

80

50,31%

4 έως 10

17

10,69%

11 έως 20

10

6,29%

8

5,03%

159

100%

20 και πάνω
Σύνολο

Όσον αφορά την πιστοποίηση ISO/HACCP, είναι σημαντικό να αναφερθεί
πως η εφαρμογή του HACCP είναι υποχρεωτική στην Ελλάδα, και υποχρεώνει όλες
τις επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, μεταποιούν, παράγουν, συσκευάζουν,
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αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν ή διαθέτουν τρόφιμα και ποτά να
εφαρμόζουν τεκμηριωμένο (γραπτό) HACCP. Το HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και
Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) είναι μια συστηματική προσέγγιση για την ασφάλεια των
τροφίμων που αναγνωρίζει, αξιολογεί και ελέγχει τους κινδύνους που είναι
σημαντικοί για την ασφάλεια των τροφίμων. Το HACCP είναι το βασικό στοιχείο του
προτύπου ISO 22000, ενώ οι απαιτήσεις του αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ISO
22000. Η απλή ύπαρξη ενός Πιστοποιητικού Ασφάλειας των Τροφίμων δεν είναι
αυτοσκοπός, όπως θα αναφερθεί αναλυτικά στο κεφάλαιο 4. Ακόμη και μη
πιστοποιημένες επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που βασίζονται
στις αρχές HACCP. Παρόλα αυτά, στην παρούσα έρευνα γίνεται ο διαχωρισμός
μεταξύ πιστοποιημένων και μη πιστοποιημένων επιχειρήσεων, με στόχο την
καλύτερη διερεύνηση του φαινομένου σε σχέση με το συγκεκριμένο «δημογραφικό»
χαρακτηριστικό. Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, 58 σούπερ μάρκετ έχουν
πιστοποίηση HACCP, που αντιστοιχεί σε 36,4% του συνόλου των επιχειρήσεων, ενώ
κυρίως τα πολύ μικρά σούπερ μάρκετ δεν εμφανίζουν κανενός είδους πιστοποίηση.
Σε σχέση με τα «δημογραφικά» χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, προκύπτει
από τους Πίνακες 3.3α και 3.3β ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αποτελείται από
απόφοιτους Λυκείου, ενώ το 78% είναι οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ, οι οποίοι
είναι ενεργώς εμπλεκόμενοι στη Διοίκηση των επιχειρήσεών τους.
Πίνακας 3.3α:
Θέση ερωτηθέντων στην επιχείρηση

Πίνακας 3.3β:
Εκπαιδευτικό Υπόβαθρο ερωτηθέντων

Θέση στην επιχείρηση

Εκπαιδευτικό υπόβαθρο

ποσοστό

ποσοστό

Ιδιοκτήτης

78%

Απόφοιτος Λυκείου

63%

Διευθυντής Πωλήσεων

17%

Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης

35%

Διευθυντής Ποιότητας

3%

Μεταπτυχιακές Σπουδές/
Διδακτορικό

2%

CEO

2%

Σύνολο

Σύνολο

100%

100%

Για την κατηγορία «κόστος Πρόληψης», τα ερωτήματα σχετίζονται με την
εκπαίδευση Ποιότητας των εργαζομένων, τον έλεγχο Ποιότητας των προμηθευτών,
τη συντήρηση του εξοπλισμού.
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Για το «κόστος Αξιολόγησης», οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται αφορούν
την Ποιότητα των αγορασθέντων εμπορευμάτων, την επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις
των προμηθευτών, το κόστος για την Αξιολόγηση των αποθεμάτων, τις υποχρεωτικές
εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές, κ.ά.
Τα ερωτήματα για το "κόστος

Αποτυχίας" υποδιαιρούνται σε κόστος

Εσωτερικής και Εξωτερικής Αποτυχίας. Οι ερωτήσεις για το Εσωτερικό κόστος
έχουν σχέση με τον τρόπο που τα σούπερ μάρκετ χειρίζονται τα ελαττωματικά
προϊόντα, ενώ το κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας διερευνάται σε σχέση με τον τρόπο
που τα σούπερ μάρκετ διαχειρίζονται τα επιστρεφόμενα αγαθά ή τα πιθανά παράπονα
από πελάτες.
Σε ό, τι αφορά τη διαδικασία διανομής του ερωτηματολογίου, ένα προσχέδιο
του ερωτηματολογίου εξετάστηκε από έναν μικρό αριθμό στελεχών Ποιότητας, των
οποίων οι απόψεις και παρατηρήσεις ελήφθησαν υπόψη. Μετά από αυτή τη
διαδικασία, νέες μεταβλητές-ερωτήσεις συμπεριλήφθηκαν και άλλες αφαιρέθηκαν ή
επαναδιατυπώθηκαν.
Η ανάλυση των απαντήσεων πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Κατά την
πρώτη φάση, αναλύονται οι πρώτες 17 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, οι οποίες
καλύπτουν γνώμες των ερωτηθέντων για τις διαδικασίες του Κόστους Ποιότητας. Στη
δεύτερη φάση, προστίθεται μια νέα σύνθετη μεταβλητή, με σκοπό να ερευνηθεί σε
ποιο βαθμό έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τη στάση των επιχειρήσεων σε σχέση
με την υλοποίηση των τεχνικών Κόστους Ποιότητας. Οι υποερωτήσεις αυτής της
ερώτησης απαντώνται σε 3-βάθμια κλίμακα και το αποτέλεσμα συνοψίζεται
αθροιστικά σε 3-βάθμια κλίμακα ως μία απάντηση (μεταβλητή 18). Στη συνέχεια,
διενεργείται μια δεύτερη ανάλυση των εμπλουτισμένων με αυτό το νέο στοιχείο
δεδομένων.
Μια σημαντική ερώτηση του ερωτηματολογίου, κοινή και στις δύο φάσεις της
έρευνας, είναι η αντίληψη των ερωτηθέντων για το ποσοστό του Κόστους Ποιότητας.
Σύμφωνα με τον Uyar (2008), το κόστος της Ποιότητας μπορεί να είναι μεταξύ 0%
και 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, ενώ
άλλες μελέτες (Rodchua, 2006, Dale και Oakland, 1994) αναφέρουν ότι το ποσοστό
είναι πιθανό να κυμαίνεται από 5% έως 25%. Ωστόσο, οι Tye et al. (2011)
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η κλίμακα αυτή θα μπορούσε να είναι ευμετάβλητη,
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δεδομένου ότι ο ορισμός της κάθε κατηγορίας Κόστους Ποιότητας διαφέρει με βάση
διαφορετικές εκτιμήσεις.
Η μέτρηση του Κόστους Ποιότητας πραγματοποιείται, όπως αναφέρθηκε στο
κεφάλαιο 1, με δείκτες Κόστους Ποιότητας, προκειμένου να προσδιοριστούν και να
αναλυθούν τα είδη κόστους που σχετίζονται με την Ποιότητα σε έναν οργανισμό ή σε
μια επιχείρηση (Tye et al, 2011; Desai, 2008, Uyar, 2008; Halis και Öztaş, 2002;
Shah και Mandal, 1999). Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενοι δείκτες είναι το συνολικό
Κόστος Ποιότητας ως ποσοστό του κύκλου εργασιών, των πωλήσεων, του συνολικού
κόστους των υλικών, του συνολικού κόστους παραγωγής ή των ωρών εργασίας. Στην
παρούσα έρευνα, με δεδομένο το γεγονός ότι το δείγμα αποτελείται από επιχειρήσεις
λιανικού εμπορίου (σούπερ μάρκετ) και όχι μεταποιητικές επιχειρήσεις, επιλέχθηκε ο
δείκτης

. Στη συνέχεια, στις πιστοποιημένες με ISO

επιχειρήσεις αντικαταστάθηκε το συνολικό Κόστος Ποιότητας με το κόστος
εφαρμογής των συστημάτων ISO/HACCP. Σε μη πιστοποιημένες επιχειρήσεις,
συλλέχθηκαν τα δεδομένα τους για το Κόστος Ποιότητας.
Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, η συμβολή των διαφόρων προτύπων ISO
έχει αποδειχθεί ότι είναι υψηλότερη για τις επιχειρήσεις που εστιάζουν κυρίως σε
πραγματική βελτίωση της Ποιότητας των εσωτερικών τους λειτουργιών και του
τελικού τους προϊόντος. Έχει προταθεί (Gotzamani and Tsiotras, 2002) ότι οι
ελληνικές επιχειρήσεις ζητούν πιστοποίηση κυρίως για να βελτιώσουν τις εσωτερικές
τους διαδικασίες και τα προϊόντα τους και πολύ λιγότερο για να ικανοποιήσουν την
πίεση από την αγορά και τους καταναλωτές. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι η ανάπτυξη
και η πιστοποίηση ενός συστήματος διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα
ISO ενισχύει την κουλτούρα Ποιότητας και προσφέρει πολλά οφέλη στην
πιστοποιημένη επιχείρηση.
Από την απάντηση σε σχετική ερώτηση προκύπτει ότι η πλειοψηφία των μη
πιστοποιημένων επιχειρήσεων στην παρούσα έρευνα δε δίνει καμία απάντηση στο
ερώτημα για το ποσοστό του Κόστους Ποιότητας. Μόνο οι πιστοποιημένες
επιχειρήσεις με ISO/HACCP (36% των ερωτηθέντων) δίνουν μια σχετικά σαφή
απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, και επιλέγουν την επιλογή του «λιγότερο από το
5%» των ετήσιων πωλήσεών τους. Η εξήγηση είναι ότι οι απαιτήσεις του συστήματος
ISO/HACCP έχουν ενσωματωθεί στις καθημερινές διαδικασίες των επιχειρήσεών
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τους με τέτοιο τρόπο, ώστε είναι μάλλον αδύνατο να πραγματοποιηθεί μια συνοπτική
ξεχωριστή ανάλυση μόνο των δαπανών αυτών. Τα μόνα είδη κόστους σχετικά με το
ISO/HACCP που παρακολουθούνται χωριστά είναι οι δαπάνες των ετήσιων
επιθεωρήσεων από τους συμβούλους ISO και τα προγράμματα κατάρτισης των
εργαζομένων. Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως τα έξοδα Αποτυχίας καταγράφονται
μόνο αν ξεπεράσουν το επίπεδο των 5.000 ευρώ, όπως φαίνεται στους Πίνακες 3.4α
και 3.4β.
Πίνακας 3.4α:
Έξοδα σχετικά με
Πρόληψη και Αξιολόγηση
Ετήσιο Κόστος ISO/HACCP
για Πρόληψη και Αξιολόγηση 4

κάτω από 1.000 ευρώ
1.000 έως 5.000 ευρώ
πάνω από 5.000 ευρώ

Πίνακας 3.4β:
Έξοδα σχετικά με
Εσωτερική και Εξωτερική Αποτυχία
Ετήσιο Κόστος ISO/HACCP
για Εσωτερική και Εξωτερική
Αποτυχία 5

ποσοστό

κάτω από 1.000 ευρώ
1.000 έως 5.000 ευρώ
πάνω από 5.000 ευρώ

52%
28%
20%

ποσοστό
0%
0%
33%

Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι τα πιστοποιημένα με ISO/HACCP σούπερ
μάρκετ δεν τηρούν πλήρη και αναλυτικά στοιχεία του κόστους που συνδέονται με τα
ελαττωματικά προϊόντα και τις επιστροφές (Chatzipetrou and Moschidis, 2016). Είναι
κοινή πρακτική στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, οι δαπάνες αυτές να
επιβαρύνουν τον προμηθευτή και όχι τον πωλητή (σούπερ μάρκετ). Το μόνο «κόστος
Αποτυχίας» που τα σούπερ μάρκετ παρακολουθούν ως «δικό» τους είναι το κόστος
των «Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας6» και αφορά κυρίως την επιλογή «λιγότερο από
το 5%» των ετήσιων πωλήσεών τους. Μεγάλα και πολύ μεγάλα σούπερ μάρκετ έχουν
υιοθετήσει την στρατηγική της ιδιωτικής ετικέτας προκειμένου να προσφέρουν, με το
δικό τους εμπορικό σήμα, προϊόντα χαμηλότερου κόστους. Το κόστος Αποτυχίας
αυτών των προϊόντων συνδέεται, ως εκ τούτου, άμεσα με το κόστος των σούπερ
μάρκετ και παρακολουθείται στενά. Με βάση τα δεδομένα του κόστους για τις 3
4

Το κόστος Πρόληψης και Αξιολόγησης περιλαμβάνει το κόστος κατάρτισης των εργαζομένων και των ετήσιων
επιθεωρήσεων.
5

Το κόστος Αποτυχίας περιλαμβάνει τα έξοδα των ελαττωματικών/επιστροφών των προϊόντων ιδιωτικής
ετικέτας. Οι δαπάνες αυτές αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 17% των ελαττωματικών προϊόντων/επιστροφών,
το οποίο αντιστοιχεί σε 83% συμμόρφωση με την Ποιότητα.
6

Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας είναι εκείνα που παράγονται ή παρέχονται από μία εταιρεία, προκειμένου να
πωλούνται υπό την επωνυμία άλλης εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό, συχνά προσφέρονται ως εναλλακτικές λύσεις
χαμηλότερου κόστους με άλλα υφιστάμενα εμπορικά σήματα. Μια ευρεία γκάμα Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
είναι διαθέσιμα στην αγορά, τα οποία περιλαμβάνουν δημητριακά, προϊόντα πετρελαίου, όσπρια, απορρυπαντικά
κλπ.
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κατηγορίες Πρόληψη-Αξιολόγηση-Αποτυχία, προκύπτει ότι τα κόστη ισορροπούν και
εξισώνονται, ελαχιστοποιώντας το συνολικό κόστος, σε ένα επίπεδο συμμόρφωσης
με την Ποιότητα. Όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 3.1, το κόστος αυτό αντιπροσωπεύει
κατά μέσο όρο το 17% των ελαττωματικών προϊόντων/επιστροφών, το οποίο
αντιστοιχεί σε 83% συμμόρφωση με την Ποιότητα.

Σχήμα 3.1: Σχέση κόστους-Ποιότητας

Τα πολύ μικρά, μικρά και μεσαία σούπερ μάρκετ, αντιθέτως, επιβαρύνουν
τους προμηθευτές τους χωρίς να καταγράφουν το κόστος αυτό.

3.5 Ανάλυση Δεδομένων με την Παραγοντική Ανάλυση των
Πολλαπλών Αντιστοιχιών (MCA)
Τα δεδομένα αναλύθηκαν με την Παραγοντική Ανάλυση των Πολλαπλών
Αντιστοιχιών, η οποία χρησιμοποιείται ως το πιο κατάλληλο εργαλείο λόγω της
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φύσεως των δεδομένων, για την ανάδειξη των εντονότερων αντιστοιχιών μεταξύ των
χαρακτηριστικών που αφορούν το Κόστος Ποιότητας, τα «δημογραφικά»
χαρακτηριστικά των σούπερ μάρκετ και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Τα
δεδομένα μετατρέπονται σε πίνακα BURT, ο οποίος είναι ο συμμετρικός πίνακας
όλων των πινάκων συμπτώσεων ανά δύο όλων των κατηγορικών μεταβλητών. Όπως
προαναφέρθηκε, η ανάλυση ολοκληρώνεται σε 2 φάσεις. Μέσω της πρώτης φάσης
αναλύονται οι πρώτες 17 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, οι οποίες καλύπτουν
απόψεις των ερωτηθέντων για τις διαδικασίες Κόστους Ποιότητας.
3.5.1 Ανάλυση 1: Αριθμητικά αποτελέσματα της MCA χωρίς τον παράγοντα
«κρίση»
Ο Πίνακας 3.5 που ακολουθεί, παρουσιάζει την ανάλυση της αδράνειας σε
άξονες. Στους 4 πρώτους παραγοντικούς άξονες, υπάρχει 55,76% ερμηνεία της
ολικής αδράνειας, ενώ μόνο ο πρώτος παραγοντικός άξονας καλύπτει 37,62% της
πληροφορίας.
Πίνακας 3.5: Συνολική αδράνεια-Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,19835
ΑΞΟΝΑΣ

ΑΔΡΑΝΕΙΑ

%ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΡΙΖΩΝ

1

0,0746211

37,62

37,62

|************************** ********

2

0,0191340

9,65

47,27

|*********

3

0,0090276

4,55

51,82

|****

4

0,0078216

3,94

55,76

|****

Οι Πίνακες 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 παρουσιάζουν μέσω της MCA, κατά αύξουσα
σειρά, τους δείκτες ερμηνείας των πρώτων 4 αξόνων, αντίστοιχα. Για την ερμηνεία
των έντονων τάσεων επί των παραγοντικών αξόνων, λαμβάνονται υπόψη οι
μεταβλητές που είχαν τον υψηλότερο δείκτη συνεισφοράς (CTR). Τα σημεία με
υψηλό CTR τονίζουν τη σημασία της κάθε μεταβλητής (χαρακτηριστικού) στη
δημιουργία των κυρίαρχων τάσεων. Ως σημαντικά σημεία για την ερμηνεία του κάθε
άξονα λαμβάνονται εκείνα με CTR μεγαλύτερο του μέσου όρου συνεισφοράς,
δηλαδή 1000:197 = 5.076, όπου 197 είναι ο αριθμός των κατηγοριών όλων των
μεταβλητών. Στη συγκεκριμένη έρευνα, η ανάλυση εστιάζεται σε σημεία μεγαλύτερα
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του μέσου όρου (CTR>15 στους 3 πρώτους παραγοντικούς άξονες και CTR> 8 στον
τέταρτο άξονα). Ο δείκτης COR χρησιμοποιείται συνήθως στην περίπτωση που ένα
σημείο έχει υψηλή συνεισφορά σε 2 άξονες, ώστε να επιλεγεί εκείνος στον οποίο η
συμβολή του σημείου πρέπει να θεωρηθεί σπουδαιότερη.

Α) Ανάλυση 1ου παραγοντικού Άξονα
Από την ανάλυση του πρώτου παραγοντικού άξονα (Σχήμα 3.2), συνάγεται το
συμπέρασμα ότι υπάρχει μια ισχυρή διαφοροποίηση μεταξύ δύο ομάδων
επιχειρήσεων. Από τη μία πλευρά, εντοπίζονται επιχειρήσεις που ποτέ δεν κάνουν μια
προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της Ποιότητας (10_2), ούτε μέσω εσωτερικών
επιθεωρήσεων και ελέγχων (11c1), ούτε μέσω της επίτευξης προκαθορισμένων
στόχων (11a1), ούτε μέσω της βελτίωση των δεικτών Ποιότητας (11b1), ούτε μέσω
εξωτερικών επιθεωρήσεων και ελέγχων (11d1).
Πίνακας 3.6. Δείκτες Ερμηνείας, κατά αύξουσα σειρά του CTR, του 1ου παραγοντικού
Άξονα: Συντεταγμένες (#F), Συσχετισμοί (COR), Συνεισφορές (CTR)
ΑΞΟΝΑΣ 1

#F1

COR

CTR

2b5

582

923

27

4_1

674

819

24

2c5

588

866

23

2a5

626

829

21

9_3

629

819

21

11c1

-439

733

18

11c5

684

811

18

6a5

462

805

17

10_2

-407

771

17

11b4

667

744

17

13c1

658

711

17

11a1

-390

690

16

11b1

-375

766

16

11d1

-366

827

16
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Σχήμα 3.2: 1ος παραγοντικός Άξονας

Από την άλλη πλευρά εντοπίζονται επιχειρήσεις, που εφαρμόζουν συστήματα
διασφάλισης Ποιότητας (4_1), οι οποίες πάντα διεξάγουν εκπαίδευση του
προσωπικού για τους κανόνες ατομικής υγιεινής (2b5), την αντιμετώπιση
ελαττωματικών προϊόντων (2c5) και την πολιτική Ποιότητας και ασφάλειας των
τροφίμων (2a5). Επίσης, φαίνεται πως πάντα αναλύουν τις αιτίες που οδηγούν σε ένα
ελαττωματικό προϊόν (9_3) και πως δίνουν έμφαση στη βελτίωση της Ποιότητας
μέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων και ελέγχων (11c5). Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που
μοιράζονται τα παραπάνω χαρακτηριστικά πάντα ελέγχουν και διατηρούν τα
μεταφορικά τους μέσα, προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση ελαττωματικών
προϊόντων (6a5), ενώ εστιάζουν πολύ συχνά στη βελτίωση της Ποιότητας μέσω της
βελτίωσης των Δεικτών Ποιότητας (11b4). Τέλος, φαίνεται πως έχουν εξοικειωθεί με
κάποια εξελιγμένα μοντέλα Κοστολόγησης Ποιότητας (για παράδειγμα, το Μοντέλο
Κόστους Διεργασιών – 13c1).
Ο πρώτος άξονας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο άξονας μέτρησης της
προσπάθειας για βελτίωση της Ποιότητας.

Β) Ανάλυση 2ου παραγοντικού Άξονα
Από την ανάλυση του δεύτερου παραγοντικού άξονα (Σχήμα 3.3) προκύπτουν
δύο ομάδες επιχειρήσεων, που έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: οι επιχειρήσεις
της πρώτης ομάδας ποτέ δεν προχωρούν σε έλεγχο των εμπορευμάτων τους (6b1)
βάσει των σχετικών πιστοποιητικών, προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση
ελαττωματικών προϊόντων. Δε διεξάγουν εσωτερική εκπαίδευση του προσωπικού για
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την πολιτική ασφάλειας της Ποιότητας και των τροφίμων (2a1), ούτε για τους
κανόνες ατομικής υγιεινής (2b1) ούτε για την αντιμετώπιση των ελαττωματικών
προϊόντων (2c1). Οι επιχειρήσεις αυτές ποτέ δεν προχωρούν σε Αξιολόγηση των
προμηθευτών τους (1a1) και αξιολογούν ότι η χρήση πρώτων υλών χαμηλής
Ποιότητας από τους προμηθευτές δεν είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση των αστοχιών
(12a1).
Σε αντίθεση με τα παραπάνω σούπερ μάρκετ, εντοπίζεται μια δεύτερη ομάδα
επιχειρήσεων που συχνά επικεντρώνονται στη βελτίωση της Ποιότητας μέσω της
επίτευξης των προκαθορισμένων στόχων (11a3), ενώ σπάνια εστιάζουν στη βελτίωση
της Ποιότητας μέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων και ελέγχων (11d2). Υποστηρίζουν
απ λυτα την εσωτερική εκπαίδευση του προσωπικού όσον αφορά την αντιμετώπιση
των ελαττωματικών προϊόντων (2c4) και την κατανόηση των κανόνων Ποιότητας και
ασφάλειας (2a4). Τέλος, αξιολογούν ότι η χρήση πρώτων υλών χαμηλής Ποιότητας
από τους προμηθευτές είναι μετρίως υπεύθυνη για την εμφάνιση των αστοχιών
(12a3).
Πίνακας 3.7. Δείκτες Ερμηνείας, κατά αύξουσα σειρά του CTR , του 2ου παραγοντικού
Άξονα: Συντεταγμένες (#F), Συσχετισμοί (COR), Συνεισφορές (CTR)
ΑΞΟΝΑΣ 2

#F2

COR

CTR

6b1

568

489

33

2a1

302

241

23

2b1

317

253

21

11a3

-307

430

19

1a1

345

337

18

11d2

-347

446

18

2c1

289

202

17

2c4

-251

372

16

12a1

281

342

16

2a4

-271

374

15

12a3

-203

426

15
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Σχήμα 3.3: 2ος παραγοντικός Άξονας

Τα ερωτήματα που σχηματίζουν τον δεύτερο παραγοντικό άξονα σχετίζονται
όχι μόνο με το κόστος της Πρόληψης (για παράδειγμα, τη διασφάλιση των
προμηθευτών ή την εσωτερική εκπαίδευση του προσωπικού) και το κόστος
Αξιολόγησης (για παράδειγμα, των μέσων αποφυγής ελαττωματικών προϊόντων και
τις προσπάθειες για συνεχή βελτίωση της Ποιότητας), αλλά και με την αντίληψη των
ερωτηθέντων για τις πραγματικές αιτίες εμφάνισης των ελαττωματικών προϊόντων.
Ο δεύτερος άξονας είναι ο άξονας που μετράει το κόστος Πρόληψης και
Αξιολόγησης (κόστος συμμόρφωσης), ο οποίος επιπλέον αντιπαραθέτει τις δύο
κατηγορίες του, το κόστος Πρόληψης (2a4) και το κόστος Αξιολόγησης (6b1).

Γ) Ανάλυση 3ου παραγοντικού Άξονα
Μέσω της ανάλυσης του τρίτου άξονα (Σχήμα 3.4) προκύπτει το πρώτο
δημογραφικό χαρακτηριστικό (Α5: επιχειρήσεις με περισσότερα από 250
υποκαταστήματα). Γίνεται σαφές ότι υπάρχει μια ισχυρή διαφοροποίηση μεταξύ των
μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ και των μικρότερων επιχειρήσεων. Οι μικρές
επιχειρήσεις, προκειμένου να αποφευχθούν τα ελαττωματικά προϊόντα, σπάνια
χρησιμοποιούν τη μέθοδο FEFO (first expire first out – 6c2) για να αποθηκεύσουν τα
εμπορεύματά τους. Ελέγχουν συχνά τις συνθήκες αποθήκευσης των αποθηκών τους
(6f3) ή την αλυσίδα ψύξης των εμπορευμάτων τους (6e3). Τέλος, με στόχο τη συνεχή
βελτίωση της Ποιότητας, συχνά προβαίνουν σε εξωτερικές επιθεωρήσεις και
ελέγχους (11d3).
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Πίνακας 3.8. Δείκτες Ερμηνείας, κατά αύξουσα σειρά του CTR , του 3ου παραγοντικού
Άξονα: Συντεταγμένες (#F), Συσχετισμοί (COR), Συνεισφορές (CTR)
ΑΞΟΝΑΣ 3

#F3

COR

CTR

6c2

-538

337

31

6f3

-444

331

21

6e3

-387

275

16

A5

385

116

16

11d3

-373

202

15

Σχήμα 3.4: 3ος παραγοντικός Άξονας

Συνεπώς, ο παραγοντικός άξονας 3 διαμορφώνεται από ερωτήματα σε σχέση
με το κόστος Αξιολόγησης (δηλαδή την αποφυγή ελαττωματικών προϊόντων και τις
προσπάθειες για συνεχή βελτίωση της Ποιότητας) και τα δημογραφικά στοιχεία των
επιχειρήσεων.
Ο τρίτος άξονας θα μπορούσε να ονομαστεί ως ο άξονας του κόστους
Αξιολόγησης (6c2) και του μεγέθους των επιχειρήσεων σε σχέση με τον αριθμό των
υποκαταστημάτων (Α5).

Δ) Ανάλυση 4ου παραγοντικού Άξονα
Η ανάλυση του τέταρτου άξονα (Σχήμα 3.5) απεικονίζει ένα επιπλέον
«δημογραφικό» χαρακτηριστικό, που διακρίνει τις επιχειρήσεις ανάλογα με το
μέγεθός τους. Είναι εμφανής η παρουσία των σούπερ μάρκετ που απασχολούν
περισσότερους από 20 εργαζόμενους ανά υποκατάστημα (Β5). Τα μεγάλα σούπερ
μάρκετ, παρόλο που σπάνια αξιολογούν τους προμηθευτές τους μέσω ενός μητρώου
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γνωστών

και

αξιολογημένων

προμηθευτών

(1c2),

πάντα

παραπέμπουν

δυσαρεστημένους πελάτες απευθείας στον προμηθευτή, σε περίπτωση εμφάνισης
ελαττωματικού προϊόντος (8c1). Επιπλέον, συχνά ελέγχουν τη συσκευασία του
προϊόντος, προκειμένου να εντοπιστεί ένα ελαττωματικό προϊόν (6d3). Προχωρούν
λίγο σε εκπαίδευση προσωπικού σχετικά με την κατανόηση των κανόνων ατομικής
υγιεινής (2a2), ενώ πάντοτε προσπαθούν να επιτύχουν βελτίωση της Ποιότητας μέσω
βελτίωσης των δεικτών Ποιότητας (11b5).
Σε αντίθεση με τα παραπάνω φαίνεται πως βρίσκονται επιχειρήσεις, οι οποίες
πολύ συχνά προσπαθούν να επιτύχουν βελτίωση της Ποιότητας μέσω εσωτερικών
επιθεωρήσεων και ελέγχων (11c4) και που θεωρούν πως η χρήση πρώτων υλών
χαμηλής Ποιότητας στη διαδικασία παραγωγής είναι πάρα πολύ υπεύθυνη για την
εμφάνιση των αστοχιών (12a5).
Πίνακας 3.9. Δείκτες Ερμηνείας, κατά αύξουσα σειρά του CTR , του 4ου παραγοντικού
Άξονα: Συντεταγμένες (#F), Συσχετισμοί (COR), Συνεισφορές (CTR)
ΑΞΟΝΑΣ 4

#F4

COR

CTR

1c2

-316

196

12

8c1

-314

134

12

6d3

-304

157

11

B5

-290

58

10

2a2
11b5
11c4

-275
-257
128

110
55
49

9
8
8

12a5

186

59

8

Σχήμα 3.5: 4ος παραγοντικός Άξονας
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Ο παραγοντικός άξονας 4 σχηματίζεται από τη συνεισφορά των μεταβλητών
που σχετίζονται με το κόστος Πρόληψης και Αξιολόγησης, καθώς και του κόστους
Εσωτερικής Αποτυχίας και των «δημογραφικών» στοιχείων των επιχειρήσεων. Ο
τέταρτος άξονας θα μπορούσε να ονομαστεί ως ο άξονας της Εξωτερικής Αποτυχίας
(8c1, 12a5) και του μεγέθους των επιχειρήσεων σε σχέση με τον αριθμό των
εργαζομένων (Β5).

3.5.2

Ανάλυση 2: Αριθμητικά αποτελέσματα της MCA με τον παράγοντα

«κρίση»
Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των πρώτων 17 ερωτημάτων του
ερωτηματολογίου, πραγματοποιείται μια δεύτερη ανάλυση. Στόχος είναι να εξεταστεί
η σχέση που υπάρχει μεταξύ των παραπάνω αποτελεσμάτων και της νέας σύνθετης
μεταβλητής σε σχέση με την κρίση. Εφαρμόζεται η MCA στην ανάλυση των 18
μεταβλητών συνολικά, η οποία οδήγησε στα ακόλουθα αποτελέσματα.
Ο Πίνακας 3.10 που ακολουθεί, παρουσιάζει την ανάλυση της αδράνειας σε
άξονες. Στους 4 πρώτους παραγοντικούς άξονες, έχουμε 55,13% ερμηνεία της ολικής
αδράνειας, ενώ μόνο ο πρώτος παραγοντικός άξονας καλύπτει 37,14% της
πληροφορίας.

Πίνακας 3.10: Συνολική αδράνεια-Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,19636
ΆΞΟΝΑΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤ.ΡΙΖΩΝ
1

0,0729347

37,14

37,14

|*****************************************

2

0,0187340

9,54

46,68

|***********

3

0,0089972

4,58

51,26

|*****

4

0,0075835

3,86

55,13

|*****
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Σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των δεικτών CTR και COR (Πίνακας 3.11,
3.12, 3.13, 3.14), ισχύουν όσα αναλύθηκαν και στην Ανάλυση 1. Στην παρούσα
ανάλυση δίνεται και πάλι έμφαση σε σημεία μεγαλύτερα του μέσου όρου (CTR>15
στους 2 πρώτους παραγοντικούς άξονες, CTR>10 στον τρίτο άξονα και CTR> 8 στον
τέταρτο άξονα).

Α) Ανάλυση 1ου και 2ου παραγοντικού Άξονα
Η ανάλυση του πρώτου (Σχήμα 3.6) και δεύτερου άξονα (Σχήμα 3.7) οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι έχουμε μια σχετική επανάληψη των ευρημάτων της πρώτης
ανάλυσης.

Πίνακες 3.11 και 3.12: Δείκτες Ερμηνείας κατά αύξουσα σειρά του CTR, του 1ου και 2ου
παραγοντικού Άξονα: Συντεταγμένες (#F), Συσχετισμοί (COR), Συνεισφορές (CTR),
αντίστοιχα

ΑΞΟΝΑΣ 1

#F1

CTR

ΑΞΟΝΑΣ 2

2b5

579

922

27

6b1

569

493

34

4_1
2c5

676

821

25

2b1

318

258

21

586

868

23

1a1

349

348

19

2a5

624

831

21

2a1

304

246

19

11c5

680

811

19

11a3

-306

429

19

11b4

667

744

18

2c1

291

208

18

11c1

-435

730

18

11d2

-337

427

18

6a5

459

807

17

2c4

-250

375

16

13c1

652

707

17

1c4

-238

455

15

9_3

623

818

16

2a4

-269

376

15

11d1

-363

825

16

2b4

-268

390

15

10_2

-403

769

15

11a1

206

196

15

11b1

-371

762

15

12a3

-202

423

15

COR
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Σχήμα 3.6: 1ος παραγοντικός Άξονας

Σχήμα 3.7: 2ος παραγοντικός Άξονας

Γ) Ανάλυση 3ου παραγοντικού Άξονα
Ο παραγοντικός άξονας 3 σχηματίζεται από ερωτήματα σε σχέση με το
κόστος Αξιολόγησης (για παράδειγμα, την αποφυγή ελαττωματικών προϊόντων και
τις προσπάθειες για συνεχή βελτίωση της Ποιότητας) και τα δημογραφικά στοιχεία
των επιχειρήσεων. Η νέα σύνθετη μεταβλητή (ερώτηση 18: ελληνική κρίση)
εμφανίζεται στη δημιουργία αυτού του άξονα (Σχήμα 3.8). Από την ανάλυση γίνεται
σαφές ότι εισάγονται νέες μεταβλητές του κόστους Πρόληψης και Αξιολόγησης, που
οφείλονται στη μεταβλητή της κρίσης. Υπάρχει μια ισχυρή διαφοροποίηση μεταξύ
των πολύ μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ (Α5: επιχειρήσεις με περισσότερα από
250 υποκαταστήματα) και μικρότερων επιχειρήσεων (A2: επιχειρήσεις με 2 έως 10
υποκαταστήματα). Μεγάλα σούπερ μάρκετ απαντούν ότι έχουν επηρεαστεί λίγο από
την οικονομική κρίση (18_1), ενώ συχνά ελέγχουν και διασφαλίζουν τους
προμηθευτές τους μέσω επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων τους (1b3) και συνεχή
ελέγχου των συνθηκών αποθήκευσης των αποθηκών τους (6f5). Οι μικρότερες
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επιχειρήσεις, από την άλλη πλευρά, εκτός από το γεγονός ότι δεν πραγματοποιούν τον
έλεγχο Ποιότητας σε όλα τα προϊόντα κατά το χρόνο της πώλησης (5b1), μοιράζονται
τα ίδια χαρακτηριστικά με τον παραγοντικό άξονα 3 της πρώτης ανάλυσης.

Πίνακας 3.13. Δείκτες Ερμηνείας κατά αύξουσα σειρά του CTR, του 3ου παραγοντικού
Άξονα: Συντεταγμένες (#F), Συσχετισμοί (COR), Συνεισφορές (CTR)
ΑΞΟΝΑΣ 3

#F3

COR

CTR

6c2

-514

309

29

6f3

-408

284

18

A5

383

116

16

6e3

-360

240

14

1b3

351

151

13

18 1

156

226

13

11d3

-341

171

12

5b1

-188

91

11

A2

-323

121

11

6f5

93

228

10

Σχήμα 3.8: 3ος παραγοντικός Άξονας

Ο τρίτος άξονας εμπλουτίζεται με τη μεταβλητή 18_1, που αφορά την κρίση.
Από την ανάλυση που προηγήθηκε, γίνεται αποσαφήνιση ότι τα χαρακτηριστικά
γύρω από τη μεταβλητή αυτή συνδέονται με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα.
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Δ) Ανάλυση 4ου παραγοντικού Άξονα
Η ανάλυση του τέταρτου άξονα (Σχήμα 3.9) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
έχουμε μια σχετική επανάληψη των ευρημάτων της πρώτης ανάλυσης.

Πίνακας 3.14. Δείκτες Ερμηνείας κατά αύξουσα σειρά του CTR, του 4ου παραγοντικού
Άξονα: Συντεταγμένες (#F), Συσχετισμοί (COR), Συνεισφορές (CTR)
ΑΞΟΝΑΣ 4

#F4

COR

CTR

8c1

-344

162

15

1c2

-317

201

13

6d3

-318

174

13

11a3

152

107

12

2a2

-269

107

9

12a5

175

53

8

Σχήμα 3.9: 4ος παραγοντικός Άξονας

3.6 Τελικά Συμπεράσματα
Με την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από την έρευνα,
προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα σε σχέση με τη συμπεριφορά των σούπερ
μάρκετ, όσον αφορά την παρακολούθηση του Κόστους Ποιότητας και τον ρόλο της
οικονομικής ύφεσης στη διαδικασία.
Μία από τις βασικές αρχές των μοντέλων του Κόστους Ποιότητας είναι ότι
υπάρχουν αποδεδειγμένοι συσχετισμοί μεταξύ των βασικών στοιχείων του κόστους
Πρόληψης-Αξιολόγησης-Αποτυχίας. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Kiani et al, 2009;
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Omurgonulsen, 2009; Su et al, 2009; Kazaz et al, 2005; Omachonu et al, 2004), οι
επενδύσεις σε δαπάνες Πρόληψης και Αξιολόγησης οδηγούν σε μείωση του κόστους
και σε συνεχή βελτίωση των διαδικασιών. Στην παρούσα έρευνα φαίνεται πως, από
την πλευρά των σούπερ μάρκετ, υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ της απουσίας
παρακολούθησης των δαπανών Πρόληψης και Αξιολόγησης και της απουσίας κάθε
προσπάθειας για τη βελτίωση της Ποιότητας (Χατζηπέτρου και Μοσχίδης, 2014,
Chatzipetrou & Moschidis, 2016).
Τα κυριότερα συμπεράσματα που εξάγονται είναι τα παρακάτω:
 Η έρευνα δείχνει ότι στα μεγάλα σούπερ μάρκετ υπάρχει ένα σημείο
ισορροπίας μεταξύ των καμπυλών κόστους Πρόληψης-Αξιολόγησης και Αποτυχίας,
στο οποίο μια επιχείρηση μπορεί να πετύχει το χαμηλότερο επίπεδο του συνολικού
Κόστους Ποιότητας. Το σημείο ισορροπίας πραγματοποιείται όταν η συμμόρφωση με
την

Ποιότητα

φτάνει

το

83%.

Στο

σημείο

αυτό

το

κόστος

της

Πρόληψης/Αξιολόγησης αντισταθμίζεται από το κόστος της Αποτυχίας (Σχήμα 3.1).
Επομένως, στην περίπτωση των μεγάλων σούπερ μάρκετ, η παρούσα έρευνα
επιβεβαιώνει το διάγραμμα του Gryna για το "Νέο Μοντέλο του Κόστους Ποιότητας"
(Κεφάλαιο 1, Σχήμα 1.2).
 Προκύπτει σύνδεση μεταξύ της συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας και της
κοστολόγησης Ποιότητας. Σούπερ μάρκετ που βαθμολόγησαν τις μεταβλητές του
κόστους Πρόληψης και του κόστους Αξιολόγησης με υψηλές τιμές, δείχνουν έντονες
προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης χρησιμοποιώντας μια ποικιλία εργαλείων
(εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων, δεικτών Ποιότητας και επίτευξης στόχου).
Επιπλέον, φαίνεται πως έχουν εξοικειωθεί με διάφορα συστήματα κοστολόγησης
Ποιότητας.


Προκύπτει σύνδεση μεταξύ της διαδικασίας Αξιολόγησης των αιτίων της

εμφάνισης ελαττωματικών προϊόντων και της παρακολούθησης του κόστους της
Ποιότητας. Σούπερ μάρκετ που βαθμολόγησαν το κόστος Πρόληψης και
Αξιολόγησης με χαμηλές τιμές, φαίνεται να υποτιμούν τις αιτίες εμφάνισης των
ελαττωματικών προϊόντων, γεγονός που απεικονίζει μια αόριστη και ασαφή αντίληψη
εκ μέρους τους για τον τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τα ελαττωματικά
προϊόντα. Δεν αναλύουν την πηγή των ελαττωμάτων (που μπορεί να είναι είτε οι
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προμηθευτές ή ακόμη και οι ίδιοι) και, ως εκ τούτου, δεν παρακολουθούν τα σχετικά
είδη κόστους.


Προκύπτει μια σαφής διαφοροποίηση μεταξύ του μεγέθους της εταιρείας και

της αποφυγής των ελαττωματικών προϊόντων. Σούπερ μάρκετ που βαθμολόγησαν τις
μεταβλητές του κόστους Αξιολόγησης με μόνο 2 και 3, διαφοροποιούνται σε
σύγκριση

με

τις

μεγάλες

αλυσίδες

σούπερ

μάρκετ

των

εκατοντάδων

υποκαταστημάτων και χιλιάδων εργαζομένων. Η συμπεριφορά τους υποδηλώνει μια
λιγότερο αυστηρή πολιτική όσον αφορά τα μέσα για την αποφυγή ελαττωματικών
εμπορευμάτων.


Εμφανίζεται μια σαφής διαφοροποίηση μεταξύ των μικρότερων και

μεγαλύτερων σούπερ μάρκετ σε σχέση με το βαθμό στον οποίο επηρεάζονται από την
οικονομική ύφεση. Οι ερωτηθέντες που βαθμολόγησαν το κόστος Αξιολόγησης με 1,
2 και 3 προέρχονταν από σούπερ μάρκετ μικρότερου μεγέθους. Αντίθετα, οι
απαντήσεις που δήλωσαν ότι έχουν επηρεαστεί λίγο από την κρίση αναφέρονται σε
επιχειρήσεις με περισσότερα από 250 υποκαταστήματα.


Δε δίνονται σαφείς απαντήσεις στην ερώτηση: «Τι ποσοστό επί της τιμής

πώλησης των προϊόντων σας καταλαμβάνει το Κόστος Ποιότητας;» Η πλειοψηφία
των ερωτηθέντων είτε δεν γνωρίζουν είτε δεν το έχουν μετρήσει. Μόνο λίγοι από
τους ερωτηθέντες, κατά κύριο λόγο τα μέλη των πιστοποιημένων με ISO/HACCP
σούπερ μάρκετ, είναι σε θέση να προσδιορίσουν συγκεκριμένα ένα ποσοστό των
συνολικών ετήσιων δαπανών ISO/HACCP σε σχέση με τις ετήσιες πωλήσεις. Αυτό
που είναι ενδιαφέρον να επισημανθεί είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων δε δίνει απάντηση στο ερώτημα, πιθανότατα ως αποτέλεσμα της
περιορισμένης (ή ακόμα και της απουσίας) παρακολούθησης του Κόστους
Ποιότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ακόμη και αν η κοστολόγηση Ποιότητας
εφαρμόζεται, οι ερωτηθέντες δεν κατάφεραν να δώσουν οριστικές απαντήσεις είτε
λόγω ανεπαρκούς τήρησης αρχείων είτε λόγω της αβεβαιότητας για το οικονομικό
τους περιβάλλον. Επιπλέον, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα
μεταγενέστερα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν περιλαμβάνουν ειδικούς
ξεχωριστούς λογαριασμούς που να σχετίζονται με την Ποιότητα, με αποτέλεσμα οι
επιχειρήσεις να μην διαθέτουν άλλη επιλογή από το να ταξινομούν το κόστος σχετικά
με την Ποιότητα στις κατηγορίες των γενικών ή άλλων λειτουργικών εξόδων.
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3.7 Συζήτηση
Το Κόστος Ποιότητας στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είναι ένα πεδίο στο
οποίο έχει γίνει περιορισμένη έρευνα. Δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο
ποσοστό της οικονομίας, προσφέρονται ως ευκολότερο πεδίο για πιλοτική έρευνα
πάνω στις διαδικασίες και τις τεχνικές που ακολουθούν σε σχέση με την Ποιότητα ή
τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.
Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι το μέγεθος των επιχειρήσεων θα μπορούσε
να προκαλέσει έντονες διαφοροποιήσεις στη διαδικασία της κοστολόγησης
Ποιότητας. Στην περίπτωση της Ελλάδας, λόγω των ειδικών γεωγραφικών και
γεωλογικών χαρακτηριστικών της (συνολική ακτογραμμή 15.000 χιλιομέτρων,
νησιωτική ακτογραμμή 7.700 χιλιομέτρων), το μέγεθος των σούπερ μάρκετ ποικίλλει
από πολύ μικρό (σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές) μέχρι πολύ μεγάλο (σε πόλεις
και αστικές περιοχές).
Η παρούσα έρευνα δείχνει, επίσης, ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα από
το 2009 είναι ένας από τους λόγους που οδηγούν στην απουσία συστημάτων
κοστολόγησης Ποιότητας. Το συμπέρασμα προέρχεται από τη δεύτερη φάση της
ανάλυσης, όπου τονίζεται ότι το μέγεθος είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που
καθορίζει τον ρόλο της κοστολόγησης Ποιότητας στα σούπερ μάρκετ. Φαίνεται ότι
τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ, με περισσότερα από 250 υποκαταστήματα, έχουν μια
πιο θετική αντίδραση στην οικονομική πίεση. Μικρότερα σούπερ μάρκετ δεν
θεωρούν την κοστολόγηση Ποιότητας ως προτεραιότητα, και προβαίνουν σε
περιορισμένες ή αποσπασματικές ενέργειες προκειμένου να αποφευχθεί η χαμηλή
Ποιότητα στα προϊόντα τους.
Ένα ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας εστιάζεται στις περιορισμένες
απαντήσεις που δόθηκαν σχετικά με το ποσοστό του Κόστους Ποιότητας. Τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι, ακόμα και στα σούπερ μάρκετ που έχουν εφαρμόσει
συστήματα κοστολόγησης Ποιότητας, το Κόστος Ποιότητας ως ποσοστό επί των
ετήσιων πωλήσεων είναι κάτω του 5%, γεγονός που συνδέεται κατά κύριο λόγο με
ελλιπή καταγραφή λεπτομερών εξόδων Ποιότητας σχετικά με τα προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας. Η πιστοποίηση ISO/HACCP, από την άλλη, υποδηλώνει πως υπάρχει
προσανατολισμός των επιχειρήσεων προς διαδικασίες Ποιότητας, χωρίς αυτό κατ'
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ανάγκην να σημαίνει ότι στα σούπερ μάρκετ χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες
μέθοδοι κοστολόγησης Ποιότητας. Τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας παρέχουν
το πλαίσιο για τη δημιουργία και τη διατήρηση ορισμένων προτύπων Ποιότητας, με
έμφαση στις διαδικασίες και όχι στην ανάλυση κόστους. Ως εκ τούτου, προκύπτει το
συμπέρασμα ότι, ανεξάρτητα από την πιστοποίηση ISO/HACCP, είναι πολύ δύσκολο
να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση ή υπολογισμός του συνολικού Κόστους Ποιότητας
μιας επιχείρησης, χωρίς αναλυτικά αρχεία των δαπανών που σχετίζονται με την
Ποιότητα (Halis και Öztaş, 2002).
Περαιτέρω έρευνα μεταξύ των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου θα μπορούσε
να ρίξει φως στον τρόπο που αυτές αντιλαμβάνονται το κόστος της Ποιότητας. Τα
προαναφερθέντα άρθρα και η πλειοψηφία των ερευνών στη σχετική βιβλιογραφία
δίνουν έμφαση στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και αναλύουν τα στοιχεία του
κόστους των διαδικασιών παραγωγής τους. Θα ήταν ενδιαφέρον για τους ερευνητές
να αναδείξουν τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και να απεικονίσουν αν και οι
εμπορικές επιχειρήσεις γενικά (χωρίς διαδικασίες παραγωγής) έχουν παρόμοια
αντίληψη για το κόστος της Ποιότητας.
Ωστόσο, το βασικό ερώτημα που μπορεί να τεθεί είναι αν η εκτεταμένη
εφαρμογή της κοστολόγησης Ποιότητας στην Ελλάδα οδηγήσει στα αποτελέσματα
που προτείνει η σχετική βιβλιογραφία. Θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί, ως εκ τούτου,
ο βαθμός στον οποίο μεταβολές στα συστατικά του κόστους της Ποιότητας (κόστος
Πρόληψης, Αξιολόγησης, Αποτυχίας) μπορούν να οδηγήσουν σε διακυμάνσεις στα
επίπεδα Ποιότητας του τελικού προϊόντος. Η επιβεβαίωση της παραπάνω υπόθεσης
θα μπορούσε να οδηγήσει στη διαμόρφωση προτάσεων, που θα ενίσχυαν τον ρόλο
των ελληνικών επιχειρήσεων και θα οδηγούσαν στην παραγωγή προϊόντων χαμηλού
κόστους και υψηλής Ποιότητας. Εάν αυτά τα αποτελέσματα επηρεαστούν από μια
ριζική αλλαγή στο οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδα είναι κάτι που πρέπει να
διερευνηθεί περαιτέρω.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Διερεύνηση του Κόστους Ποιότητας σε επιχειρήσεις
Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα

4.1 Εισαγωγή
Η βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών αποτελεί σημαντικό μέρος του ελληνικού τομέα
Μεταποίησης, με έναν μεγάλο αριθμό εργαζομένων και ένα σημαντικό ποσοστό επί
του συνολικού κύκλου εργασιών. Επιπλέον, αναγνωρίζεται ότι υπάρχει ένα κενό στη
βιβλιογραφία όσον αφορά την κοστολόγηση Ποιότητας, δεδομένου ότι έχει δοθεί
περιορισμένη προσοχή από τους ερευνητές στην απεικόνιση και την ανάλυση των
πρακτικών της κοστολόγησης Ποιότητας στην ελληνική βιομηχανία, και ιδιαίτερα
στις επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών. Για τους λόγους αυτούς, ο κύριος σκοπός του
κεφαλαίου αυτού είναι να διερευνήσει το βαθμό κατά τον οποίο οι ελληνικές
επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει και εφαρμόσει το μοντέλο PAF και να απεικονίσει τις
πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στοιχείων του Κόστους Ποιότητας. Επιπλέον,
αναζητούνται οι σημαντικότεροι παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην
υιοθέτηση μιας νοοτροπίας κοστολόγησης Ποιότητας ή να αποθαρρύνουν κάθε
προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.
Για

την

διερεύνηση

των

παραπάνω

ερωτημάτων

χρησιμοποιήθηκε

το

ερωτηματολόγιο που παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β. Τα «δημογραφικά»
χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και οι μεταβλητές που αφορούν τη διερεύνηση του
Κόστους Ποιότητας παρουσιάζονται στην ενότητα 4.3. Η ανάλυση των δεδομένων
πραγματοποιείται με την Παραγοντική Ανάλυση των Πολλαπλών Αντιστοιχιών, τα
αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στην ενότητα 4.4.
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4.2 Ο κλάδος Τροφίμων και Ποτών στην Ελληνική Οικονομία
Ο όρος «κοστολόγηση Ποιότητας» δεν είναι νέος στη βιβλιογραφία. Ο σημαντικός
ρόλος του κόστους της Ποιότητας στη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης των
μεταποιητικών επιχειρήσεων έχει αναλυθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω ερευνητικών
εργασιών και άρθρων. Το έργο των Juran (1951), Feigenbaum (1956, 1991) και
άλλων «γκουρού» πάνω στα μοντέλα Κόστους Ποιότητας έχει εφαρμοστεί σε πολλές
περιπτώσεις, στις οποίες οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στην κοστολόγηση της
Ποιότητας και τα αποτελέσματά της στον τομέα της Μεταποίησης. Μια ενδελεχής
εξέταση της σχετικής βιβλιογραφίας, ωστόσο, οδήγησε στη διαπίστωση ότι υπάρχει
έλλειμμα στη βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών (F & B), όσον αφορά την ανάλυση
του Κόστους Ποιότητας. Δεν υπάρχουν πλήρη και σαφή καταγεγραμμένα στοιχεία
για το βαθμό κατά τον οποίο οι επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών είναι
εξοικειωμένες με τα γνωστά μοντέλα Κόστους Ποιότητας που είναι σε χρήση στον
μεταποιητικό τομέα. Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, δεν υπάρχει σχεδόν καμία
ένδειξη στη βιβλιογραφία ότι χρησιμοποιείται η κοστολόγηση Ποιότητας στον τομέα
Τροφίμων και Ποτών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που αναφέρονται στην ενότητα
3.4 του κεφαλαίου 3, ακόμα και στα σούπερ μάρκετ που έχουν εφαρμόσει συστήματα
κοστολόγησης Ποιότητας, το κόστος της Ποιότητας ως ποσοστό επί των ετήσιων
πωλήσεων είναι κάτω του 5%.
Η βιομηχανία Τροφίμων στην Ελλάδα καλύπτει σχεδόν το ένα τέταρτο (26%) του
ελληνικού τομέα της Μεταποίησης, ακολουθούμενη από Προϊόντα Μετάλλου (14%)
και Είδη Ένδυσης (10%). Ταυτόχρονα, αποτελεί τον μεγαλύτερο «εργοδότη» της
εγχώριας Μεταποίησης, δεδομένου ότι πάνω από το ένα τέταρτο (27%) του
συνολικού εργατικού δυναμικού στον τομέα της Μεταποίησης απασχολείται στον
τομέα αυτό. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τον ετήσιο κύκλο εργασιών, ο τομέας των
Τροφίμων και Ποτών βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με 21% του συνολικού κύκλου
εργασιών των Μεταποιητικών Βιομηχανιών (ΙΟΒΕ, 2015).
Θα είχε ενδιαφέρον να σημειωθεί, ωστόσο, ότι οι «μικρές» ή «πολύ μικρές»
επιχειρήσεις (δηλαδή αυτές με λιγότερους από 10 εργαζόμενους) καλύπτουν το 95%
του τομέα των Τροφίμων και το 88% του τομέα των Ποτών. Από την άλλη πλευρά, ο
κύκλος εργασιών των μεγάλων εταιριών Τροφίμων (δηλαδή αυτών με περισσότερους
από 250 εργαζόμενους) μπορεί να φτάσει το 36% του συνολικού, ενώ ο κύκλος
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εργασιών των μεγάλων εταιριών Ποτών το 59% του συνολικού κύκλου εργασιών.
Παράλληλα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις Τροφίμων καλύπτουν το 18% και των
Ποτών το 8% του συνολικού Κύκλου εργασιών (ΙΟΒΕ, 2015).

Στο σχήμα 4.1 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των
επιχειρήσεων με βάση τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission
Recommendation 2003/361/EC).

Σχήμα 4.1: Ορισμός για το Μέγεθος των επιχειρήσεων

4.3. Σύντομη παρουσίαση του ερωτηματολογίου και περιγραφικά
στατιστικά
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η κοστολόγηση Ποιότητας στον κλάδο των
Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, η έρευνα
διεξήχθη με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου (βλ. Παράρτημα Β), προκειμένου να
απεικονιστεί η έκταση στην οποία παρακολουθείται το Κόστος Ποιότητας και να
διερευνηθεί η γενική επίδραση της διαδικασίας εφαρμογής του στις επιχειρήσεις.
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Το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε σε 387 επιχειρήσεις και συλλέχθηκαν 250
ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια (ποσοστό ανταπόκρισης 64%). Προκειμένου να
επιτευχθεί όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο ανταπόκρισης, πραγματοποιήθηκαν
προσωπικές συνεντεύξεις, σε περιπτώσεις όπου τα ερωτηματολόγια ήταν ελλιπή ή
δεν είχαν επιστραφεί εγκαίρως. Η εργασία των Arvaiova et al. (2009) αποτέλεσε έναν
χρήσιμο οδηγό για τη δομή του ερωτηματολογίου. Οι ερωτήσεις αφορούν
χαρακτηριστικά που μετρώνται σε κατηγορική ή σε διατεταγμένη κλίμακα (κλίμακες
Αξιολόγησης 3 ή 5 διαβαθμίσεων). Τα είδη κόστους που αναλύονται, ομαδοποιούνται
σύμφωνα με το μοντέλο PAF (Campanella, 1999; BS 6143:1990). Οι επικρατέστερες
μεταβλητές παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1.
Πίνακας 4.1: Επικρατέστερες μεταβλητές για το Κόστος Ποιότητας
Κόστος Πρόληψης
Κόστος Αξιολόγησης

E1: Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων Ποιότητας
E2: Συντήρηση εγκαταστάσεων παραγωγής και διακίνησης
E3: Επιθεώρηση εισερχόμενων εξαρτημάτων και υλικών
E4: Eπιθεώρηση και έλεγχος κατά την παραγωγή

Κόστος Εσωτερικής
Αποτυχίας

E5: Άχρηστα (δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να διορθωθούν)

Κόστος Εξωτερικής
Αποτυχίας

E7: Κόστος αντικατάστασης

E6: Επιθεώρηση και επανέλεγχος των ελαττωματικών
E8: Ευθύνες λόγω ελαττωματικών προϊόντων

Στην κατηγορία του «κόστους Πρόληψης», ενσωματώνονται ερωτήσεις σχετικά με
τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Ποιότητας, της μέτρησης
του εξοπλισμού δοκιμών, καθώς και δαπάνες που συνδέονται με τη συντήρηση των
εγκαταστάσεων παραγωγής και διακίνησης.
Στις ερωτήσεις για το «κόστος Αξιολόγησης» συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα που
περιβάλλουν την επιθεώρηση και τον έλεγχο των εισερχόμενων εξαρτημάτων και των
υλικών και την επιθεώρηση και τις δοκιμές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
κατασκευής.
Τα ερωτήματα για το «κόστος Αποτυχίας» υποδιαιρούνται σε κόστος Εσωτερικό και
Εξωτερικό. Για το κόστος Εσωτερικής Αποτυχίας οι ερωτήσεις έχουν σχέση με το
κόστος των υλικών, των ανταλλακτικών και των εξαρτημάτων που δεν
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Ποιότητας και την εκ νέου επιθεώρηση και
επανέλεγχο τους, ενώ οι ερωτήσεις για το κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας διερευνούν
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το κόστος της αντιμετώπισης των επιστρεφόμενων ελαττωματικών προϊόντων ή
εξαρτημάτων, καθώς και των εξόδων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της απαίτησης
ευθυνών.
Στον Πίνακα 4.2 παρουσιάζονται οι «δημογραφικές» μεταβλητές των
επιχειρήσεων, οι οποίες βασίζονται στη 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής
(Commission Recommendation 2003/361/EC) σχετικά με τον ορισμό των πολύ
μικρών, των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.
Πίνακας 4.2: «Δημογραφικές» Μεταβλητές επιχειρήσεων
M1
M2
M3
M4
M5

Αριθμός εργαζομένων
Κύκλος Εργασιών
Ετήσιο σύνολο Ισολογισμού
Μεταποιητικός Κλάδος (Τρόφιμα-Ποτά)
Συστήματα ISO-HACCP

Προκειμένου να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τη
συμπεριφορά των επιχειρήσεων σε σχέση με τον υπο-κλάδο τους και το αντικείμενό
τους, η μεταβλητή M4 αναλύεται στους παρακάτω υπο-κλάδους, όπως παρουσιάζεται
στον Πίνακα 4.3.
Πίνακας 4.3: Ανάλυση μεταβλητής Μ4 (Υπο-κλάδοι Τροφίμων)
M4_1
M4_2
M4_3
M4_4
M4_5

Αρτοποιία
Γαλακτοκομικά
Φρούτα και Λαχανικά
Ποτά-Αναψυκτικά-Νερό
Κρέας-Ψάρια

Όσον αφορά το σχηματισμό της μεταβλητής M5 (συστήματα ISO/HACCP),
ελήφθησαν υπόψη όλες οι θετικές απαντήσεις στην ερώτηση «Ποια από τα παρακάτω
πιστοποιητικά κατέχει η εταιρεία σας και σε ποιο ετήσιο κόστος». Οι πιθανές
απαντήσεις, εκτός από το πρότυπο ISO 22000 και HACCP, περιλαμβάνουν το IFS
(Διεθνές Πρότυπο Τροφίμων) και BRC (British Retail Consortium), οι οποίες,
ωστόσο, συγκέντρωσαν το 1% των απαντήσεων και, ως εκ τούτου, παραλείφθηκαν
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από την ανάλυση. Οι επιμέρους απαντήσεις που ελήφθησαν για το πρότυπο ISO
22000 και HACCP παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.4 που ακολουθεί.
Πίνακας 4.4: Πιστοποίηση ISO-HACCP και Ετήσιο Λειτουργικό Κόστος
Μέγεθος
επιχείρησης

Πλήθος
απαντήσεων

Πιστοποίηση
ISO-HACCP

Πολύ
μεγάλες

16

16

Μεγάλες

28

28

Μεσαίες

85

75

Μικρές

79

67

Πολύ μικρές

42

19

ΣΥΝΟΛΟ

250

205*

Ετήσιο λειτουργικό κόστος
συστημάτων ISO-HACCP
8 επιχειρήσεις

1000-2000 €

8 επιχειρήσεις

άνω των 2000 €

28 επιχειρήσεις

1000-2000 €

27 επιχειρήσεις

500-1000 €

40 επιχειρήσεις

1000 -2000 €

8 επιχειρήσεις

άνω των 2000 €

6 επιχειρήσεις

έως 500 €

52 επιχειρήσεις

500-1000 €

9 επιχειρήσεις

1000 -2000 €

17 επιχειρήσεις

έως 500 €

2 επιχειρήσεις

500 - 1000 €

* Η διαφορά μεταξύ του συνολικού αριθμού των ερωτηθέντων (250) και του συνολικού αριθμού των
πιστοποιημένων επιχειρήσεων (205) αντιπροσωπεύει τις επιχειρήσεις που δεν έχουν πιστοποιηθεί
επίσημα, αλλά παρ' όλα αυτά, όπως απαιτείται από τον κανονισμό 852/2004 ΕΚ, εφαρμόζουν τις
διαδικασίες που βασίζονται στις αρχές HACCP. Το σύνολο των 250 εταιριών εφαρμόζει διαδικασίες
ISO/HACCP.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(EC Regulation 2004, No 852/2004) και του Συμβουλίου σχετικά με την Υγιεινή των
Τροφίμων, είναι επιτακτική ανάγκη (μεταξύ άλλων διατάξεων) ο υπεύθυνος της
επιχείρησης τροφίμων να επιβαρύνεται με την επίβλεψη της ασφάλειας των τροφίμων
καθώς και με τη γενική εφαρμογή των διαδικασιών HACCP και την ορθή εφαρμογή
των πρακτικών υγιεινής. Ως εκ τούτου, η απλή ύπαρξη ενός Πιστοποιητικού
Ασφάλειας των Τροφίμων δεν είναι αυτοσκοπός. Ακόμη και μη πιστοποιημένες
επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που βασίζονται στις αρχές
HACCP. Η ίδια αντίληψη ισχύει και για τα ιδιωτικά πρότυπα, όπως το ISO 22000,
BRC, IFS κλπ. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Sitki Ilkay and Aslan (2012), η
πιστοποίηση δεν επέφερε καμία άμεση επίδραση στην απόδοση των επιχειρήσεων.
Τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Food Safety Management
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Systems) με βάση το HACCP θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως εργαλεία
αυτορρύθμισης, αλλά ποτέ δεν θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τους ελέγχους από
τις επίσημες Αρχές. Επιπλέον, τα δύο πρότυπα ISO και HACCP δίνουν έμφαση στην
Πρόληψη και την Αξιολόγηση, ελέγχοντας τις διαδικασίες σύμφωνα με τους
κανονισμούς (Nguyen et al, 2004; Romano et al, 2004). Οι επιχειρησιακές
διαδικασίες τους μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα σύστημα συνολικής διαχείρισης
της Ποιότητας, συνεπώς αντιμετωπίζονται ως μία κοινή μεταβλητή σε αυτή την
έρευνα (M5: Πιστοποίηση ISO/HACCP). Οι λειτουργικές δαπάνες για συστήματα
ISO/HACCP συνυπολογίζονται ως μέρος του κόστους Πρόληψης και Αξιολόγησης.
Στην πρώτη ανάλυση, μελετάται αρχικά η συμπεριφορά του Κόστους της Ποιότητας
σε σχέση με το μέγεθος της επιχειρήσεων. Οι παρακάτω πίνακες (4.5, 4.6, 4.7, 4.8)
παρουσιάζουν το ποσό (σε ευρώ) που δαπανούν οι επιχειρήσεις για κάθε κατηγορία
κόστους, ανάλογα με το μέγεθός τους.
Πίνακας 4.5: Κόστος Πρόληψης

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Μέγεθος

ΔΕΝ

10000-

30.000-

έως 10.000 €

30.000 €

50.000 €

άνω των 50.000 €

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ

Πολύ μεγάλες

0%

5%

15%

80%

0%

Μεγάλες

0%

10%

18%

72%

0%

Μεσαίες

22,5%

27,5%

7,5%

40%

2,5%

Μικρές

30,5%

20,5%

14%

17%

18,3%

Πολύ μικρές

33,6%

15,3%

12,2%

14,2%

24,4%

επιχείρησης
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Πίνακας 4.6: Κόστος Αξιολόγησης
ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μέγεθος

ΔΕΝ

10.000-

30.000-

έως 10.000 €

30.000 €

50.000 €

άνω των 50.000 €

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ

Πολύ μεγάλες

0%

0%

0%

100%

0%

Μεγάλες

10%

0%

20%

70%

0%

Μεσαίες

30%

22,5%

12,5%

35%

0%

Μικρές

53%

28%

3%

11%

5%

Πολύ μικρές

43%

19%

2%

6%

30%

επιχείρησης

Πίνακας 4.7: Κόστος Εσωτερικής Αποτυχίας

ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ

Μέγεθος

ΔΕΝ

10.000-

30.000-

έως 10.000 €

30.000 €

50.000 €

άνω των 50.000 €

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ

Πολύ μεγάλες

0%

50%

25%

25%

0%

Μεγάλες

10%

30%

30%

30%

0%

Μεσαίες

55%

7,5%

12,5%

15%

10%

Μικρές

47%

22%

3%

3%

25%

Πολύ μικρές

53%

9%

7%

5%

25%

επιχείρησης
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Πίνακας 4.8: Κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας
ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ

Μέγεθος

ΔΕΝ

10.000-

30.000-

έως 10 .000 €

30.000 €

50.000 €

άνω των 50.000 €

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ

Πολύ μεγάλες

50%

0%

0%

0%

50%

Μεγάλες

50%

10%

10%

0%

30%

Μεσαίες

22,5%

5%

15%

7,5%

50%

Μικρές

44%

8%

3%

11%

34%

Πολύ μικρές

32%

7%

6%

3%

52%

επιχείρησης

Από τα παραπάνω προκύπτει γενικά ότι οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθός
τους, επενδύουν περισσότερο στις δαπάνες Πρόληψης και Αξιολόγησης (κόστος
συμμόρφωσης) από ό, τι στο κόστος Αποτυχίας (κόστος μη συμμόρφωσης).
Σε ό, τι αφορά τον δείκτη Ποιότητας, συνήθως βασίζεται στις πωλήσεις (Djekic et al,
2013; Lupin et al, 2010; Shah & Mandal, 1999; Zugarramurdi et al, 1995) και
ορίζεται ως εξής:
Συνολικό Κόστος Ποιότητας
Δείκτης Κόστους Ποιότητας =

Χ 100
Κύκλος Εργασιών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δείκτης παρουσιάζει είτε πολύ χαμηλές
(1,14%) είτε πολύ υψηλές τιμές (4,3%), γεγονός που εμπίπτει στο αποδεκτό
δημοσιευμένο εύρος τιμών (1-6%) για τη βιομηχανία Τροφίμων (Lupin et al, 2010;
Romano et al, 2004). Σύμφωνα, όμως, με τους Zugarramurdi et al (1995), μία τιμή
2% έως 2,5% είναι μια ένδειξη ότι η επιχείρηση διαχειρίζεται ικανοποιητικά την
Ποιότητα και το Κόστος Ποιότητας. Επομένως, το γεγονός ότι ο δείκτης στην
πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών φτάνει σε τιμές εκτός
της περιοχής 2% έως 2,5%, αποκαλύπτει την περιορισμένη σημασία της
κοστολόγησης Ποιότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις (Chatzipetrou and
Moschidis, 2017a).
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4.4 Ανάλυση δεδομένων με την Παραγοντική Ανάλυση των
Πολλαπλών Αντιστοιχιών (MCA)
Προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα που τέθηκαν στην παρούσα έρευνα, έχει
επιλεγεί η Παραγοντική Ανάλυση των Πολλαπλών Αντιστοιχιών (Moschidis, 2015;
2009; Greenacre, 2007). Πραγματοποιούνται 2 διαφορετικές αναλύσεις.
4.4.1 Ανάλυση 1: Αριθμητικά αποτελέσματα της MCA όλων των μεταβλητών
Τα δεδομένα μετατρέπονται σε Πίνακα BURT 105Χ105, ο οποίος είναι η συμμετρική
μήτρα όλων των πινάκων συμπτώσεων ανά δύο όλων των κατηγορικών μεταβλητών.
Στον ακόλουθο Πίνακα 4.9 παρουσιάζονται τα ποσοστά ερμηνείας των παραγοντικών
αξόνων. Παρά το γεγονός ότι οι δύο πρώτοι άξονες παρουσιάζουν εντονότερο
ενδιαφέρον, αναλύθηκαν και οι δύο επόμενοι άξονες, μικρότερης ερμηνευτικής
σημασίας, έτσι ώστε να δοθεί η ευχέρεια της μελέτης του ρόλου των υπο-κλάδων των
επιχειρήσεων σε σχέση με το Κόστος Ποιότητας.
Πίνακας 4.9: Συνολική αδράνεια-Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών
ΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,53532

ΑΞΟΝΑΣ

ΑΔΡΑΝΕΙΑ

% ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΡΙΖΩΝ

1

0,1276378

23,84

23,84

|**********************************

2

0,1015578

18,97

42,81

|*************************

3

0,0350013

6,54

49,35

|***********

4

0,0320479

5,99

55,34

|***********

5

0,0269704

5,04

60,38

|********

Τα αποτελέσματα της Παραγοντικής Ανάλυσης παρουσιάζονται στους Πίνακες 4.10,
4.11, 4.12 και 4.13. Στην ανάλυση λαμβάνονται υπόψη οι μεταβλητές που έχουν τον
υψηλότερο δείκτη συνεισφοράς (CTR). Τα σημεία με υψηλό CTR τονίζουν τη
σημασία της κάθε μεταβλητής (χαρακτηριστικό) στη δημιουργία των παραγοντικών
αξόνων. Ο μέσος όρος συνεισφοράς στην παρούσα ανάλυση είναι 1000: 105 = 9.52,
όπου 105 είναι ο αριθμός των κατηγοριών όλων των μεταβλητών. Ως σημαντικά
σημεία για την ερμηνεία του κάθε άξονα λαμβάνονται εκείνα με CTR μεγαλύτερο
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του μέσου όρου συνεισφοράς Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, η ανάλυση εστιάζεται
σε σημεία μεγαλύτερα του μέσου όρου (CTR> 15 στον πρώτο και δεύτερο άξονα και
CTR> 25 στους άλλους δύο άξονες), προκειμένου να τονιστούν έντονα οι μεταβλητές
που έχουν την υψηλότερη δυνατή συμβολή στη δημιουργία του κάθε άξονα.
Α) Ανάλυση του 1ου παραγοντικού Άξονα
Από την ανάλυση του πρώτου παραγοντικού άξονα (Σχήμα 4.2) προκύπτει μια
διαφοροποίηση μεταξύ των επιχειρήσεων με χαμηλό κύκλο εργασιών (M2_1:
λιγότερο από 500 χιλ. ευρώ) και τις επιχειρήσεις με υψηλό κόστος των συστημάτων
ISO/HACCP (M5_5: περισσότερα από 2.000 ευρώ).
Πίνακας 4.10: Δείκτες Ερμηνείας, κατά αύξουσα σειρά του CTR , του 1ου παραγοντικού
Άξονα: Συντεταγμένες (#F), Συσχετισμοί (COR), Συνεισφορές (CTR).
#F1

COR

CTR

E91

-1662

654

64

E101

-1662

654

64

E131

-1544

641

56

E141

-1544

641

56

E41

-827

727

42

E151

-1048

559

42

E31

-873

710

41

E11

-675

654

32

E21

-1005

626

31

E61

-538

675

29

E45

641

463

28

E51

-550

630

26

Μ55

676

345

21

M21

-432

456

18

E64

820

294

15

E71

-299

469

15
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Σχήμα 4.2: 1ος παραγοντικός Άξονας

Οι επιχειρήσεις της πρώτης ομάδας χαρακτηρίζουν τη βελτίωση της Ποιότητας
(E9_1) και τη μείωση του συνολικού κόστους (E10_1) ως λόγους άνευ σημασίας για
την υιοθέτηση της κοστολόγησης Ποιότητας, ενώ αξιολογούν τη μείωση των
ελαττωματικών (E13_1) και τη μείωση του κόστους παραγωγής (E14_1) ως μη
σημαντικ αποτέλεσμα της παρακολούθησης του κόστους της Ποιότητας. Επιπλέον,
θεωρούν την αύξηση του φόρτου εργασίας λόγω της κοστολόγησης Ποιότητας ως χι
αρνητικ (E15_1), ενώ δεν παρακολουθούν καμία κατηγορία Κόστους Ποιότητας
(κόστος Αξιολόγησης: E4_1 έλεγχος Ποιότητας ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων,
E3_1 έλεγχος Ποιότητας εισερχόμενων πρώτων υλών, κόστος Πρόληψης: E1_1
σχεδιασμός

και

συντήρηση

συστημάτων

Ποιότητας,

E2_1

συντήρηση

εγκαταστάσεων παραγωγής και διακίνησης, κόστος Αποτυχίας:, E6_1 επανέλεγχος
προϊόντων, E5_1 κόστος ελαττωματικών E7_1 κόστος αντικατάστασης).
Από την άλλη πλευρά, η δεύτερη ομάδα των επιχειρήσεων φαίνεται να δαπανά
περισσότερα από 2.000 ευρώ για τον έλεγχο Ποιότητας ενδιάμεσων και τελικών
προϊόντων (Ε4_5), ενώ ξοδεύει κατά μέσο όρο πάνω από 1.000 ευρώ για τον
επανέλεγχο των προϊόντων (E6_4).
Ο πρώτος άξονας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο άξονας παρακολούθησης των
κατηγοριών του Κόστους Ποιότητας σε σχέση με τον κύκλο εργασιών (M2) και τα
συστήματα ISO/HACCP (Μ5).
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Β) Ανάλυση 2ου παραγοντικού Άξονα
Η ανάλυση του δεύτερου παραγοντικού άξονα (Σχήμα 4.3) αποτυπώνει μία κύρια
ομάδα επιχειρήσεων, η οποία αποτελείται από πολύ μεγάλες επιχειρήσεις (M1_5:
αριθμός εργαζομένων πάνω από 500, M2_6: κύκλος εργασιών άνω των 200 εκ. ευρώ,
M3_6: σύνολο ισολογισμού 100 εκ. ευρώ).
Πίνακας 4.11: Δείκτες Ερμηνείας, κατά αύξουσα σειρά του CTR, του 2ου παραγοντικού
Άξονα: Συντεταγμένες (#F), Συσχετισμοί (COR), Συνεισφορές (CTR).
#F2

COR

CTR

E35

-776

544

47

E15

-817

542

45

E161

-662

535

38

E121

-476

561

31

E55

-785

376

30

E25

-429

482

28

M15

-1193

395

27

E52

353

633

25

E22

416

459

23

E42

367

549

22

E65

-1053

398

21

E111

-375

378

19

M26

-1245

223

15

M36

-1245

223

15

E32

288

432

15

Σχήμα 4.3: 2ος παραγοντικός Άξονας

107

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις δαπανούν γενικά περισσότερα από 2.000 ευρώ για
καθένα από τα παρακάτω έξοδα: Ε3_5: έλεγχος Ποιότητας εισερχόμενων πρώτων
υλών, E1_5: σχεδιασμός και συντήρηση συστημάτων Ποιότητας, Ε5_5 κόστος
ελαττωματικών, Ε2_5 συντήρηση εγκαταστάσεων παραγωγής και διακίνησης και
E6_5: επανέλεγχος προϊόντων. Δεν αξιολογούν ως αρνητικό αποτέλεσμα την έμφαση
στο Κόστος Ποιότητας παρά στην ίδια την Ποιότητα (E16_1) ούτε τη δυσκολία
πρόσβασης σε δεδομένα της παραγωγής (E12_1). Τέλος, θεωρούν πως η αδυναμία
του Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας να συνεργαστεί με την Ανώτατη Διοίκηση
(E11_1) δεν αποτελεί δυσκολία κατά τη διαδικασία κοστολόγησης Ποιότητας.
Ο δεύτερος άξονας είναι ο άξονας που απεικονίζει τη σχέση μεταξύ του μεγέθους των
επιχειρήσεων (Μ1, Μ2, Μ3) και της παρακολούθησης του κόστους Πρόληψης (Ε1),
Αξιολόγησης (Ε3) και Αποτυχίας (Ε5-Ε6).

Γ) Ανάλυση 3ου παραγοντικού Άξονα
Ο παραγοντικός άξονας 3 (Σχήμα 4.4) παρουσιάζει τη διαφοροποίηση 2 ομάδων
επιχειρήσεων. Η πρώτη ομάδα είναι επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους (M2_4: κύκλος
εργασιών από 10 έως 50 εκ. ευρώ, M3_4: Σύνολο ισολογισμού από 10 έως 43 εκ.
ευρώ), οι οποίες αξιολογούν το ποσοστό της αύξησης του φόρτου εργασίας (E15_5)
ως ένα πάρα πολύ αρνητικ αποτέλεσμα της κοστολόγησης Ποιότητας. Επιπλέον,
αξιολογούν την αδυναμία του Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας να συνεργαστεί με
Ανώτατη Διοίκηση (E11_4) και τη δυσκολία πρόσβασης σε δεδομένα παραγωγής
(E12_4) ως πολύ σημαντικά εμπόδια στη διαδικασία κοστολόγησης Ποιότητας.

108

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Πίνακας 4.12: Δείκτες Ερμηνείας, κατά αύξουσα σειρά του CTR, του 3ου παραγοντικού
Άξονα: Συντεταγμένες (#F), Συσχετισμοί (COR), Συνεισφορές (CTR).
#F3

COR

CTR

M24

-430

311

52

M34

-452

362

52

E124

-476

324

38

E155

-357

293

36

E164

-315

283

36

M45

545

276

34

E162

417

310

34

E63

371

225

27

E114

-367

229

26

Σχήμα 4.4: 3ος παραγοντικός Άξονας

Η δεύτερη ομάδα των επιχειρήσεων του παραγοντικού άξονα 3 είναι επιχειρήσεις με
αντικείμενο «Κρέας και ψάρια» (M4_5). Αυτές οι επιχειρήσεις δαπανούν 501-1000
ευρώ για τον επανέλεγχο των προϊόντων (E6_3) στο κόστους Εσωτερικής Αποτυχίας.
Αξιολογούν την έμφαση στο κόστος της Ποιότητα και όχι στην ίδια την Ποιότητα
(E16_2) ως ένα αρκετά αρνητικ αποτέλεσμα της κοστολόγησης Ποιότητας.
Ο τρίτος άξονας, παρόλο που είναι μικρότερης σημασίας με βάση το ποσοστό
ερμηνείας του, θα μπορούσε να ονομαστεί ως ο άξονας όπου συσχετίζεται το μέγεθος
των επιχειρήσεων (Μ2 και Μ3) και το αντικείμενό τους (Μ4).
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Δ) Ανάλυση 4ου παραγοντικού Άξονα
Στον παραγοντικό άξονα 4 (Σχήμα 4.5), υπάρχει και πάλι μια διαφοροποίηση των
επιχειρήσεων σε σχέση με το μέγεθός τους (Μ1_3: αριθμός εργαζομένων από 51 έως
250, Μ3_1: σύνολο ενεργητικού έως 500 χιλ. ευρώ), όπου αποτυπώνεται πως οι
μικρότερες επιχειρήσεις συνδέουν την εφαρμογή του Κόστους Ποιότητας με τη
συνολική μείωση του κόστους του προϊόντος (Ε10_5).
Πίνακας 4.13: Δείκτες Ερμηνείας, κατά αύξουσα σειρά του CTR, του 4ου παραγοντικού
Άξονα: Συντεταγμένες (#F), Συσχετισμοί (COR), Συνεισφορές (CTR).
#F4

COR

CTR

M13

464

376

60

E105

-374

212

30

M31

-320

197

28

Σχήμα 4.5: 4ος παραγοντικός Άξονας

Ο άξονας αυτός, με ποσοστό ερμηνείας 5,99%, αποτυπώνει την επίδραση των δύο
μεταβλητών του μεγέθους των επιχειρήσεων (Μ1 και Μ3) στη μείωση του κόστους
των προϊόντων (Ε10).
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4.4.2 Ανάλυση 2: Αριθμητικά αποτελέσματα της MCA μόνο για Κύκλο
Εργασιών (Μ2) και Συστήματα ISO/HACCP (Μ5)
Η προηγούμενη ανάλυση των πρώτων 4 παραγοντικών αξόνων παρουσιάζει μια
απεικόνιση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ορισμένων «δημογραφικών» μεταβλητών
των επιχειρήσεων (μέγεθος, υπο-κλάδος τροφίμων, συστήματα ISO/HACCP) και
μιας σειράς μεταβλητών για το Κόστος Ποιότητας. Προκειμένου να αποκτηθεί μια
βαθύτερη κατανόηση του υπό εξέταση φαινομένου, διενεργείται περαιτέρω ανάλυση
των μεταβλητών που συμβάλλουν στη δημιουργία του πρώτου παραγοντικού άξονα.
Δίνεται συνεπώς έμφαση στις κυρίαρχες «δημογραφικές» μεταβλητές της πρώτης
τάσης (τον κύκλο εργασιών - Μεταβλητή Μ2 και τα συστήματα ISO/HACCP Μεταβλητή Μ5) και την αλληλεπίδρασή τους με τα επικρατέστερα χαρακτηριστικά
(Ε) του Κόστους Ποιότητας.

4.4.2.1. Κύκλος Εργασιών και Χαρακτηριστικά του Κόστους Ποιότητας
Στον ακόλουθο Πίνακα 4.14 παρουσιάζονται τα ποσοστά ερμηνείας των
παραγοντικών αξόνων σχετικά με τη μεταβλητή Μ2 – κύκλος εργασιών, όπου
παρατηρείται πως στους 2 πρώτους άξονες υπάρχει 72,27% ερμηνεία της ολικής
αδράνειας, ενώ μόνο ο πρώτος παραγοντικός άξονας καλύπτει 44,85% της
πληροφορίας.
Πίνακας 4.14: Συνολική αδράνεια-Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,29991
ΑΞOΝΑΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ
1
0,1345157
44,85
44,85
|***********************************
2
0,0822304
27,42
72,27
|*******************
3
0,0372955
12,44
84,70
|******
4
0,0264982
8,84
93,54
|**
5
0,0193749
6,46
100,00
|*

Τα αποτελέσματα της Παραγοντικής Ανάλυσης παρουσιάζονται στους πίνακες 4.15
και 4.16. Στην παρούσα εστιασμένη ανάλυση ο μέσος όρος συνεισφοράς για τη
μεταβλητή Μ2 είναι 1000:6 = 170, όπου 6 είναι ο αριθμός των κατηγοριών της
μεταβλητής «κύκλος εργασιών», ενώ ο μέσος όρος συνεισφοράς για τα
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χαρακτηριστικά του Κόστους Ποιότητας είναι 1000:78 = 12,8, όπου 78 είναι ο
αριθμός των κατηγοριών όλων των χαρακτηριστικών. Παρόλα αυτά, προκειμένου να
τονιστούν έντονα οι μεταβλητές με την υψηλότερη συμβολή στη δημιουργία του κάθε
άξονα, η ανάλυση εστιάζεται σε σημεία μεγαλύτερα του μέσου όρου (CTR για τη
μεταβλητή Μ2 > 250 και CTR για τα χαρακτηριστικά (Ε)> 20).

Α) Ανάλυση του 1ου παραγοντικού Άξονα
Από την ανάλυση του πρώτου παραγοντικού άξονα (Σχήμα 4.6) προκύπτει πως
αντιπαραβάλλονται 2 ομάδες επιχειρήσεων. Η πρώτη ομάδα επιχειρήσεων είναι
επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από 50 έως 200 εκατ. ευρώ (M2_5), οι οποίες
δαπανούν περισσότερα από 2.000 ευρώ για καθένα από τα παρακάτω έξοδα (Ε4_5,
Ε3_5: έλεγχος Ποιότητας ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων και εισερχόμενων
υλικών E1_5: σχεδιασμός και συντήρηση συστημάτων Ποιότητας, E2_5: συντήρηση
εγκαταστάσεων παραγωγής και διακίνησης, E5_5: κόστος ελαττωματικών).
Επιπλέον, φαίνεται πως δαπανούν ετησίως 1001-2000 ευρώ για τον επανέλεγχο των
προϊόντων τους ως κόστος Εσωτερικής Αποτυχίας (Ε6_4). Τέλος, αξιολογούν πως τη
μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων ως ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα της
παρακολούθησης του Κόστους Ποιότητας (Ε14_4).
Η δεύτερη ομάδα είναι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 500 χιλ. ευρώ (Μ2_1), οι
οποίες δεν παρακολουθούν το Κόστος Ποιότητας, και συγκεκριμένα τα παρακάτω
έξοδα: E1_1 σχεδιασμός και συντήρηση συστημάτων Ποιότητας, E4_1 έλεγχος
Ποιότητας

ενδιάμεσων

και

τελικών

προϊόντων,

E3_1

έλεγχος

Ποιότητας

εισερχόμενων πρώτων υλών, E6_1 επανέλεγχος προϊόντων, ενώ διαθέτουν έως 500
ευρώ ετησίως για συντήρηση εγκαταστάσεων παραγωγής και διακίνησης (Ε2_2).
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Πίνακας 4.15: Δείκτες Ερμηνείας, κατά αύξουσα σειρά του CTR, του 1ου παραγοντικού
Άξονα με τη Μεταβλητή Μ2 (κύκλος εργασιών) : Συντεταγμένες (#F), Συσχετισμοί (COR),
Συνεισφορές (CTR).

M25
M21

E45
E35
E15
E25
E11
E41
E31
E64
E55
E61
E22
E144

#F1

COR

CTR

943
-374

686
665

350
286

#G1

COR

CTR

1089
1159
1091
606
-699
-706
-746
1261
885
-513
-411
378

969
921
886
901
624
638
650
669
874
915
897
683

105
99
79
57
43
40
37
35
34
33
22
21

Σχήμα 4.6: 1ος παραγοντικός Άξονας για Κύκλο Εργασιών
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Β) Ανάλυση του 2ου παραγοντικού Άξονα
Η ανάλυση του δεύτερου παραγοντικού άξονα (Σχήμα 4.7) αναδεικνύει μόνο
μία κυρίαρχη ομάδα επιχειρήσεων σε σχέση με τον κύκλο εργασιών, ο οποίος
κυμαίνεται από 2 έως 10 εκατ. ευρώ (Μ2_3).
Πίνακας 4.16: Δείκτες Ερμηνείας, κατά αύξουσα σειρά του CTR, του 2ου παραγοντικού
Άξονα με τη Μεταβλητή Μ2 (κύκλος εργασιών) : Συντεταγμένες (#F), Συσχετισμοί (COR),
Συνεισφορές (CTR).

M23

E161
E105
E122
E164
E154
E85
E143
E121
E65
E135
E151

#F2

COR

CTR

396

657

364

#G2

COR

CTR

-632
-722
561
468
426
1160
343
-363
-817
397
-497

969
614
842
958
711
910
955
918
313
466
376

58
57
49
45
42
32
31
30
24
21
20

Σχήμα 4.7: 2ος παραγοντικός Άξονας για Κύκλο Εργασιών
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Τα εντονότερα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας επιχειρήσεων σχετίζονται με τα
αποτελέσματα καθώς και τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά την παρακολούθηση
του Κόστους Ποιότητας. Συγκεκριμένα, δεν αξιολογούν ως σημαντική δυσκολία την
αδυναμία πρόσβασης σε δεδομένα της παραγωγής (Ε12_2). Έμφαση δίνεται επίσης
στα αρνητικά αποτελέσματα και στις δυσκολίες της κοστολόγησης της Ποιότητας,
καθώς οι επιχειρήσεις αξιολογούν την έμφαση στο κόστος της Ποιότητας παρά στην
ίδια την Ποιότητα (Ε16_4) και την αύξηση του όγκου εργασίας (Ε15_4) ως πολύ
αρνητικά αποτελέσματα, ενώ τη μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων
(Ε14_3) ως μετρίως θετικό. Τέλος, η μείωση του ποσοστού των ελαττωματικών
προϊόντων (Ε13_5) χαρακτηρίζεται ως ένα πάρα πολύ θετικό αποτέλεσμα.

4.4.2.2. Συστήματα ISO/HACCP και Χαρακτηριστικά του Κόστους Ποιότητας
O Πίνακας 4.17 που ακολουθεί παρουσιάζει τα ποσοστά ερμηνείας των
παραγοντικών αξόνων σε σχέση με τη μεταβλητή Μ5 - συστήματα ISO/HACCP,
όπου παρατηρείται πως στους 2 πρώτους άξονες υπάρχει 75,08% ερμηνεία της ολικής
αδράνειας, ενώ μόνο ο πρώτος παραγοντικός άξονας καλύπτει 57,35% της
πληροφορίας.
Πίνακας 4.17: Συνολική αδράνεια-Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών

ΑΞΟΝΑΣ
1
2
3
4

ΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,35259
ΑΔΡΑΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ
0,2021995
57,35
57,35
|***************************************
0,0625146
17,73
75,08
|***********
0,0507207
14,39
89,46
|*********
0,0371556
10,54
100,00
|******

Στους πίνακες 4.18 και 4.19 εμφανίζονται τα αποτελέσματα της Παραγοντικής
Ανάλυσης. Στην παρούσα ανάλυση ο μέσος όρος συνεισφοράς για τη μεταβλητή Μ5
είναι 1000:5 = 200, όπου 5 είναι ο αριθμός των κατηγοριών της μεταβλητής
«συστήματα ISO/HACCP», ενώ ο μέσος όρος συνεισφοράς για τα χαρακτηριστικά
του Κόστους Ποιότητας είναι 1000:78 = 12,8, όπου 78 είναι ο αριθμός των
κατηγοριών όλων των χαρακτηριστικών. Ωστόσο, προκειμένου να τονιστούν έντονα
οι μεταβλητές με την υψηλότερη συμβολή στη δημιουργία του κάθε άξονα, η
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ανάλυση τονίζει τα σημεία που είναι μεγαλύτερα του μέσου όρου (CTR για τη
μεταβλητή Μ5 > 250 και CTR για τα χαρακτηριστικά (Ε) > 20).

Α) Ανάλυση του 1ου παραγοντικού Άξονα
Δύο είναι οι κυρίαρχες ομάδες επιχειρήσεων που αντιπαρατίθενται στον πρώτο
παραγωγικό άξονα (Σχήμα 4.8). Οι επιχειρήσεις της πρώτης ομάδας δαπανούν
περισσότερα από 2.000 ευρώ ετησίως για τα συστήματα ISO/HACCP (Μ5_5). Η
παρακολούθηση του Κόστους Ποιότητας φαίνεται πως είναι για αυτές μεγίστης
σημασίας, δεδομένου ότι δαπανούν 2.000 ευρώ για το κόστος σχετικά με τον έλεγχο
Ποιότητας ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων (Ε4_5) και εισερχόμενων υλικών
(Ε3_5), καθώς και για το κόστος σχετικά με τον σχεδιασμό και συντήρηση
συστημάτων Ποιότητας (Ε1_5), το κόστος των ελαττωματικών (Ε5_5) και τη
συντήρηση εγκαταστάσεων παραγωγής και διακίνησης (Ε2_5). Για τον επανέλεγχο
των προϊόντων δαπανούν πάνω από 1000 ευρώ (Ε6_4 και Ε6_5), ενώ το κόστος της
αντικατάστασης των ελαττωματικών προϊόντων (Ε7_3) απορροφά πάνω από 500
ευρώ ετησίως. Τέλος, αξιολογούν ως καθ λου σημαντικό πρόβλημα της διαδικασίας
κοστολόγησης της Ποιότητας την αδυναμία πρόσβασης σε δεδομένα της παραγωγής.
Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από επιχειρήσεις που δαπανούν λιγότερα από 500 ευρώ
ετησίως για τα συστήματα ISO/HACCP (Μ5_2), παρόλο που το CTR της μεταβλητής
Μ5_2 βρίσκεται ελαφρώς κάτω από τον μέσο όρο. Οι επιχειρήσεις αυτές αγνοούν τα
περισσότερα στοιχεία του Κόστους Ποιότητας, σε αντίθεση την πρώτη ομάδα που για
τα περισσότερα στοιχεία κόστους δαπανά υψηλά ποσά. Συγκεκριμένα δεν
παρακολουθούν το κόστος της αντικατάστασης των ελαττωματικών προϊόντων
(Ε7_1) ούτε το κόστος σχετικά με τον έλεγχο Ποιότητας εισερχόμενων υλικών (Ε3_1)
ούτε το κόστος σχετικά με τον σχεδιασμό και συντήρηση συστημάτων Ποιότητας
(Ε1_1). Όσον αφορά το κόστος των ελαττωματικών, αυτό είναι λιγότερα από 500
ευρώ ετησίως (Ε5_2).
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Πίνακας 4.18: Δείκτες Ερμηνείας, κατά αύξουσα σειρά του CTR, του 1ου παραγοντικού
Άξονα με τη Μεταβλητή Μ5 (συστήματα ISO/HACCP): Συντεταγμένες (#F),
Συσχετισμοί (COR), Συνεισφορές (CTR).

M55
M52

E45
E35
E15
E55
E25
E71
E64
E73
E65
E31
E11
E52
E121

#F1

COR

CTR

-971
411

875
542

591
187

#G1

COR

CTR

-1251
-1342
-1334
-1290
-668
538
-1470
-1071
-1332
743
619
402
-471

983
983
978
785
869
905
769
973
775
580
422
837
887

92
88
79
49
46
41
32
28
26
24
22
21
20

Σχήμα 4.8: 1ος παραγοντικός Άξονας για Συστήματα ISO/HACCP

117

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Β) Ανάλυση του 2ου παραγοντικού Άξονα
Από την ανάλυση του δεύτερου παραγοντικού άξονα (Σχήμα 4.9) αναδεικνύεται μόνο
μια ομάδα επιχειρήσεων, οι οποίες επενδύουν από 1.001 έως 2.000 ευρώ σε
συστήματα ISO/HACCP (Μ5_4). Τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με τις εν λόγω
επιχειρήσεις καταδεικνύουν πως το Κόστος Ποιότητας παρακολουθείται σε
ικανοποιητικό βαθμό. Δαπανούν περισσότερα από 500 ευρώ για τη διαδικασία
σχεδιασμού και συντήρησης των συστημάτων Ποιότητας (Ε1_4) και επανελέγχου
των προϊόντων τους (Ε6_3). Αναγνωρίζουν τη σημαντική μείωση του συνολικού
κόστους του προϊόντος (Ε10_3) και τη βελτίωση της Ποιότητας των προϊόντων
(Ε9_4) ως μετρίως και πολύ σημαντικούς λόγους υπέρ ενός συστήματος μέτρησης
του Κόστους Ποιότητας, αντίστοιχα. Τέλος, τα ποσά που δαπανούν για τα
ελαττωματικά κυμαίνονται από 1.000 έως 2.000 ευρώ (Ε5_4).

Πίνακας 4.19: Δείκτες Ερμηνείας, κατά αύξουσα σειρά του CTR, του 2ου παραγοντικού
Άξονα με τη Μεταβλητή Μ5 (συστήματα ISO/HACCP): Συντεταγμένες (#F),
Συσχετισμοί (COR), Συνεισφορές (CTR).

M54

E95
E105
E14
E22
E63
E103
E94
E54
E135

#F2

COR

CTR

384

541

527

#G2

COR

CTR

-734
-721
758
-487
689
344
297
571
-385

449
756
784
425
797
549
587
379
433

94
74
73
68
68
41
39
36
26
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Σχήμα 4.9: 2ος παραγοντικός Άξονας για Συστήματα ISO/HACCP

4.5. Τελικά Συμπεράσματα-Συζήτηση
Η ανάλυση των δεδομένων έχει διεξαχθεί με τη χρήση της Παραγοντικής Ανάλυσης
των Πολλαπλών Αντιστοιχιών, καθώς είναι το πιο κατάλληλο εργαλείο έρευνας για
τον εντοπισμό των πλέον σημαντικών και κυρίαρχων τάσεων στη δομή όλων των
στοιχείων. Επιπροσθέτως, η παραπάνω μέθοδος προσφέρει καλύτερη αναγνώριση
των πιθανών ζητημάτων που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, οδηγώντας στο σχηματισμό
νέων ερευνητικών υποθέσεων. Κατά συνέπεια, αποτελεί μια πιο ολιστική προσέγγιση
της ανάλυσης, η οποία έχει καταλήξει σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα σε σχέση με
το μέγεθος των επιχειρήσεων, τον υπο-κλάδο Τροφίμων, τον δείκτη Κόστους
Ποιότητας και τις κατηγορίες Κόστους Ποιότητας, τα συστήματα ISO/HACCP και
τον κύκλο εργασιών.
Μέγεθος – Υπο-κλάδος επιχείρησης
Η ανάλυση των δεδομένων στην παρούσα έρευνα αποδεικνύει ότι υπάρχει μια άμεση
σχέση μεταξύ του μεγέθους των επιχειρήσεων και της επένδυσης για το Κόστος της
Ποιότητας. Πολύ μεγάλες επιχειρήσεις δαπανούν πάνω από 50.000 € ετησίως
συνολικά για το Κόστος της Ποιότητας, ιδιαίτερα το κόστος συμμόρφωσης, σε
αντίθεση με τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δείχνουν λιγότερο
ενδιαφέρον για τη διαδικασία. Είναι προφανές, εξάλλου, ότι το μέγεθος των
επιχειρήσεων σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την
κοστολόγηση Ποιότητας στο σύνολό της, τα χαρακτηριστικά της, τη χρησιμότητά
της, τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες στην εφαρμογή της. Οι μικρότερες
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επιχειρήσεις αξιολογούν ορισμένα στοιχεία της κοστολόγησης Ποιότητας ως μη
σημαντικά ή ενδιαφέροντα, για παράδειγμα τον έλεγχο Ποιότητας εισερχόμενων
υλικών, των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων
της παραγωγής κ.ο.κ. Αντιθέτως, οι μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις
αξιολογούν τα ίδια στοιχεία ως ιδιαίτερα σημαντικά και απόλυτα ενσωματωμένα στις
διαδικασίες τους. Επιπλέον, τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τα κύρια εμπόδια και τους
περιορισμούς, όπως αυτά προτείνονται στην βιβλιογραφία (Jafari and Rodchua, 2014;
Arvaiova et al, 2009), για παράδειγμα τη δυσκολία πρόσβασης σε δεδομένα της
παραγωγής, τα οποία οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις αξιολογούν ως σημαντικά στην
προσπάθεια εφαρμογής ή παρακολούθησης της διαδικασίας κοστολόγησης της
Ποιότητας. Σε ό,τι αφορά το αντικείμενο των επιχειρήσεων, υπάρχει ένδειξη ότι ο
υπο-κλάδος συνδέεται με τη συμπεριφορά τους σε σχέση με την κοστολόγηση
Ποιότητας. Στην παρούσα έρευνα, το αντικείμενο «Κρέας και Ψάρια» έχει σχετικά
έντονη παρουσία στα αποτελέσματα.
Δείκτης Κόστους Ποιότητας (TQCI)
Σύμφωνα με τους Zugarramurdi et al (1995), μια τιμή 2% έως 2,5% είναι μια ένδειξη
ότι οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται ικανοποιητικά την Ποιότητα και το Κόστος
Ποιότητας. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει πως ο δείκτης Κόστους
Ποιότητας παρουσιάζει είτε πολύ χαμηλές είτε πολύ υψηλές τιμές, παρά το γεγονός
ότι θα αναμενόταν πως όσο τα συστήματα Ποιότητας ωριμάζουν, ο δείκτης θα
μειώνεται (Albliwi et al, 2014; Djekic et al, 2013). Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι πολύ
υψηλές ή πολύ χαμηλές τιμές υποδηλώνουν κακή διαχείριση της Ποιότητας ή/και του
συστήματος κοστολόγησης. Τα ευρήματα της έρευνας, ως εκ τούτου, τονίζουν το
γεγονός ότι οι επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από
την οικονομική πίεση και τις οικονομικές δυσκολίες του ελληνικού οικονομικού
περιβάλλοντος και δεν φαίνεται να εκτιμούν τα ευεργετικά αποτελέσματα της
συστηματικής και οργανωμένης κοστολόγησης Ποιότητας. Εκτιμάται ότι το χαμηλό
ποσοστό (1,14%) των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δε σημαίνει υψηλή
Ποιότητα, αλλά μάλλον περιορισμένη προσοχή στην Ποιότητα. Αυτό που είναι
ενδιαφέρον να σημειωθεί είναι ότι το κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας είναι η
κατηγορία κόστους που παρακολουθείται λιγότερο από τους ερωτηθέντες, ακόμη και
από πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες υπό άλλες συνθήκες θα αναμένονταν να
παρακολουθούν κάθε κατηγορία δαπανών με αποτελεσματικό και οργανωμένο τρόπο.
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Κατηγορίες Κόστους Ποιότητας
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων αναδεικνύει επίσης τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των
στοιχείων του Κόστους Ποιότητας. Συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις
δαπανούν περισσότερα για το κόστος Πρόληψης και Αξιολόγησης (κόστος
συμμόρφωσης) από ό,τι για το κόστος Αποτυχίας (κόστος της μη συμμόρφωσης). Το
εύρημα αυτό είναι σύμφωνο με τις εργασίες των Chopra and Garg (2011), Sower et
al. (2007), Plunkett and Dale (1988), Hwang and Aspinwall (1996; 1999), οι οποίοι
υποστηρίζουν ότι σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε στατικό περιβάλλον,
μείωση του κόστους της μη συμμόρφωσης (κόστους Αποτυχίας) προκαλείται μόνο με
ταυτόχρονη

αύξηση

του

κόστους

συμμόρφωσης

(κόστους

Πρόληψης

και

Αξιολόγησης). Ο προσανατολισμός προς τη συνεχή μάθηση και βελτίωση ιδανικά θα
οδηγούσε σε ένα πιο σύγχρονο μοντέλο Κόστους Ποιότητας, όπου δε θα ήταν
απαραίτητο να αυξηθούν οι δαπάνες για Πρόληψη και Αξιολόγηση, προκειμένου να
επιτευχθεί συνεχής μείωση του κόστους Αποτυχίας (Schiffauerova and Thomson,
2006a; Ittner, 1996; Crosby, 1979).
Κύκλος Εργασιών - Συστήματα ISO/HACCP
Τα αποτελέσματα της δεύτερης, εστιασμένης ανάλυσης, καταδεικνύουν πως ο κύκλος
εργασιών και τα συστήματα ISO/HACCP διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη
διαμόρφωση της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων σχετικά με την παρακολούθηση
του Κόστους Ποιότητας. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν πως επιχειρήσεις με
περιορισμένο κύκλο εργασιών ή χαμηλές ετήσιες δαπάνες για ISO/HACCP είτε δεν
παρακολουθούν το Κόστος Ποιότητας είτε διαθέτουν σε αυτό πολύ μικρά ποσά. Όσο
υψηλότερος είναι ο κύκλος εργασιών ή όσο μεγαλύτερα ποσά δαπανώνται για
ISO/HACCP, τόσο εντονότερη είναι η έμφαση των επιχειρήσεων σε όλες τις
κατηγορίες του Κόστους Ποιότητας. Με το ύψος του κύκλου εργασιών και των
εξόδων για ISO/HACCP συνδέεται επιπλέον και η γενική εικόνα που έχουν
διαμορφώσει οι επιχειρήσεις για τη χρησιμότητα της κοστολόγησης Ποιότητας,
καθώς προέκυψε σύνδεση με τον τρόπο που αυτές αξιολογούν τα αποτελέσματα και
τις δυσκολίες από την εφαρμογή της κοστολόγησης Ποιότητας. Ειδικά για τα
συστήματα ISO/HACCP, επιβεβαιώνεται ότι τα συστήματα αυτά είναι μια πάγια
πολιτική των περισσότερων επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών (Ismyrlis and
Moschidis, 2015a,b; Lupin et al, 2010; Trigueros Pina, & Sansalvador Sellés, 2008),
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δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχουν πιστοποιημένα
προγράμματα ISO/HACCP. Παρόλο που τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
δίνουν έμφαση στις διαδικασίες και όχι στην ανάλυση κόστους, επαληθεύεται η
άποψη πως αυτά υποδηλώνουν τη στόχευση των επιχειρήσεων προς την εφαρμογή
διαδικασιών Ποιότητας, γεγονός που συνεπάγεται μια πιο «συνειδητή» στάση
απέναντι στις διαδικασίες Πρόληψης και Αξιολόγησης. Παρόλο που, σε ορισμένες
περιπτώσεις, η πιστοποίηση ISO/HACCP θεωρείται αυτοσκοπός με στόχο μόνο
εμπορικά πλεονεκτήματα, το ιδανικό θα ήταν οι επιχειρήσεις να εφάρμοζαν τις
απαιτήσεις ως μέρος μιας «κουλτούρας Ποιότητας», προκειμένου να επιτευχθεί
αποτελεσματική διαχείριση και θετικά αποτελέσματα.

Θα ήταν χρήσιμο να αναφερθεί ότι οι ερωτηθέντες στην παρούσα έρευνα
αυτοαξιολόγησαν όχι μόνο τα οικονομικά στοιχεία που παρείχαν, αλλά και την
αντίληψή τους για το επίπεδο εφαρμογής της κοστολόγησης Ποιότητας και τα πιθανά
εμπόδια ή πλεονεκτήματα της όλης διαδικασίας. Η αξιοπιστία της αυτο-αναφοράς
πληροφοριών αποτελεί αιτία ανησυχίας σε ερευνητές (Sower et al, 2007), δεδομένου
ότι η ακρίβεια των στοιχείων είναι συχνά υπό εξέταση. Προκειμένου να ξεπεραστεί
αυτός ο περιορισμός, το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε μόνο στον Υπεύθυνο
Οικονομικών ή/και Διαχείρισης Ποιότητας των επιχειρήσεων, οι οποίοι εξ ορισμού
είναι το πιο εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό πάνω στο αντικείμενο της
παρούσας έρευνας.
Παρά το γεγονός ότι ο κλάδος Τροφίμων και Ποτών έχει προσελκύσει ιδιαίτερη
προσοχή στη διεθνή βιβλιογραφία γενικά (Lupin et al, 2010; Romano et al, 2004;
Dale and Wan, 2002; Zugarramurdi et al, 1995), η ελληνική βιομηχανία Τροφίμων
και Ποτών είναι άγνωστο έδαφος για τους ερευνητές, δεδομένου ότι έχουν
καταγραφεί

πολύ

περιορισμένα

δεδομένα

για

τις

ελληνικές

επιχειρήσεις

(Chatzipetrou and Moschidis, 1916; 2017a). Επιπλέον, η συλλογή των δεδομένων
αποδείχθηκε ότι είναι ένα δύσκολο έργο, αφού τα υπάρχοντα λογιστικά συστήματα
δεν είναι σε θέση να καταγράψουν τα έξοδα στις ειδικές κατηγορίες που
περιγράφονται στο μοντέλο PAF. Παρά το γεγονός ότι μια σειρά από δαπάνες
εντοπίζονται και συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένες λειτουργίες των επιχειρήσεων,
κάποιες δαπάνες δεν είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν με βάση το μοντέλο PAF.
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Οι παραδοσιακές λογιστικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις,
καθώς και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, δεν περιλαμβάνουν συγκεκριμένους λογαριασμούς που αφορούν στην
Ποιότητα. Το γεγονός αυτό οδηγεί τις επιχειρήσεις, μη έχοντας άλλη επιλογή, στο να
ταξινομήσουν το κόστος της Ποιότητας σύμφωνα με τις γενικές κατηγορίες των
γενικών ή άλλων λειτουργικών εξόδων (Chatzipetrou and Moschidis, 2016). Ως εκ
τούτου, είναι ανάγκη το κράτος, τα αρμόδια Επιμελητήρια και η επιστημονική
κοινότητα να παρέχουν κατάλληλη καθοδήγηση, προκειμένου να διαμορφωθεί και να
εφαρμοστεί το απαραίτητο λογιστικό πλαίσιο, σχετικό με τις απαιτήσεις της
Κοστολόγησης Ποιότητας.
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Κόστος Ποιότητας και
Ωριμότητα της Διοίκησης Ποιότητας

5. 1 Εισαγωγή
Η μελέτη για το Κόστος Ποιότητας διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην προσέγγιση
της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Κεφάλαιο 1. Το έργο
του Juran (1951), Feigenbaum (1956; 1991) και άλλων επιστημόνων έχει θέσει τη
βάση για πολυάριθμες αναλύσεις, όπου οι ερευνητές εστιάζουν στην ανάλυση του
Κόστους Ποιότητας στον τομέα της μεταποίησης. Πολλοί συγγραφείς έχουν
διαπιστώσει ότι υπάρχει ανάγκη για ένα κατάλληλο οργανωτικό επίπεδο ωριμότητας,
ώστε να υποστηριχθεί η εφαρμογή μιας τέτοιας προσέγγισης (Fu et al, 2015;
Sansalvador and Brotons, 2013; Prickett and Rapley, 2001; Prickett, 1997). Τα
μοντέλα ωριμότητας είναι χρήσιμα εργαλεία για τις επιχειρήσεις και τις Διοικήσεις
τους, ώστε να αξιολογηθούν οι διαδικασίες τους και η αποτελεσματικότητά τους.
Προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ του επιπέδου ωριμότητας των
επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών και του συστήματος κοστολόγησης Ποιότητας,
σε αυτό το κεφάλαιο δίνεται έμφαση στον Πλέγμα του Crosby (Crosby’s Grid), τo
οποίo αναπτύχθηκε από τον Phillip Crosby (1979) και είναι ένα από τα πρώτα
μοντέλα αξιολόγησης της ωριμότητας του συστήματος Ποιότητας. Είναι ένα απλό
εργαλείο που απεικονίζει πέντε στάδια ωριμότητας (Αβεβαιότητα, Αφύπνιση,
Διαφώτιση, Σοφία, Βεβαιότητα) σε σχέση με έξι κατηγορίες μέτρησης.
Η παρούσα εργασία προσφέρει μια πρώτη προσέγγιση για το επίπεδο ωριμότητας της
Διοίκησης Ποιότητας σε ελληνικές επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών, έναν τομέα
που δεν έχει μελετηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία. Κατατάσσει τις επιχειρήσεις σε
στάδια ωριμότητας της Ποιότητας και τονίζει τη σχέση μεταξύ του επιπέδου
ωριμότητας και της πολυπλοκότητας (sophistication) των συστημάτων κοστολόγησης
Ποιότητας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ωριμότητας,
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τόσο περισσότερο οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στην καλύτερη Ποιότητα και στην
πιο αποτελεσματική χρήση των πληροφοριών, όπως παράλληλα έχει αποτυπωθεί και
από τους Jespersen e al, (2016), Ayati και Schiffauerova, (2014), Gupta και
Campbell, (1995). Επιπλέον, τα έξοδα Αξιολόγησης και Αποτυχίας εμφανίζονται
έντονα στα αποτελέσματα της έρευνας, ενώ το κόστος της Πρόληψης δεν αποτελεί
μια σημαντική συνιστώσα του Κόστους Ποιότητας που να συνδέεται με κάθε επίπεδο
ωριμότητας ξεχωριστά.
Για τη διερεύνηση του επιπέδου ωριμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων Τροφίμων
και Ποτών, στην ενότητα 5.4 προτείνεται το «Πλέγμα του Crosby» ως η πιο απλή και
κατάλληλη μέθοδος. Στην ενότητα 5.5 παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά
και οι μεταβλητές που αφορούν την ωριμότητα των συστημάτων Διοίκησης
Ποιότητας και της πολυπλοκότητας (sophistication) των συστημάτων κοστολόγησης
Ποιότητας. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιείται με την Παραγοντική
Ανάλυση των Πολλαπλών Αντιστοιχιών (MCA) και την Ανιούσα Ιεραρχική
Ταξινόμηση (CAH), τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στις ενότητες 5.6
και 5.7, αντίστοιχα.

5.2. Αυτο-Αξιολόγηση
Είναι ευρέως αποδεκτό (Fu et al, 2015; Dellana and Kros, 2014; Balbaster Benavent
et al, 2005; Sturkenboom et al, 2001; Van der Wiele and Brown, 1999; Brown and
Van der Wiele, 1996; Van der Wiele et al, 1996) ότι οι διαδικασίες αυτο-αξιολόγησης
συνδέουν τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας με τους στόχους των επιχειρήσεων, ενώ
παρακινούν τη Διοίκηση να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα βελτίωσης,
υλοποιώντας ένα σύνολο καθορισμένων δράσεων. Σύμφωνα με τους Balbaster
Benavent et al. (2005) «η αυτο-αξιολόγηση για τη Διοίκηση Ποιότητας είναι ένα
χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης του συνόλου της
επιχείρησης, συγκρίνοντας τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά της με ένα
μοντέλο αριστείας» (p. 432). Οι Van der Wiele and Braun (1999) έχουν
πραγματοποιήσει σημαντική έρευνα σχετικά με τη χρήση και τα οφέλη της αυτοαξιολόγησης και έχουν προσδιορίσει διάφορους παράγοντες, σχετικούς με το
εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, υπέρ των διαδικασιών
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αυτο-αξιολόγησης. Πολλά οφέλη της αυτο-αξιολόγησης έχουν επισημανθεί, με
έμφαση στις επιπτώσεις της στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων,
έχει γίνει σαφές ότι «η χρήση ενός πίνακα για την ωριμότητα της Ποιότητας
σχετίζεται με μια πιο θετική αντίληψη για τη σχέση της αυτο-αξιολόγησης και των
αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων» (Van der Wiele and Brown, 1999, p. 250).

5.3 Μοντέλα ωριμότητας
Η ωριμότητα μπορεί να αναπαρασταθεί ως «μια σειρά σωρευτικών σταδίων, όπου τα
υψηλότερα στάδια βασίζονται στις απαιτήσεις των κατώτερων σταδίων» (Maier et al,
2012, p. 146). Τα υψηλότερα στάδια αντιπροσωπεύουν υψηλή ωριμότητα και τα
χαμηλότερα αντιπροσωπεύουν χαμηλά επίπεδα ωριμότητας. Οι Aranda and Márquez
(2015) περιγράφουν τα μοντέλα ωριμότητας ως μια ακολουθία επιπέδων που
δημιουργεί μια αναμενόμενη, επιθυμητή ή λογική διαδρομή από μια αρχική
κατάσταση μέχρι την ωριμότητα. Τα διαφορετικά επίπεδα συνήθως καθορίζονται ως
εξής: Επίπεδο 1: Αρχικό, Επίπεδο 2: Διαχειρίσιμο, Επίπεδο 3 : Καθιερωμένο,
Επίπεδο 4: Προβλέψιμα/ποσοτικά διαχειρίσιμο, Επίπεδο 5: Βελτιστοποιημένο.
Σύμφωνα με τoυς Fraser et al (2002), τα μοντέλα ωριμότητας καθορίζουν έναν
αριθμό διαστάσεων ή διαδικασιών σε διάφορα διακριτά στάδια ωριμότητας, με μια
σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών του κάθε σταδίου. Μέσω της χρήσης ενός
μοντέλου ωριμότητας, η τρέχουσα κατάσταση ενός συστήματος αξιολογείται με
τέτοιο τρόπο, ώστε να αναπτύσσονται σχέδια βελτίωσης. Ο Pullen (2007) ορίζει τα
μοντέλα ωριμότητας ως μια δομημένη συλλογή στοιχείων που περιγράφει τα
χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών διαδικασιών σε διαφορετικά στάδια
ανάπτυξης. Προτείνει την ανάγκη για «σημεία οριοθέτησης μεταξύ των σταδίων και
των μεθόδων μετάβασης από το ένα στάδιο στο άλλο» (p. 9). Ένα μοντέλο
ωριμότητας, όπως προσθέτει επιπλέον ο Pullen (2007), παρέχει ένα πλαίσιο για τον
καθορισμό προτεραιοτήτων και αποτελεί έναν τρόπο για να ορισθεί η πρόοδος και να
μετρηθεί η βελτίωση, συνήθως με τη συγκριτική αξιολόγηση με άλλες επιχειρήσεις ή
οργανισμούς.
Σε μια συστηματική ανάλυση 237 άρθρων πάνω στα μοντέλα ωριμότητας, ο Wendler
(2012) προσδιορίζει μια σειρά από οφέλη που δημιουργούνται από τα μοντέλα
127

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ωριμότητας. Πρώτον, τα μοντέλα ωριμότητας δημιουργούν μια συνειδητοποίηση της
κατάστασης, τη σημασίας, των δυνατοτήτων, των απαιτήσεων, της πολυπλοκότητας,
κ.λπ. του αναλυόμενου οργανισμού. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμεύσουν ως πλαίσιο
αναφοράς, ώστε να εφαρμοστεί μια συστηματική και καλά κατευθυνόμενη
προσέγγιση για βελτιώσεις, να εξασφαλιστεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο Ποιότητας
για να αποφεύγονται πιθανά σφάλματα, και να εκτιμηθούν οι ικανότητες ενός ατόμου
σε συγκρίσιμη βάση. Στην ίδια κατεύθυνση, οι Jespersen et al (2016) προτείνουν ότι
ένα μοντέλο ωριμότητας μπορεί να βοηθήσει έναν οργανισμό να κατανοήσει το πώς
οι συνεργάτες ή ανταγωνιστές του στη βιομηχανία εκτελούν τις διαδικασίες και πώς
αυτή η απόδοση συγκρίνεται με τη δική του. Οι οργανισμοί μπορούν να εξελιχθούν
προς μια νοοτροπία βελτίωσης των διαδικασιών, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει
σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ενεργειών, σε πιο ακριβή σχεδιασμό, σε
ασφαλέστερη λήψη αποφάσεων, λιγότερους κινδύνους και μεγαλύτερη αξιοπιστία
(Antoniades P, 2014). Μια σειρά από περαιτέρω εργασίες (Albliwi et al, 2014; Maier
et al, 2012; Röglinger et al, 2012; Fraser et al, 2002; Brown and Van der Wiele, 1996)
παρουσιάζουν τα πιο διαδεδομένα μοντέλα ωριμότητας, τα οποία απεικονίζουν τις
προσπάθειες των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση ενός κατάλληλου συστήματος
διοίκησης Ποιότητας.

5.4 Πλέγμα του Crosby
Ο ακρογωνιαίος λίθος της πλειοψηφίας των μοντέλων ωριμότητας είναι το «Πλέγμα
για την Ωριμότητα της Διοίκησης Ποιότητας (Quality Management Maturity Grid),
που προτείνει ο Phillip Crosby (1979) στο γνωστό έργο του «Quality is free». Ένα
πλέγμα για την ωριμότητα περιγράφει και κωδικοποιεί, σε λίγες φάσεις, «τι θα
μπορούσε να θεωρηθεί ως καλή πρακτική (και κακή πρακτική), μέσω κάποιων
ενδιάμεσων ή μεταβατικών σταδίων» (Fraser et al, 2002), ενώ συνήθως
χρησιμοποιείται ως μέσο αξιολόγησης, διότι είναι λιγότερο περίπλοκο ως
διαγνωστικό εργαλείο, χωρίς να φιλοδοξεί να παρέχει πιστοποίηση (Maier et al,
2012). Δεδομένου ότι ένα πλέγμα ωριμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
ξεχωριστή αξιολόγηση (Maier et al, 2012; Prickett, 1997), επιλέχθηκε το πλέγμα του
Crosby για αυτήν την έρευνα ως το βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση του
επιπέδου ωριμότητας της Διοίκησης Ποιότητας των επιχειρήσεων, όπως προτείνεται
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από προηγούμενες μελέτες που διεξήχθησαν σε όλο τον κόσμο (Sansalvador and
Brotons, 2013; Zhang & Dai, 2013; Prickett & Rapley, 2001; Landin & Persson,
1998; Prickett, 1997). Παρά το γεγονός ότι πολλά μοντέλα ωριμότητας έχουν
αναπτυχθεί στο πέρασμα του χρόνου, τα οποία μετρούν την ικανότητα και την
ωριμότητα άλλων κλάδων και πρακτικών, το μοντέλο του Crosby αναγνωρίζεται ως η
απαρχή όλων των μετέπειτα προσεγγίσεων. Το μοντέλο αυτό αναδύθηκε από τoν
χώρο της Διοίκησης Ποιότητας και προσφέρει ένα απλό και αποτελεσματικό
εργαλείο για την ανάλυση και μέτρησή της. Αποτελεί το πιο κατάλληλο εργαλείο για
την αναγνώριση της σημασίας του ανθρώπινου παράγοντα, όπως η ηγεσία και η
συλλογική εργασία, καθώς και για την τοποθέτηση της επιχείρησης στο φάσμα της
Διοίκησης Ποιότητας (Albiwi et al, 2014).
Το Πλέγμα του Crosby προτείνει πέντε φάσεις μέσω των οποίων μια επιχείρηση είναι
πιθανό να εξελιχθεί: «Αβεβαιότητα - Uncertainty», «Αφύπνιση - Awakening»,
«Διαφώτιση - Enlightenment», «Σοφία - Wisdom» και «Βεβαιότητα - Certainty».
Παρά το γεγονός ότι η αρχική αυτή εκδοχή του Πλέγματος του Crosby αργότερα
τροποποιήθηκε

ως

Αβεβαιότητα,

Παλινδρόμηση

-

Regression,

Αφύπνιση,

Διαφώτιση, Βεβαιότητα (Crosby, 1996), η αρχική μορφή είναι το πιο γνωστό Πλέγμα,
από το οποίο προέρχονται πολλές παρόμοιες προσπάθειες σε διάφορους
επιστημονικούς τομείς. Η ουσία του Πλέγματος του Crosby απεικονίζεται στον
Πίνακα 5.1, όπου περιλαμβάνεται μόνο η σύνοψη της συμπεριφοράς μιας επιχείρησης
ως προς την Ποιότητα. Oλόκληρο το «Πλέγμα του Crosby» παρουσιάζεται στο
Παράρτημα Γ, ενότητα 4).
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Πίνακας 5.1: Πλέγμα του Crosby («Quality is free», 1979, p. 38-39).
Στάδιο 1:

Στάδιο II:

Στάδιο III:

Στάδιο IV:

Στάδιο V:

Αβεβαιότητα

Αφύπνιση

Διαφώτιση

Σοφία

Βεβαιότητα

"Είναι

"Μέσω της

απολύτως

αφοσίωσης της

"Η Πρόληψη

Σύνοψη της

"Δε

απαραίτητο

Διοίκησης και της

των

"Γνωρίζουμε

συμπεριφοράς

γνωρίζουμε

να έχουμε

βελτίωσης της

ελαττωματικών

γιατί δεν

της

γιατί έχουμε

πάντα

Ποιότητας

έχει

έχουμε

επιχείρησης

προβλήματα

προβλήματα

αναγνωρίζουμε και

ενσωματωθεί

προβλήματα

με την

με την

λύνουμε τα

στη λειτουργία

με την

Ποιότητα"

Ποιότητα?"

προβλήματά μας"

μας "

Ποιότητα"

Σύμφωνα με τον Crosby (1979), στο Στάδιο 1 «Αβεβαιότητα», η επιχείρηση δεν έχει
καμία γνώση ότι η Ποιότητα αποτελεί ένα θετικό εργαλείο διοίκησης. Το Κόστος
Ποιότητας είναι ένας άγνωστος όρος, τα άλυτα προβλήματα παράγουν νέα
προβλήματα και η πίεση τίθεται σε κάθε επίπεδο του οργανισμού από μια
ανοργάνωτη ομάδα Διοίκησης. Η βελτίωση δε θεωρείται ως μια επιλογή, δεδομένου
ότι «το νούμερο ένα σύμπτωμα είναι η κατηγορηματική άρνηση ότι υπάρχει αυτή η
κατάσταση».
Το Στάδιο 2 «Αφύπνιση» είναι η αρχή της συνειδητοποίησης ότι η διαχείριση της
Ποιότητας μπορεί να είναι χρήσιμη. Εκτελούνται πιο συχνά επιθεωρήσεις και δοκιμές
και τα προβλήματα εντοπίζονται νωρίτερα. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί ότι
η Διοίκηση Ποιότητας είναι περισσότερο από μια απλή τεχνική εφαρμογής
διεργασιών. Μακροπρόθεσμες λύσεις δεν εξετάζονται σοβαρά.
Το Στάδιο 3 «Διαφώτιση» εμφανίζεται όταν η Διοίκηση καθορίζει μια πιο συνεπή
πολιτική Ποιότητας. Τα προβλήματα αντιμετωπίζονται ανοιχτά, με την παραδοχή ότι
«εμείς προκαλούμε τα δικά μας προβλήματα» και οι ομάδες είναι υπεύθυνες όχι μόνο
για την επίλυση ενός προβλήματος, αλλά και για την Πρόληψη αντίστοιχων στο
μέλλον. Η κοστολόγηση της Ποιότητας αναπτύσσεται με πιο αποτελεσματικό τρόπο,
ενώ η Διοίκηση είναι καλύτερα οργανωμένη και λειτουργεί με γνώμονα την
Ποιότητα.
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Στο Στάδιο 4 «Σοφία», οι μειώσεις του κόστους είναι εμφανείς και τα προβλήματα
αντιμετωπίζονται

αποτελεσματικά.

Το

Κόστος

Ποιότητας

υπολογίζεται

με

μεγαλύτερη ακρίβεια και η Διοίκηση συνειδητοποιεί ότι ο ποιοτικός έλεγχος είναι
εφικτός. Η «Σοφία» είναι το στάδιο κατά το οποίο η επιχείρηση έχει την ευκαιρία να
κάνει τις αλλαγές μόνιμες. Ωστόσο, εάν η νέα στάση και τα συστήματα θεωρούνται
δεδομένα και δεν εφαρμόζονται περαιτέρω προσπάθειες βελτίωσης, τότε η όλη
διαδικασία μπορεί να απειληθεί.
Το Στάδιο 5 είναι η «Βεβαιότητα». Σε αυτό το στάδιο η διαχείριση της Ποιότητας
έχει γίνει ένα ζωτικό μέρος της οργάνωσης. Προβλήματα δεν προκύπτουν σχεδόν
ποτέ, δεδομένου ότι τα συστήματα Πρόληψης είναι εμφανή σε κάθε τμήμα.
Το Πλέγμα του Crosby (Albliwi et al, 2014; Wendler, 2012) έχει δεχθεί σκληρή
κριτική ότι είναι ένα απλό εργαλείο, το οποίο υποδηλώνει υποκειμενική αξιολόγηση
της ωριμότητας. Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι να
παρουσιαστεί μια συνολική απεικόνιση του επιπέδου ωριμότητας σε επιχειρήσεις
Τροφίμων και Ποτών, είναι εξ ορισμού αναμενόμενο ότι το εργαλείο που θα
χρησιμοποιηθεί θα έχει μια μηχανιστική προσέγγιση. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε
από τους Tarhan et al (2016), Wendler (2012) και Fraser et al (2002), το πλέγμα του
Crosby υπήρξε η προέλευση της πλειοψηφίας των μετέπειτα μοντέλων ωριμότητας
(Capability Maturity Model (CMM) για το λογισμικό, Capability Maturity Model
Integration (CMMI), Business Process Maturity Model (BPMM), κλπ), γεγονός που
τονίζει τη σημασία και την αξιοπιστία του. Αν και το CMMI είναι το μόνο "πρότυπο"
μοντέλο ωριμότητας που έχει λάβει προσοχή εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας
(Wendler, 2012), είναι ένα πλαίσιο που αντιπροσωπεύει βελτιώσεις για επιχειρήσεις
λογισμικού, που θέλουν να αυξήσουν την ανάπτυξη διαδικασιών για το λογισμικό
τους ώστε να επιτευχθεί υψηλότερη Ποιότητα (Tarhan et al, 2016; Paulk et al, 1993).
Δεδομένου ότι παρόμοιες έρευνα στη βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα
είναι περιορισμένες, επελέγη να χρησιμοποιηθεί η ιδέα του Crosby για την
ωριμότητα, ως ένα απλό και αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάλυση και μέτρησή
της. Το Πλέγμα του Crosby παρουσιάζει τη δυναμική που προκύπτει σε ένα
υψηλότερο επίπεδο ωριμότητας, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να αποφασίσει εάν
είναι σκόπιμο να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο (Crosby, 1979). Επιπλέον, η
διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων και η Διοίκηση Ποιότητας θεωρούνται ότι
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σχετίζονται ιδιαιτέρως στενά στη βιομηχανία Τροφίμων (Röhr et al, 2005). Μπορεί
συνεπώς να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το «πλέγμα ωριμότητας της Διοίκησης
Ποιότητας» είναι ένα ‘λογικό σημείο εκκίνησης’ (Jespersen et al, 2016).
Αν και έχει πραγματοποιηθεί σημαντικό έργο σε όλο τον κόσμο για το μοντέλο του
Crosby και τη σύνδεσή του με την κοστολόγηση Ποιότητας, υπάρχει περιορισμένη
αναφορά στη βιβλιογραφία σχετικά με τη σύνδεση του μοντέλου Κόστους Ποιότητας
PAF με τα στάδια ωριμότητας του Crosby. Διάφορες εργασίες έχουν τονίσει τη σχέση
μεταξύ της πολυπλοκότητας (sophistication) ενός συστήματος Ποιότητας και του
μοντέλου PAF (Prickett and Rapley, 2001; Prickett, 1997) ή άλλων συστημάτων
κοστολόγησης εν γένει (Al-Omiri and Drury, 2007) ή έχουν προτείνει ένα πρόσφατα
αναπτυγμένο μοντέλο για τα επίπεδα της Ποιότητας και της σχέσης τους με το
μοντέλο PAF (Ayati και Schiffauerova, 2014). Το μοντέλο Crosby έχει
χρησιμοποιηθεί περαιτέρω σε σχέση με την ασαφή λογική και την ασαφή μέθοδο
εκτίμησης του Κόστους Ποιότητας (Martinez and Selles, 2015; Sansalvador and
Brotons, 2013).
Η παρούσα διερευνητική προσπάθεια εστιάζεται στον εντοπισμό των μεγάλων
αποκλίσεων από το μέσο όρο με ολιστικό τρόπο, για όλα τα χαρακτηριστικά της
επιχείρησης που σχετίζονται με το φαινόμενο υπό έρευνα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
μέσω της διερεύνησης της κατεύθυνσης διακύμανσης. Το πιο κατάλληλο εργαλείο
για το σκοπό αυτό και για τη φύση των χαρακτηριστικών είναι η Παραγοντική
Ανάλυση των Πολλαπλών Αντιστοιχιών. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε
αναλύεται στην επόμενη ενότητα.

5.5 Σύντομη παρουσίαση του ερωτηματολογίου και περιγραφικά
στατιστικά
Αν και υπάρχουν σχετικές εργασίες στη διεθνή βιβλιογραφία (Sansalvador and
Brotons, 2013; Xiaofen, 2013; Sower et al, 2007; Prickett and Rapley, 2001; Prickett,
1997), η ωριμότητα της Διοίκησης Ποιότητας και η πολυπλοκότητα (sophistication)
της κοστολόγησης Ποιότητας δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένες για τις ελληνικές
επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών (Chatzipetrou and Moschidis, 2016; 2017a).
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Προκειμένου να αποτυπωθεί η πιθανή σχέση μεταξύ τους, η έρευνα διεξήχθη με τη
χρήση ενός online ερωτηματολογίου.
Προέκυψαν 104 χρήσιμες απαντήσεις από 457 ελληνικές επιχειρήσεις Τροφίμων και
Ποτών (23% ποσοστό απόκρισης), οι οποίες επιλέχθηκαν με απλή τυχαία
δειγματοληψία για κάθε υπο-κλάδο (γαλακτοκομικά, φρούτα και λαχανικά, προϊόντα
άρτου κ.λπ.) από τα μέλη του Βιοτεχνικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου,
προκειμένου να επιτευχθεί η αντιπροσωπευτικότητα. Για το υψηλότερο δυνατό
επίπεδο απόκρισης, έγιναν προσωπικές και τηλεφωνικές συνεντεύξεις μέσω
δομημένων ερωτήσεων, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο της έρευνας, σε
περιπτώσεις όπου τα ερωτηματολόγια επέστρεψαν ελλιπή ή δεν επέστρεψαν
εγκαίρως.
Το προφίλ των επιχειρήσεων, σε σχέση με τον επιχειρηματικό τομέα όπου
δραστηριοποιούνται και την πιστοποίηση ISO/HACCP, παρουσιάζεται στους
Πίνακες 5.2 και 5.3. Όπως αναλύθηκε από τους Chatzipetrou και Moschidis (2017a),
οι λειτουργικές δαπάνες για τα συστήματα ISO/HACCP μπορoύν να μετρηθούν ως
μέρος του κόστους Πρόληψης και Αξιολόγησης των επιχειρήσεων. Ο δείκτης
Κόστους Ποιότητας (Τotal Quality Cost Index -TQCI), με βάση τις πωλήσεις και τα
στοιχεία του PAF, φθάνει στο 2%, το οποίο είναι μια αποδεκτή τιμή στη σχετική
βιβλιογραφία (Lupin et al., 2010).
Πίνακας 5.2: Υπο-κλάδοι του κλάδου Τροφίμων και Ποτών

Υπο-Κλάδος

Πλήθος

Ποσοστό
%

Άλευρα-Σιτηρά-Δημητριακά

45

43%

Αλκοολούχα Ποτά-Αναψυκτικά-Νερό

21

20%

7

7%

Κρέας-Ψάρι

13

13%

Φρούτα-Λαχανικά

18

17%

104

100%

Γαλακτοκομικά

Σύνολο
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Πίνακας 5.3: Πιστοποίηση ISO/HACCP σε ευρώ

Πλήθος

ISO-HACCP

Ποσοστό
%

Μη πιστοποιημένες

13

13%

έως 500 ευρώ

25

24%

501 έως 1000 ευρώ

27

26%

1001 έως 2000 ευρώ

22

21%

πάνω από 2000

17

16%

104

100%

Σύνολο

Το έργο των Rasamanie and Kanapathy (2011), Arvaiova et al. (2009), Prickett and
Rapley (2001) αποτέλεσε έναν χρήσιμο οδηγό για τη δομή του ερωτηματολογίου. Οι
ερωτήσεις αφορούν χαρακτηριστικά που μετρώνται σε κατηγορική ή σε διατεταγμένη
κλίμακα (κλίμακες Αξιολόγησης 3 ή 5 διαβαθμίσεων). Το ερωτηματολόγιο είναι
χωρισμένο σε τέσσερις ενότητες (βλ. Παράρτημα Γ): Η πρώτη ενότητα σχεδιάστηκε
για να συλλέξει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις (για
τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό των εργαζομένων, το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού, του κλάδου Τροφίμων, την Πιστοποίηση ISO/HACCP). Το δεύτερο
μέρος

του

ερωτηματολογίου

παρουσιάζει

ποια

είδη

κόστους

Πρόληψης-

Αξιολόγησης-Αποτυχίας (σύμφωνα με το μοντέλο PAF) παρακολουθούσαν οι
ερωτηθέντες και σε ποιο ετήσιο κόστος. Στην τρίτη ενότητα περιλαμβάνονται γενικές
ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα κοστολόγησης Ποιότητας και ερευνώνται οι λόγοι
που οδήγησαν στην υλοποίηση της, οι δυσκολίες που προέκυψαν, τα πιθανά οφέλη ή
μειονεκτήματα, οι χρήσεις των πληροφοριών (επίπεδο ανάλυσης, τα τμήματα που
εμπλέκονταν) κ.λπ. Τέλος, η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις σε σχέση με
το επίπεδο ωριμότητας της Διοίκησης Ποιότητας των επιχειρήσεων, οι οποίες
αναπτύχθηκαν σύμφωνα με το Πλέγμα του Crosby.
Το Πλέγμα του Crosby χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τον προσδιορισμό του
επιπέδου ωριμότητας των επιχειρήσεων. Ο Οικονομικός ή/και ο Υπεύθυνος
Διοίκησης Ποιότητας των επιχειρήσεων κλήθηκαν να αξιολογήσουν το στάδιο στο
οποίο βρίσκεται η επιχείρησή τους, με βάση τις 6 κατηγορίες μέτρησης του
Πλέγματος του Crosby (Πίνακας 5.4).
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Πίνακας 5.4: Οι 6 Κατηγορίες Μέτρησης του Πλέγματος του Crosby
Μεταβλητές Κατηγορίες Μέτρησης - Measurement Categories (MC)
MC1

Κατανόηση και συμπεριφορά της Διοίκησης

MC2

Θέση Ποιότητας στην επιχείρηση

MC3

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

MC4

Κόστος Ποιότητας ως ποσοστό των πωλήσεων

MC5

Ενέργειες βελτίωσης της Ποιότητας

MC6

Σύνοψη της συμπεριφοράς της επιχείρησης ως προς την Ποιότητα

Για κάθε κατηγορία μέτρησης μπορεί να επιλεγεί μία μόνο από πέντε πιθανές
απαντήσεις. Κάθε απάντηση προοδευτικά αντιστοιχεί σε βαθμολογία από το 1 έως το
5, και αντιπροσωπεύει ένα στάδιο στο Πλέγμα του Crosby για την εν λόγω
κατηγορία. Η συνολική βαθμολογία για τις έξι κατηγορίες στη συνέχεια διαιρείται με
το 6 (όσες και οι κατηγορίες μέτρησης), από όπου προκύπτει το στάδιο ωριμότητας
στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση. Ο Crosby (1979) προτείνει στο πρωτότυπο έργο
του, ότι οι έξι κατηγορίες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες. Ως εκ τούτου,
θεωρείται ότι όλες οι κατηγορίες μέτρησης είναι ισοδύναμες, καθώς δεν υπάρχει η
πρόθεση να εισαχθούν υποκειμενικά στοιχεία στην ανάλυση, σε αντίθεση με τους
Martínez and Selles (2015) και Sansalvador and Brotons (2013). Επειδή οι μέσες
βαθμολογίες είναι κλασματικές, μετασχηματίζονται στις διατεταγμένες τιμές 1, 2, 3,
4, 5 (Πίνακας 5.5).
Πίνακας 5.5: Μετατροπή των βαθμολογιών (scores) σε Στάδια του Crosby
Τιμές

Μετασχηματισμένες τιμές

Στάδιο Crosby

- 1.5

1

St 1: Αβεβαιότητα

1.6 - 2.4

2

St 2: Αφύπνιση

2.5 - 3.4

3

St 3: Διαφώτιση

3.5 - 4.4

4

St 4: Σοφία

4.5 - 5

5

St 5: Βεβαιότητα

1
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Με τη χρήση του Πίνακα 5.5 για την ταξινόμηση των επιχειρήσεων βάσει των
ατομικών βαθμολογιών τους, προκύπτει η ακόλουθη κατανομή (Πίνακας 5.6).
Πίνακας 5.6: Κατανομή των επιχειρήσεων στα Στάδια του Crosby
Στάδιο του Crosby Συχνότητα Ποσοστό %

St 1: Αβεβαιότητα

9

9%

St 2: Αφύπνιση

9

9%

St 3: Διαφώτιση

56

54%

St 4: Σοφία

14

13%

St 5: Βεβαιότητα

16

15%

104

100%

Σύνολο

Με βάση το στάδιο ωριμότητας των επιχειρήσεων, γίνεται μια διερευνητική ανάλυση
των ευρημάτων, προκειμένου να αποκτηθεί καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ
του επιπέδου ωριμότητας και των χαρακτηριστικών ενός συστήματος κοστολόγησης
Ποιότητας, όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική βιβλιογραφία (Al-Omiri και Drury,
2007; Prickett and Rapley, 2001; Rapley et al, 1999; Prickett, 1997).
Οι μεταβλητές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.7 επιλέγονται ως οι πιο
κατάλληλες στην προσπάθεια να αξιολογηθεί η πολυπλοκότητα (sophistication) ενός
συστήματος κοστολόγησης Ποιότητας.
Πίνακας 5.7: Μεταβλητές που μετρήθηκαν για την πολυπλοκότητα (sophistication) ενός
συστήματος κοστολόγησης Ποιότητας
Μεταβλητές
Q3 Q4 Q5 Q6

Πολυπλοκότητα (Sophistication) της κοστολόγησης Ποιότητας
Οι Κατηγορίες του Μοντέλου PAF
(Πρόληψη-Αξιολόγηση- εσωτερική Αποτυχία- εξωτερική Αποτυχία

Q11

Η έκταση της ανάλυσης του Κόστους Ποιότητας

Q12

Το είδος της Πληροφορικής Τεχνολογίας (IT) που χρησιμοποιήθηκε

Q13

Οι τομείς της επιχείρησης όπου μετράται το Κόστος Ποιότητας

S

Το μέγεθος της επιχείρησης

Bs

Ο επιχειρηματικός κλάδος της επιχείρησης
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Όπως προτείνεται στη βιβλιογραφία (Al-Omiri και Drury, 2007; Prickett and Rapley,
2001; Rapley et al, 1999), ο γενικός υποστηρικτικός ρόλος που διαδραματίζει η
κοστολόγηση Ποιότητας στην επιχείρηση, καθώς και η έμφαση στο Κόστος
Ποιότητας, αποτελούν τον πυρήνα ενός εξελιγμένου συστήματος κοστολόγησης. Οι
μεταβλητές Q3-Q4-Q5-Q6 απεικονίζουν ερωτήσεις 5-βάθμιας κλίμακας σχετικά με
τις κατηγορίες Πρόληψης, Αξιολόγησης και Εσωτερικής και Εξωτερικής Αποτυχίας,
αντίστοιχα. Ενδεικτικό κόστος στα ερωτήματα για την κατηγορία της Πρόληψης είναι
«ο σχεδιασμός και η διατήρηση των συστημάτων Ποιότητας», «η εκπαίδευση των
εργαζομένων για την Ποιότητα», κλπ. Στην κατηγορία της Αξιολόγησης
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ερωτήματα όπως «το ετήσιο κόστος της
επιθεώρησης και των δοκιμών κατά τη διάρκεια της παραγωγής» και «ο έλεγχος της
Ποιότητας των εισερχόμενων υλικών». Ορισμένες δαπάνες που σχετίζονται με την
κατηγορία Εσωτερικής Αποτυχίας είναι «τα άχρηστα», «η εκ νέου επιθεώρηση» και
«ο χρόνος αδράνειας». Τέλος, ορισμένες δαπάνες Εξωτερικής Αποτυχίας είναι «οι
αντικαταστάσεις», «η απώλεια των πωλήσεων» και «τα πρόστιμα». Η πρώτη τιμή
αντιπροσωπεύει την επιλογή «καμία παρακολούθηση του κόστους αυτού», ενώ οι
τιμές 2 έως 5 αντιπροσωπεύουν τις ετήσιες δαπάνες για κάθε κατηγορία δαπανών (2
= λιγότερα από 500 ευρώ, 5 = περισσότερα από 2.000 ευρώ), όπως φαίνεται στον
Πίνακα 5.8.
Πίνακας 5.8: Κατηγορίες δαπανών
Τιμές
1
2
3
4
5

Κατηγορία δαπανών
καμία παρακολούθηση
του κόστους αυτού
έως 500 ευρώ
501 έως 1000 ευρώ
1001 έως 2000
πάνω από 2000 ευρώ

Η μεταβλητή Q11 παρέχει πληροφορίες σχετικά με την έκταση της ανάλυσης του
Κόστους της Ποιότητας. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν από το 1 (=
διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 (= συμφωνώ απόλυτα) ορισμένες φράσεις, όπως ότι οι
πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την «καλύτερο προγραμματισμό», «καλύτερο
έλεγχο της διαδικασίας, κλπ. Η μεταβλητή Q12 περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με
το είδος της πληροφορικής που χρησιμοποιείται (π.χ. λογισμικό ERP, άλλο ειδικό
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λογισμικό, υπολογιστικά φύλλα του Excel, κλπ), ενώ η μεταβλητή Q13 περιλαμβάνει
τις πιθανές περιοχές όπου θα μπορούσε να μετρηθεί το Κόστος Ποιότητας (δηλαδή το
τμήμα παραγωγής, τις πωλήσεις, το τμήμα ελέγχου Ποιότητας, κλπ). Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι, αν και η χρήση και η ποιότητα της πληροφορικής τεχνολογίας δεν
είναι μια σημαντική μεταβλητή στη μελέτη των Al-Omiri and Drury (2007),
εντούτοις συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα έρευνα, σε μια προσπάθεια να
διερευνηθεί με περισσότερες λεπτομέρειες ο ξεχωριστός της ρόλος στην ανάπτυξη
ενός αναπτυγμένου συστήματος κοστολόγησης Ποιότητας.
Το μέγεθος της επιχείρησης (μεταβλητή S) και ο επιχειρηματικός κλάδος (Bs) επίσης
συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα. Για τον προσδιορισμό του μεγέθους (Πίνακας
5.9), η μεταβλητή που λαμβάνεται υπόψη είναι ο ετήσιος κύκλος εργασιών (σε ευρώ)
σε μια ερώτηση 5-βάθμιας κλίμακας (1=λιγότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ-πολύ
μικρές επιχειρήσεις, 5=περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ-πολύ μεγάλες
επιχειρήσεις).
Πίνακας 5.9: Κύκλος εργασιών

Τιμές

Κατηγορία δαπανών

1

έως 2 εκατ. ευρώ

2

2 έως 10 εκατ. ευρώ

3

10 έως 50 εκατ. ευρώ

4

50 έως 200 εκατ. ευρώ

5

πάνω από 200 εκατ. ευρώ

Τέλος, οι επιχειρηματικοί κλάδοι (Βs) που έχουν διερευνηθεί ήταν τα σιτηρά, τα
γαλακτοκομικά, τα φρούτα και τα λαχανικά, τα αναψυκτικά και τα ποτά, τα ψάρια
και το κρέας κλπ.
Για την εξέταση των αντιστοιχιών μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών, επιλέχθηκε η
Παραγοντική Ανάλυση των Πολλαπλών Αντιστοιχιών ως το πλέον κατάλληλο
εργαλείο. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2, η Παραγοντική Ανάλυση των
Πολλαπλών Αντιστοιχιών εφαρμόζεται σε ένα μεγάλο σύνολο κατηγορικών
μεταβλητών και είναι πιο χρήσιμη κατά την ανάλυση κατηγορικών δεδομένων που
χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση υποκείμενων δομών σε ένα σύνολο δεδομένων
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(Moschidis et al, 2009; Greenacre, 2007). Πιο συγκεκριμένα, κατατάσσει τις
μεγαλύτερες

συνδιακυμάνσεις

των

εμπλεκόμενων

μεταβλητών

σε

άξονες,

επισημαίνοντας τις πιο έντονες αλληλεπιδράσεις (Greenacre, 2007). Η στατιστική
εξάρτηση του πίνακα πολυσυμπτώσεων των μεταβλητών ελέγχθηκε με το Test X 2
και βρέθηκε ότι ήταν στατιστικά σημαντική σε a = 5%. Επειδή η έρευνα λαμβάνει
χώρα σε ένα άγνωστο και ασαφές περιβάλλον, επιλέχθηκε να μην διατυπωθούν
υποθέσεις εκ των προτέρων, αλλά να «μιλήσουν» τα δεδομένα. Με την Ανάλυση των
Πολλαπλών Αντιστοιχιών απεικονίζονται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων
σταδίων του Crosby, δηλαδή των μεταβλητών για την ωριμότητα από τη μια πλευρά,
και των μεταβλητών για την πολυπλοκότητα του συστήματος (Πίνακας 5.7) από την
άλλη πλευρά. Η Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση (Moschidis, 2015) χρησιμοποιήθηκε
ως ένα ξεχωριστό, πιο επεξηγηματικό μέρος της έρευνας, προκειμένου να
ομαδοποιηθούν τα χαρακτηριστικά της πολυπλοκότητας με τις διάφορες μεταβλητές
που καθορίζουν τα στάδια ωριμότητας (Πίνακας 5.4).

5. 6. Ανάλυση Δεδομένων με την Παραγοντική Ανάλυση των
Πολλαπλών Αντιστοιχιών (MCA)
Από την ανάλυση του πίνακα που διασταυρώνει τις μεταβλητές για την
πολυπλοκότητα (sophistication) της Διοίκησης Ποιότητας με τα στάδια ωριμότητας
του Crosby, προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα:
Ο Πίνακας 5.10 αποτυπώνει το ποσοστό της συνολικής διασποράς για κάθε άξονα
(ποσοστό ερμηνείας). Με την ανάλυση μόνο των δύο πρώτων αξόνων, υπάρχει
60,27% ποσοστό ερμηνείας της ολικής αδράνειας, ενώ ο πρώτος παραγοντικός
άξονας, που απεικονίζει την κυρίαρχη τάση, καλύπτει το 36.32% της πληροφορίας.
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Πίνακας 5.10: Συνολική αδράνεια-Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών
ΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0.14550
ΆΞΟΝΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑ % ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ

1

0.0528519

36.32

36.32

|*******************************

2

0.0348416

23.95

60.27

|*******************

3

0.0307864

21.16

81.43

|****************

4

0.0270191

18.57

100.00

|*************

Με τη χρήση της Παραγοντικής Ανάλυσης των Πολλαπλών Αντιστοιχιών, για την
ερμηνεία κάθε παραγοντικού άξονα λαμβάνονται υπόψη οι μεταβλητές που έχουν τον
υψηλότερο δείκτη συνεισφοράς (CTR). Τα σημεία με υψηλό CTR τονίζουν τη
σημασία της κάθε μεταβλητής (χαρακτηριστικό) στη δημιουργία των αξόνων. Ως
σημαντικά σημεία για την ερμηνεία του κάθε άξονα λαμβάνονται εκείνα με CTR
μεγαλύτερο του μέσου όρου συνεισφοράς, δηλαδή 1000: 209 = 4,784, όπου 209 είναι
ο αριθμός των κατηγοριών όλων των μεταβλητών. Σε αυτή την περίπτωση,
επιλέγονται τα σημεία με CTR>13, προκειμένου να αναδειχθούν οι μεταβλητές που
έχουν την υψηλότερη δυνατή συμβολή στην κατασκευή του κάθε άξονα. Ο πρώτος
άξονας παρουσιάζει την κύρια κατεύθυνση της μεγαλύτερης διασποράς, ενώ ο
δεύτερος άξονας παρουσιάζει την κατεύθυνση της δεύτερης μεγαλύτερης διασποράς.

Α) Ανάλυση του 1ου παραγοντικού Άξονα
Η ανάλυση του πρώτου άξονα (Σχήμα 5.1) δείχνει τον σχηματισμό δύο ομάδων
επιχειρήσεων εκατέρωθεν του σημείου μηδέν (0) του άξονα, οι οποίες
διαφοροποιούνται σε σχέση με τα χαρακτηριστικά που αφορούν την πολυπλοκότητα
(sophistication) των συστημάτων. Η πρώτη ομάδα των επιχειρήσεων έχει αυτοαξιολογηθεί στο στάδιο ωριμότητας 4 (St4), ενώ η δεύτερη στο στάδιο ωριμότητας 1
(St1).
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Σχήμα 5.1: 1ος παραγοντικός Άξονας

Η ομάδα των επιχειρήσεων που ανήκουν στο στάδιο 4 - «Σοφία» (St4), φαίνεται να
είναι επιχειρήσεις που βρίσκονται στον υπο-κλάδο των Φρούτων και Λαχανικών
(Bs3). Το επίπεδο πολυπλοκότητας του συστήματος κοστολόγησης Ποιότητας σε
αυτό το στάδιο είναι μέτριο. Παρόλο που δε δίνεται έμφαση στην «αξιολόγηση του
προμηθευτή» (Q4_71), το κόστος Αξιολόγησης απορροφά ετησίως 1001-2000 € για
την «επιθεώρηση και τις δοκιμές κατά τη διάρκεια της παραγωγής» (Q4_24), ενώ τα
«έξοδα διακίνησης των προϊόντων χαμηλής Ποιότητας» (Q6_21) της Εξωτερικής
Αποτυχίας δεν παρακολουθούνται. Οι απαντήσεις τους επισημαίνουν ότι οι
πληροφορίες που παρέχονται από την κοστολόγηση Ποιότητας χρησιμοποιούνται για
«τη σύγκριση του κόστους ανάμεσα σε διαφορετικές διαδικασίες στο εσωτερικό της
επιχείρησης» (Q11_55), και ότι τα «έξοδα σχετικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη
του εξοπλισμού ελέγχου» (Q3_31) δεν παρακολουθούνται.
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Η δεύτερη ομάδα επιχειρήσεων στο στάδιο «Aβεβαιότητα» (St1) αντιπροσωπεύει τον
υπο-κλάδο των Ποτών, όπου συμπεριλαμβάνονται τα «οινοπνευματώδη ποτά, τα
αναψυκτικά και το νερό» (Bs4). Το κόστος Αξιολόγησης εμφανίζεται ως μια ασθεν ς
τάση, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις δαπανούν ετησίως λιγότερο από 500 € «για τη
μέτρηση κατά τον έλεγχο των διαδικασιών» (Q4_72). Από την άποψη της
πολυπλοκότητας, φαίνεται ότι δε χρησιμοποιούν ειδική Πληροφορική Τεχνολογία
(ΙΤ) για την παρακολούθηση του Κόστους Ποιότητας (Q12_22). Επενδύουν σε
μεγάλο βαθμό στο κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας (περισσότερα από 2000 € ετησίως
για το «κόστος αντικατάστασης» Q6_15), γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την
κεντρική ιδέα της αποτελεσματικής κοστολόγησης Ποιότητας, που προτείνει
επικέντρωση σε δραστηριότητες συμμόρφωσης. Δεν εμφανίστηκαν άλλες σχετικές
μεταβλητές σε σχέση με το στάδιο «Αβεβαιότητα».

Β) Ανάλυση του 2ου παραγοντικού Άξονα
Όσον αφορά την ανάλυση του Άξονα 2 (Σχήμα 5.2), εντοπίζεται μια διακριτή
συμπεριφορά για τις επιχειρήσεις που έχουν αυτο-αξιολογηθεί στο στάδιο της
«Αφύπνισης» (St2).
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Σχήμα 5.2: 2ος παραγοντικός Άξονας

Το

στάδιο

της

«Αφύπνισης»

είναι

μεσαίας

πολυπλοκότητας

λόγω

της

παρακολούθησης του κόστους Εσωτερικής Αποτυχίας, κυρίως των δαπανών που
προκύπτουν από «τις επαναληπτικές επιθεωρήσεις και επισκευές» (Q5_33) και τον
«χρόνο αδράνειας» (Q5_53), για τα οποία οι επιχειρήσεις δαπανούν ετησίως 501 1000 €. Οι επιχειρήσεις δηλώνουν πως δεν υπολογίζουν το Κόστος Ποιότητας για το
τμήμα της παραγωγής (Q13_22). Επιπλέον, το κόστος Αξιολόγησης παρακολουθείται
με τη μορφή του «κόστους τήρησης αρχείων» (Q4_64), για το οποίο δαπανώνται
1001-2000 € ετησίως, ενώ για το κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας «οι απώλειες σε
κέρδη από μη επιτυχείς συμφωνίες» είναι κάτω των 500 ευρώ (Q6_42). Τέλος, η
ανάλυση υπογραμμίζει επίσης ότι παρόλο που η μεταβλητή Q11_61 είναι κυρίαρχη,
δεν ερμηνεύεται σε αυτόν τον άξονα, δεδομένου ότι δεν εμφανίζεται στο στάδιο της
«Αφύπνισης», το οποίο είναι το κύριο χαρακτηριστικό σε αυτόν τον άξονα.
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5.7. Ανάλυση Δεδομένων με την Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση
(CAH)
Σε αυτό το σημείο, πραγματοποιείται μια πιο λεπτομερής ανάλυση των ευρημάτων.
Με τη χρήση της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης (CAH), στον πίνακα
συμπτώσεων απεικονίζονται με γραμμές οι μεταβλητές της πολυπλοκότητας
(sophistication) της Διοίκησης Ποιότητας (Πίνακας 5.7) και με στήλες οι μεταβλητές
του πλέγματος του Crosby (Πίνακας 5.4). Σκοπός της ανάλυσης είναι η δημιουργία
ομάδων μεταξύ των μεταβλητών της πολυπλοκότητας (sophistication) της Διοίκησης
Ποιότητας και κάθε κατηγορίας του Πλέγματος του Crosby ξεχωριστά. Για την
απόσταση μεταξύ των στοιχείων χρησιμοποιείται η μετρική X 2 , καθώς ο πίνακας
δεδομένων είναι ένας πίνακας συμπτώσεων. Για τον σχηματισμό των ομάδων
χρησιμοποιείται το κριτήριο Ward.
Αυτή η λεπτομερέστερη ανάλυση δείχνει ότι μια ικανοποιητική ομαδοποίηση
περιλαμβάνει τις ομάδες 410, 412, 413 και 414 (Σχήμα 5.3). Αυτή η ταξινόμηση
δημιουργήθηκε, όταν η ενδο-ομαδική αδράνεια αυξήθηκε απότομα κατά τη
συγχώνευση των ομάδων 414 και 415 (κριτήριο Ward).

Σχήμα 5.3: Δενδρόγραμμα της Ιεραρχικής Ταξινόμησης

144

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Σύμφωνα με την περιγραφή της κάθε ομάδας, προκύπτει η ακόλουθη ομαδοποίηση
των χαρακτηριστικών:

410 = {Q3_15, Q4_55, Q5_55, Q3_75, ......, Q6_35},
412 = {Q3_13, Q5_32, Q12_22, ..., Q11_72},
413 = {Q3_12, Q3_43, Q4_42, ...., Q4_24}
414 = {Q3_11, Q3_31, Q3_61 ...., Q11_75}.

Η ομάδα 410 αποτελείται από 29 χαρακτηριστικά, η ομάδα 412 αποτελείται από 50,
η ομάδα 413 από 104 χαρακτηριστικά και η ομάδα 414 από 26.
Ο Πίνακας 5.11 αντιπροσωπεύει τις στατιστικά σημαντικές μεταβλητές όλων των
ομάδων. Ο χαρακτηρισμός των ομάδων πραγματοποιήθηκε μετά από ένα μονόπλευρο
Z-test σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05. Μόνο οι αριθμοί πάνω από 1,65
καταγράφονται στον πίνακα, που είναι η κρίσιμη τιμή του Ζ-test σε επίπεδο a= 0,05.
Παρά το γεγονός ότι όλα τα χαρακτηριστικά άνω του 1,65 θεωρούνται στατιστικά
σημαντικά, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα πιο κυρίαρχα για κάθε ομάδα, δηλαδή με
σημαντικά μεγαλύτερη τιμή από αυτή του 1,65.

Πίνακας 5.11: Περιγραφή των στατιστικώς σημαντικών μεταβλητών όλων των ομάδων
(CAH) σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05.
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Η ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι:
- Η ομάδα 410 χαρακτηρίζεται από «έλλειψη πολυπλοκότητας», καθώς περιλαμβάνει
σχεδόν όλα τα στοιχεία του PAF (Q3_15, Q4_55, Q5_55, Q3_75, Q6_35) που έχουν
βαθμολογηθεί με 4 ή 5 (πάνω από 1000 € ή πάνω από 2000 € για το κόστος της
Ποιότητας, αντίστοιχα). Οι τιμές αυτές αντιπροσωπεύουν μία οριζόντια εφαρμογή
της κοστολόγησης Ποιότητας, χωρίς εστίαση σε συγκεκριμένες δραστηριότητες για
την Πρόληψη και την Αξιολόγηση, γεγονός που οδηγεί σε υπερβολικό συνολικό
κόστος. Από την άποψη της ωριμότητας της Διοίκησης Ποιότητας, παρά το ότι η
βελτίωση της Ποιότητας είναι μια κανονική και συνεχής δραστηριότητα (MC5_5),
διαφαίνεται ότι δημιουργούνται ομάδες αντιμετώπισης των προβλημάτων, οι οποίες
δεν παράγουν μακροπρόθεσμες λύσεις (MC3_2). Επιπλέον, οι επιχειρήσεις δεν έχουν
κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους έχουν προβλήματα με την Ποιότητα
(MC6_1), παρόλο που η Ανώτατη Διοίκηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη
διαδικασία Ποιότητας (MC2_3). Τέλος, το αναφερόμενο ποσοστό του κόστους της
Ποιότητας των πωλήσεων είναι 8%, ενώ το πραγματικό πλησιάζει συνήθως το 12%
(MC4_3).
- Η ομάδα 412 χαρακτηρίζεται ως έχουσα «χαμηλό επίπεδο πολυπλοκότητας», καθώς
περιλαμβάνει τα περισσότερα από τα στοιχεία του PAF (Q3_13, Q5_32) που έχουν
βαθμολογηθεί με 2 ή 3 (λιγότερο από 500 € και 501 έως 1000 € για το κόστος της
Ποιότητας, αντίστοιχα). Άλλα χαρακτηριστικά δείχνουν επίσης περιορισμένη ή
καθόλου χρήση των πληροφοριών του Κόστους Ποιότητας και ειδικών τεχνολογιών
πληροφορικής (Q12_22). Όσον αφορά τις μεταβλητές της ωριμότητας, παρατηρείται
πως δεν είναι ξεκάθαρο γιατί υπάρχουν προβλήματα με την Ποιότητα (MC6_2), ενώ
υπάρχουν ορισμένες προσπάθειες υποκίνησης προς την κατεύθυνση της βελτίωσης
της Ποιότητας (MC5_2). Παράλληλα, τα προβλήματα αντιμετωπίζονται αφού
συμβούν, χωρίς να ορίζονται επαρκώς και χωρίς να δίνεται λύση (MC3_1), ενώ ούτε
η Διοίκηση αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα της έννοιας της Ποιότητας (MC1_1).
- Η ομάδα 413 χαρακτηρίζεται από «υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας», δεδομένου ότι
οι επιχειρήσεις έχουν αρκετά υψηλό κόστος Πρόληψης και Αξιολόγησης (Q3_24,
Q3_54, Q4_44, Q4_74) ενώ την ίδια στιγμή εμφανίζουν χαμηλή επένδυση στο
Εσωτερικό και Εξωτερικό κόστος Αποτυχίας, γεγονός που απεικονίζει την ουσία της
επιτυχούς εφαρμογής της κοστολόγησης Ποιότητας. Το Κόστος Ποιότητας μετράται
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για τις περισσότερες διαδικασίες των επιχειρήσεων και οι πληροφορίες για το Κόστος
Ποιότητας χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά (Q11_35). Επιπλέον, οι κατηγορίες
μέτρησης της ωριμότητας σε αυτήν την ομάδα δείχνουν ότι τα προβλήματα πράγματι
εντοπίζονται νωρίς στην ανάπτυξή τους (MC3_4), δεδομένου ότι η Πρόληψη έχει
ενσωματωθεί στις διαδικασίες λειτουργίας των επιχειρήσεων (MC6_4).
- Τέλος, η ομάδα 414 χαρακτηρίζεται από «μεσαίου επιπέδου πολυπλοκότητα»,
καθώς χαρακτηρίζεται από την έλλειψη διαδικασιών Πρόληψης και Αξιολόγησης
(Q3_11, Q3_31, Q3_61), ενώ το κόστος Εσωτερικής και Εξωτερικής Αποτυχίας
απορροφά ένα σημαντικό ποσό χρημάτων. Οι πληροφορίες του Κόστους Ποιότητας
χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά (Q11_75). Σε σχέση με την ωριμότητα,
φαίνεται πως τα προβλήματα προλαμβάνονται, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων
(MC3_5), ενώ η Πρόληψη αποτελεί προτεραιότητα όλων (MC2_5). Επιπλέον, οι
επιχειρήσεις σε αυτήν την ομάδα έχουν μια σαφή εικόνα των διαδικασιών που
απαιτούνται για να αποφευχθούν προβλήματα στην Ποιότητα (MC6_5), ενώ η
Διοίκηση Ποιότητας θεωρείται σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος των συστημάτων
τους (MC1_4).

5.8. Τελικά Συμπεράσματα - Συζήτηση
Με τη χρήση της Παραγοντικής Ανάλυσης των Πολλαπλών Αντιστοιχιών,
εντοπίστηκε μια ενδιαφέρουσα σχέση μεταξύ του σταδίου ωριμότητας των
επιχειρήσεων και του επιπέδου πολυπλοκότητας (sophistication) του συστήματος
κοστολόγησης Ποιότητας, όπου περιλαμβάνονται οι μεταβλητές του μοντέλου PAF
(Μοschidis et al, 2016). Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο
που το μοντέλο PAF διαδραματίζει στη διαδικασία, όχι μόνο ως ένα σημαντικό
στοιχείο της πολυπλοκότητας του συστήματος Ποιότητας, αλλά και ως κυρίαρχη
μεταβλητή σε σχέση με το επίπεδο ωριμότητας της Διοίκησης Ποιότητας. Στην
παρούσα έρευνα ορισμένα στοιχεία του Κόστος Ποιότητας είναι αλληλένδετα με τα
στάδια ωριμότητας, κυρίως την «Αβεβαιότητα» (στάδιο 1), την «Αφύπνιση» (στάδιο
2) και τη «Σοφία» (στάδιο 4), τα οποία αποτελούν τα πιο κυρίαρχα χαρακτηριστικά.
Το κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας φαίνεται να έχει μεγάλη σημασία στο στάδιο
«Αβεβαιότητα», ακολουθούμενο από το κόστος Αξιολόγησης. Αντίθετα, το κόστος

147

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Αξιολόγησης και Εσωτερικής Αποτυχίας χαρακτηρίζουν το στάδιο της «Αφύπνισης»,
ενώ το κόστος Αξιολόγησης φαίνεται σημαντικό και στο στάδιο «Σοφία». Τέλος, το
κόστος Πρόληψης δεν φαίνεται να έχει καμία στατιστική σημασία, με μια πολύ
περιορισμένη παρουσία στα αποτελέσματα.
Τα παραπάνω ευρήματα είναι συνεπή με την κεντρική ιδέα της Διοίκησης Ποιότητας,
ότι επιχειρήσεις με ένα αδύναμο σύστημα κοστολόγησης Ποιότητας αναμένεται να
έχουν υψηλό κόστος Εξωτερικής και Εσωτερικής Αποτυχίας. Ταυτόχρονα, σε ένα πιο
ώριμο σύστημα, το κόστος Αποτυχίας αναμένεται να είναι μικρότερο, ενώ το κόστος
Αξιολόγησης και Πρόληψης είτε θα αυξηθούν (Martínez and Selles, 2015; Sower et
al, 2007; Beecroft, 2001; Montgomery, 1996; Crosby, 1979) είτε θα μειωθούν
δραστικά, ως αποτέλεσμα των συνεχών προσπαθειών βελτίωσης (Plewa et al, 2016;
Ayati & Schiffauerova, 2014; Ittner, 1996). Επιπλέον, τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τα
γενικά χαρακτηριστικά του κάθε σταδίου, όπως αναπτύχθηκαν στο Πλέγμα του
Crosby (Crosby, 1979).
Κατά συνέπεια, έχει επιβεβαιωθεί από την παρούσα έρευνα ότι στην Ελλάδα:
• οι επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών στο στάδιο «Αβεβαιότητα» φαίνεται να έχουν
περιορισμένη αντίληψη για το ότι η Ποιότητα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο διοίκησης,
δεν γνωρίζουν το Κόστος Ποιότητας και αφήνουν τα προβλήματα άλυτα, χωρίς
προσπάθεια να αποτρέψουν την κακή Ποιότητα. Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από
υψηλό κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας και απορροφά ένα ελάχιστο ποσό για τις
διαδικασίες Αξιολόγησης, όπως επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα.
• στο στάδιο «Αφύπνιση» έρχεται η συνειδητοποίηση ότι η Διοίκηση Ποιότητας
μπορεί να είναι χρήσιμη, γεγονός που οδηγεί σε πιο τακτικές επιθεωρήσεις και
ελέγχους και σε έγκαιρο εντοπισμό των προβλημάτων, ιδιαίτερα στις βιομηχανίες
τροφίμων (Djekic et al, 2013; Lupin et al, 2010; Omurgonulsen, 2009). Τα ευρήματα
δείχνουν, κατά συνέπεια, ότι οι επιχειρήσεις έχουν σημαντικές δαπάνες Αξιολόγησης
και Εσωτερικής Αποτυχίας. Υπογραμμίζεται έτσι η έμφαση που δίδεται στην
καλύτερη Ποιότητα και σε όλα τα είδη του ελέγχου.
• οι επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών στο στάδιο της «Σοφίας» μπορούν να
χειριστούν τη μείωση του κόστους και να καταγράφουν το Κόστος Ποιότητας με
μεγαλύτερη ακρίβεια. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούν πληροφορίες του Κόστους
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Ποιότητας για σύγκριση του κόστους και για τη λεπτομερή παρακολούθηση των
διαδικασιών της επιχείρησης (Martínez & Selles, 2015). Επιπλέον, επενδύουν μεγάλα
ποσά σε συγκεκριμένες δαπάνες Αξιολόγησης, όπως προκύπτει και στην παρούσα
ανάλυση.
• οι πληροφορίες για το Κόστος Ποιότητας αποδεικνύεται πως συνδέονται ενεργά με
το προφίλ της επιχείρησης όσον αφορά τη Διοίκηση Ποιότητας (Pires et al, 2015).
Πληροφορίες σχετικές με το Κόστος Ποιότητας σπάνια χρησιμοποιούνται από
επιχειρήσεις στο στάδιο «Αβεβαιότητα» για τη βελτίωση των διαδικασιών τους ή την
ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενώ ποτέ δεν χρησιμοποιούνται στις πολιτικές προώθησης
ή τιμολόγησης. Οι απαντήσεις τους για αυτό το στάδιο επιβεβαιώνουν ότι υλοποιείται
ένα είδος κοστολόγησης Ποιότητας. Επιχειρήσεις στο στάδιο «Αφύπνιση» επίσης δεν
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αποτελεσματικά. Μόνο οι επιχειρήσεις στη φάση
«Σοφία» και «Βεβαιότητα» φαίνεται να χρησιμοποιούν πληροφορίες για τη σύγκριση
μεταξύ του κόστους σε διάφορες διαδικασίες στο εσωτερικό της επιχείρησης. Σε ό, τι
αφορά τη χρήση της Πληροφορικής, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις
στο στάδιο «Βεβαιότητα» χρησιμοποιούν ειδικά στατιστικά πακέτα κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας παρακολούθησης των εξόδων Ποιότητας.
• Αν και για τον «επιχειρηματικό υπο-κλάδο» έχουν προκύψει αντιφατικά
αποτελέσματα στη βιβλιογραφία (Xiaofen, 2013; Trigueros Pina and Sansalvador
Sellés, 2008; Prickett, 1997), αυτή η μεταβλητή φαίνεται να είναι στατιστικά
σημαντική στην παρούσα έρευνα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου
Ποτών χαρακτηρίζονται από το στάδιο «Αβεβαιότητα», ενώ οι επιχειρήσεις στον
τομέα των Φρούτων και Λαχανικών ανήκουν στο στάδιο «Σοφία». Τα αποτελέσματα
αυτά φαίνονται λογικά, δεδομένου ότι ο τομέας της κατανάλωσης φρούτων και
λαχανικών παράγει πολύ ευαίσθητα προϊόντα, τα οποία απαιτούν υψηλά επίπεδα
συντήρησης και τυποποίησης και υψηλό βαθμό συνειδητοποίησης της Ποιότητας.
Όσον αφορά το «μέγεθος», δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία στην παρούσα έρευνα
για την σημαντικότητά του.
Η Ιεραρχική Ταξινόμηση βοηθάει στον προσδιορισμό ομάδων επιχειρήσεων με
διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά (Pires et al, 2015). Με την Ανιούσα Ιεραρχική
Ταξινόμηση ως μέρος της ανάλυσης, έγινε περαιτέρω προσπάθεια να σχηματιστούν
ομάδες αποτελούμενες από τα χαρακτηριστικά της πολυπλοκότητας των συστημάτων
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Ποιότητας και να ερμηνευτούν σε σχέση με τις επιμέρους κατηγορίες μέτρησης των
σταδίων ωριμότητας. Προκύπτει πως οι ομάδες που διαμορφώνονται έχουν κοινά
χαρακτηριστικά με τα στάδια ωριμότητας, όπως αυτά περιγράφονται από τον Crosby
(1979).
Αυτή η δεύτερη λεπτομερέστερη ανάλυση στην έρευνα επεσήμανε μερικά
ενδιαφέροντα αποτελέσματα:
• Είναι σαφές ότι οι δαπάνες μεγάλων χρηματικών ποσών για όλα τα είδη κόστους
της Ποιότητας δεν οδηγούν πάντοτε στην επίλυση όλων των προβλημάτων, όπως
στην περίπτωση των ομάδων με έλλειψη πολυπλοκότητας ή χαμηλού επιπέδου
πολυπλοκότητα. Είναι απαραίτητη η εκτενής εξέταση όλων των διαδικασιών,
προκειμένου να εντοπιστούν προβληματικές περιοχές και πιθανές λύσεις.
• Τα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό
επηρεάζονται από την Ποιότητα της υλοποίησης ενός προγράμματος Κόστους
Ποιότητας και όχι απλώς από την ύπαρξή του (Sower et al, 2007). H εφαρμογή
τεχνικών του Κόστους Ποιότητας βοηθά τις επιχειρήσεις στο να εστιάσουν την
προσοχή τους στους τομείς που χρειάζονται βελτίωση, όπως τη μέτρηση των
διαδικασιών βελτίωσης ή τη βελτίωση της επικοινωνίας για καλύτερο έλεγχο της
Ποιότητας (Kerfai et al, 2016; Őzkan and Karaibrahimoğlu, 2013; Prickett and
Rapley, 2001). Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι η κοστολόγηση Ποιότητας καθορίζει
τις προτεραιότητες για τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Ως εκ τούτου, δεν
πρέπει να εφαρμόζεται ως μια γενικώς «ακριβή» τεχνική, αλλά κατά προτίμηση ως
μια εστιασμένη λύση για τη μείωση των ελαττωμάτων, τη μείωση του κόστους και τη
συνεχή βελτίωση.
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Οι οικονομικοί περιορισμοί που έχουν επιβληθεί, έχουν αποσταθεροποιήσει την
ελληνική οικονομία και δημιούργησαν ένα ασαφές περιβάλλον για τις ελληνικές
επιχειρήσεις. Το περιβάλλον αυτό δεν αποτελεί «γόνιμο έδαφος» για τις τεχνικές
κοστολόγησης Ποιότητας. Αυτό εξηγεί τον λόγο για τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι
Διοικήσεις τους δείχνουν περιορισμένο ενδιαφέρον για συμμετοχή τους σε σχετικές
έρευνες. Επιπλέον, το ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα δεν καλύπτουν το θέμα των εξόδων Ποιότητας με ειδικούς λογαριασμούς
που αφορούν στην Ποιότητα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζεται το
ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για την παρακολούθηση και μέτρηση των εξόδων της
Ποιότητας και να δυσχεραίνονται οι προσπάθειες των ερευνητών για απεικόνιση και
ανάλυση της εφαρμογής του Κόστους Ποιότητας στην Ελλάδα.
Θα ήταν χρήσιμο, λοιπόν, οι ελληνικές επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών να
λαμβάνουν υπόψη τα γενικά χαρακτηριστικά του επιπέδου ωριμότητας στο οποίο
ανήκουν και να αξιολογούν τα γενικά χαρακτηριστικά του. Με τον τρόπο αυτό
μπορεί στη συνέχεια να ληφθούν μέτρα, σε σχέση με τη στάση τους απέναντι στην
κοστολόγηση Ποιότητας. Όσο περισσότερη έμφαση δίνεται στην Ποιότητα, τόσο
περισσότερα θα είναι τα θετικά αποτελέσματα που θα προκύψουν, γεγονός που θα
οδηγήσει σε γενική βελτίωση όλων των διαδικασιών στο εσωτερικό των
επιχειρήσεων και σε συνακόλουθη επίτευξη ενός υψηλότερου επιπέδου ωριμότητας.
Ένα μοντέλο ωριμότητας μπορεί, επομένως, να χρησιμεύσει ως πλαίσιο για τις
επιχειρήσεις ώστε να προσεγγίσουν τα προβλήματα και τα ελαττώματα με έναν πιο
ολιστικό τρόπο, να θέσουν προτεραιότητες και να ξεπεράσουν τις δυσκολίες. Η
κοστολόγηση Ποιότητας είναι απαραίτητη προς αυτήν την κατεύθυνση.
Προτείνεται περαιτέρω έρευνα σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς, εκτός από τα
Τρόφιμα και τα Ποτά, ώστε να δημιουργηθούν νέες γνώσεις σχετικά με την
εφαρμογή του κόστους της Ποιότητας στην Ελλάδα και τη σχέση της με το επίπεδο
ωριμότητας της Διοίκησης Ποιότητας. Θα ήταν ενδιαφέρον να επεκταθεί η περιοχή
της έρευνας, σε μια προσπάθεια να εξεταστεί κατά πόσον τα αποτελέσματα της
παρούσας μελέτης θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε άλλους κλάδους της
Βιομηχανίας στην Ελλάδα. Η χρονική διάρκεια της έρευνας θα μπορούσε επίσης να
επεκταθεί, δεδομένου ότι μια διαχρονική μελέτη θα μπορούσε να παράγει
ενδιαφέροντα αποτελέσματα σχετικά με τις διάφορες σχέσεις και συνδέσεις.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα είναι
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ένα κυρίαρχο συστατικό της εγχώριας Μεταποίησης, περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε
να τονίσει τη σημαντική συμβολή που οι «ώριμες» επιχειρήσεις θα είχαν στην
διαδικασία εφαρμογής της κοστολόγησης Ποιότητας από την πλειοψηφία των
ελληνικών επιχειρήσεων, δεδομένου ότι επιβεβαιώνεται ότι μια ώριμη επιχείρηση
χαρακτηρίζεται από συνέπεια, επικέντρωση στη συνεχή βελτίωση και δέσμευση για
την κοστολόγηση Ποιότητας. Τέλος, η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να προκαλέσει
μια συζήτηση μεταξύ των αρμόδιων Επιμελητηρίων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και
του κράτους, για την αναγκαιότητα ενός αναμορφωμένου λογιστικού πλαισίου,
σχετικού με τις απαιτήσεις της κοστολόγησης Ποιότητας, που θα βοηθούσε σε πιο
συγκεκριμένους ελέγχους και πιο συνεπή παρακολούθηση του Κόστους Ποιότητας.
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Μια πολυδιάστατη διαχρονική μετα-ανάλυση
του Κόστους Ποιότητας
6.1 Εισαγωγή
Όπως έχει αναλυθεί στο κεφάλαιο 1, η διεθνής βιβλιογραφία έχει εμπλουτιστεί με
μεγάλο αριθμό εναλλακτικών απόψεων, προσθηκών και επικρίσεων σχετικά με τη
θεωρία του Κόστους Ποιότητας και του μοντέλου PAF (Kerfai et al, 2016; Plewa et
al, 2016; Freiesleben, 2004; Juran και Gryna, 1988; 1993). Παρά ταύτα, από την
εμφάνιση του αρχικού μοντέλου PAF, η κατηγοριοποίηση σε κόστος Πρόληψης,
Αξιολόγησης και Αποτυχίας δε φαίνεται να γίνεται πάντα με αρκετά σαφή τρόπο. Τα
στοιχεία (συνιστώσες) του κόστους που μπορούν να συμπεριληφθούν σε κάθε
κατηγορία είναι πολυάριθμα. Επιπλέον, συχνά εναπόκειται στην αντικειμενικότητα
του ερευνητή για το αν ορισμένες δαπάνες θα πρέπει να «ταξινομούνται» υπό τη μία
ή την άλλη κατηγορία.
Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να απεικονιστεί το Κόστος της Ποιότητας που έχει
μελετηθεί σε 99 διεθνείς ερευνητικές εργασίες για την Ποιότητα, από το 1985 μέχρι
το 2016, με σκοπό να περιγραφεί ποια στοιχεία του κόστους είναι κυρίαρχα, ποια
εξασθένησαν με την πάροδο του χρόνου, ποια δε μετρώνται καθόλου καθώς και σε
ποια κατηγορία Κόστους Ποιότητας καταγράφονται. Επιπλέον, παρουσιάζονται
αναλυτικά συγκεκριμένα «δημογραφικά» χαρακτηριστικά των εργασιών (ενότητα
6.3), με σκοπό να εξεταστεί αν η έκταση της ανάλυσης των συνιστωσών του Κόστους
Ποιότητας εξαρτάται από α) τον χρόνο δημοσίευσης των εργασιών, που τονίζει την
χρονική περίοδο εφαρμογής του Κόστους Ποιότητας, β) τον επιχειρηματικό κλάδο
των επιχειρήσεων που αναλύονται και γ) τη χώρα προέλευσης της έρευνας. Με τη
χρήση της Παραγοντικής Ανάλυσης των Πολλαπλών Αντιστοιχιών (ενότητα 6.4)
εντοπίζονται οι εντονότερες σχέσεις μεταξύ των «δημογραφικών» χαρακτηριστικών
και των συνιστωσών του Κόστους Ποιότητας.
Η αναλυτική παρουσίαση των 99 εργασιών αναφέρεται στο Παράρτημα Δ.
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6.2. Συλλογή δεδομένων
Για τον εντοπισμό των άρθρων που δημοσιεύτηκαν μεταξύ του 1985 και του 2016
σχετικά με το θέμα του Κόστους Ποιότητας, πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις με
λέξεις-κλειδιά με τη χρήση του Google Scholar. Στη συνέχεια, τα πρώτα
αποτελέσματα εξετάστηκαν για τον εντοπισμό εργασιών που ασχολούνταν ειδικά με
την έρευνα πάνω στην κοστολόγηση Ποιότητας, είτε υπό τη μορφή της μελέτης
πεδίου (field studies) είτε υπό τη μορφή μεμονωμένων μελετών περιπτώσεων (case
studies). Κάθε ένα από τα άρθρα εξετάστηκε για να εξασφαλιστεί ότι το περιεχόμενό
του ήταν σχετικό με την έρευνα του Κόστους Ποιότητας. Ελήφθησαν υπόψη μόνο
μελέτες πεδίου και περιπτώσεις με «πραγματικά» εμπειρικά δεδομένα. Δε
συμπεριλήφθηκαν εργασίες θεωρητικές ή μοντελοποίησης/προσομοίωσης, που είχαν
είτε καθαρά θεωρητική συνεισφορά ή περιείχαν αποτελέσματα εργαστηριακών
ελέγχων.
Η βιβλιογραφία αναδεικνύει ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η γεωγραφική, πολιτική,
ιστορική και οικονομική «εγγύτητα» διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση
των πολιτιστικών αξιών (Liňán, F. and Fernandez-Serrano, 2014) και ότι ο πολιτισμός
δεν είναι μόνιμος, αν και αλλάζει μόνο αργά, επί μακρές χρονικές περιόδους
(Mcgrath et al. 1992). Τα κριτήρια έρευνας που επιλέχθηκαν, ως εκ τούτου, είναι η
ημερομηνία δημοσίευσης, ο επιχειρηματικός κλάδος και η γεωγραφική περιοχή,
καθότι φαίνεται ότι συνδέονται με τον πολιτισμό και την επιχειρηματική
δραστηριότητα, τα οποία βοηθούν από κοινού στη διαμόρφωση του επιπέδου της
οικονομικής ανάπτυξης και της διαχείρισης της Ποιότητας

6.3. Περιγραφικά στατιστικά
6.3.1. Κριτήρια έρευνας
α) Χρονική περίοδος δημοσίευσης
Αν και το θεωρητικό πλαίσιο της κοστολόγησης Ποιότητας έχει διαμορφωθεί από το
1950 από τους Juran (1951) και Feigenbaum (1956), ήταν μόλις το 1980 όταν το
αντικείμενο αυτό άρχισε να προσελκύει έντονη προσοχή από την επιστημονική
κοινότητα. Ελάχιστες σχετικές έρευνες είχαν διεξαχθεί νωρίτερα, κυρίως λόγω της
περιορισμένης γνώσης της κοστολόγησης Ποιότητας μεταξύ των Διοικήσεων των
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επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Το έργο του Crosby (1979) υπήρξε μια από τις
πρώτες προσπάθειες ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης και να
γίνει γνωστό στον κόσμο των επιχειρήσεων το πώς η κοστολόγηση Ποιότητας μπορεί
να επιφέρει θετικά αποτελέσματα.
Η παρούσα έρευνα, ως εκ τούτου, επικεντρώνεται σε μια περίοδο 30 ετών και σε
εργασίες που έχουν δημοσιευτεί από το έτος 1985 μέχρι το έτος 2016. Η
τριακονταετία αυτή έχει χωριστεί σε 2 περιόδους (Υ1: 1985-2005, Υ2: 2006 -2016),
σύμφωνα με τον Πίνακα 6.1.
Πίνακας 6.1: Χρονική περίοδος δημοσίευσης εργασιών
Μεταβλητές

Y1
Y2

Ημερομηνία
δημοσίευσης

Πλήθος
εργασιών

1985-2005
2006-2016
Σύνολο

40 εργασίες
59 εργασίες
99 εργασίες

Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ο αριθμός των δημοσιευμένων εργασιών
αυξάνεται προϊόντος του χρόνου. Η κατανομή των εργασιών υπογραμμίζει την
αυξανόμενη έμφαση που η επιστημονική κοινότητα δίνει στην κοστολόγηση
Ποιότητας κατά τη διάρκεια των τριών δεκαετιών. Η ημερομηνία δημοσίευσης είναι
μια από τις δημογραφικές μεταβλητές που ελήφθησαν υπόψη στην παρούσα έρευνα,
προκειμένου να εξεταστούν οι πιθανές αλληλεπιδράσεις της με συγκεκριμένα
στοιχεία του Κόστος Ποιότητας στα υπό έρευνα άρθρα.

β) Επιχειρηματικός κλάδος
Ο επιχειρηματικός κλάδος των επιχειρήσεων έχει αποδειχθεί πως είναι σχετικός
με την έκταση της εφαρμογής της κοστολόγησης Ποιότητας (Trigueros Pina and
Selles, 2008; Rapley et al, 1999). Για το λόγο αυτό η έρευνα επικεντρώθηκε στον
κλάδο των επιχειρήσεων που αναλύθηκαν στις δημοσιευμένες έρευνες και τις μελέτες
περιπτώσεων. Ο Πίνακας 6.2 δείχνει την κατανομή των εργασιών κατά
επιχειρηματικό κλάδο. Είναι προφανές ότι η πλειοψηφία των ερευνών έχει
πραγματοποιηθεί στον τομέα της Μεταποίησης κατά ποσοστό 63%, ενώ ο κλάδος
των Κατασκευών και η βιομηχανία Τροφίμων εμφανίζονται λιγότερο συχνά (16% και
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10% αντίστοιχα). Ο επιχειρηματικός κλάδος έχει επίσης χρησιμοποιηθεί ως
μεταβλητή στην παρούσα έρευνα, προκειμένου να αναδειχθεί η σχέση του με τις
συνιστώσες του Κόστους Ποιότητας.
Πίνακας 6.2: Κατανομή εργασιών κατά επιχειρηματικό κλάδο
Πλήθος
εργασιών

Μεταβλητές

Κλάδος

S1

Μεταποίηση1

63

S2

Κατασκευές

16

S3

Τρόφιμα

10

S4

Άλλο2

10

Σύνολο

99

1

Η Μεταποίηση περιλαμβάνει: παραγωγή παπουτσιών, ηλεκτρικών
εξαρτημάτων και εξοπλισμού, αυτοκινητοβιομηχανίες, εξαρτήματα
αυτοκινήτων, κλπ.
2

Τα Άλλο περιλαμβάνουν: ιατρικές και φαρμακευτικές εταιρίες,
τηλεπικοινωνίες, εργαστήριο ανάλυσης νερού κλπ.

γ) Γεωγραφική περιοχή
Η γεωγραφική περιοχή περιλαμβάνεται επίσης ως μεταβλητή στην ανάλυση των 99
άρθρων. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας επισημαίνει περαιτέρω μια ενδιαφέρουσα
κατανομή των εργασιών σε σχέση με τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται κάθε
μελέτη, με το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι η πιο δραστήρια χώρα στον τομέα,
καλύπτοντας το 16% των δημοσιευμένων εργασιών. Για λόγους συντομίας
επιλέχθηκε στην παρούσα έρευνα να σχηματιστούν ομάδες, στις οποίες οι διάφορες
χώρες έχουν ομαδοποιηθεί κατά ηπείρους. Οι γεωγραφικές μεταβλητές που έχουν
χρησιμοποιηθεί παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.3. Είναι προφανές ότι η Ασία είναι η
πιο «παραγωγική» ήπειρος από την άποψη του πλήθους δημοσιευμένων εργασιών,
καθώς η πλειοψηφία των ερευνών/μελετών περιπτώσεων (47%) έχουν λάβει χώρα σε
αυτήν την περιοχή.
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Πίνακας 6.3: Γεωγραφικές μεταβλητές

Μεταβλητές
C1
C2
C3
C4
C5

Πλήθος
εργασιών
47
31
12
5
4

Ήπειρος
Ασία
Ευρώπη
Β. Αμερική
Αφρική
Αυστραλία
Σύνολο

99

6.3.2 Δείκτες Κόστους Ποιότητας
Οι δείκτες Κόστους Ποιότητας, όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1, είναι η σχέση του
συνολικού κόστους της Ποιότητας ως ποσοστό μιας εκ των παρακάτω βάσεων,
δηλαδή των εσόδων από τις πωλήσεις, της προστιθέμενης αξίας, των άμεσων
υλικών/κόστους εργασίας κλπ:

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, «τα έσοδα των πωλήσεων» είναι η πιο κοινή
βάση για τον υπολογισμό των δεικτών στις υπό έρευνα εργασίες, η οποία
ακολουθείται από το «κόστος παραγωγής» και τον «κύκλο εργασιών». Ωστόσο,
σχεδόν οι μισές από τις εργασίες είτε δεν αναφέρουν κανέναν δείκτη Κόστους
Ποιότητας είτε δεν κάνουν συγκεκριμένη αναφορά στο ποια βάση χρησιμοποιείται
(Πίνακας 6.4).
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Πίνακας 6.4: Βάσεις Δεικτών Ποιότητας

Βάσεις
Έσοδα
πωλήσεων
Κόστος
παραγωγής
Κύκλος
εργασιών
Προστιθέμενη
αξία
υλικά/εργασία
Κέρδος
Δεν ορίζεται

Συχνότητα
23
12
8
7
4
2
47
103 *

* Το άθροισμα (103) υπερβαίνει τον αριθμό των εργασιών (99), δεδομένου ότι κάποιες εργασίες
χρησιμοποιούν πάνω από έναν δείκτη στην ανάλυσή τους.

6.3.3 Στοιχεία (συνιστώσες) του Κόστους Ποιότητας
Από τα 99 άρθρα που εξετάστηκαν, μόνο τα 45 προχώρησαν σε λεπτομερή ανάλυση
των στοιχείων (συνιστωσών) του κόστους που περιλαμβάνονται στο Κόστος
Ποιότητας. Σχεδόν το 37% των μελετών δεν ανέφερε αναλυτικά τα είδη κόστους,
αλλά παρείχε ένα γενικό άθροισμα κάθε κατηγορίας κόστους (ΠρόληψηςΑξιολόγησης-Αποτυχίας). Ένα επιπλέον 17% επικεντρώθηκε μόνο στην κακή
Ποιότητα (Αποτυχία) και δεν επεκτάθηκε σε λεπτομέρειες σχετικά με την Πρόληψη
και την Αξιολόγηση (Πίνακας 6.5).
Πίνακας 6.5: Ανάλυση σε στοιχεία (συνιστώσες) του Κόστους Ποιότητας

Ανάλυση σε στοιχεία του Κόστους Ποιότητας
Καμία ανάλυση σε στοιχεία του Κόστους
Ποιότητας
Έμφαση σε χαμηλή Ποιότητα (poor quality)
Σύνολο
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Πλήθος
εργασιών
45
37
17
99
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Μεταξύ των 45 εργασιών που διεξήγαγαν ανάλυση στις συνιστώσες του Κόστους
Ποιότητας, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία τους έλαβε χώρα κατά
τη διάρκεια της τρίτης δεκαετίας (έτη 2006-2016). Ο Πίνακας 6.6 δείχνει την
αυξανόμενη έμφαση, προϊόντος του χρόνου, στην ανάλυση των 3 γενικών
κατηγοριών του Κόστους Ποιότητας (Πρόληψης-Αξιολόγησης-Αποτυχίας) στα
επιμέρους στοιχεία τους.
Πίνακας 6.6: Ανάλυση σε στοιχεία του Κόστους Ποιότητας με βάση την ημερομηνία
δημοσίευσης
Ημερομηνία
Μεταβλητές δημοσίευσης
Y1
1985-2005
Y2
2006-2016
Σύνολο

Πλήθος
εργασιών
15 εργασίες
30 εργασίες
45 εργασίες

Από τα παραπάνω άρθρα, πρώτα συγκεντρώθηκαν τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα
στοιχεία κόστους, σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί η ουσία του Κόστους Ποιότητας
και να απεικονισθούν καλύτερα οι επιμέρους συνιστώσες της κάθε κατηγορίας
κόστους. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.7, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα είδη
κόστους για την κατηγορία της Πρόληψης ήταν «η εκπαίδευση σε θέματα
Ποιότητας», «η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού» και «ο σχεδιασμός και
ανάπτυξη της Ποιότητας». Η κατηγορία της Αξιολόγησης αναλύεται κυρίως στο
«κόστος επιθεώρησης», στο «κόστος δοκιμών» και στη «βαθμονόμηση και δοκιμές
του εξοπλισμού». Η «ολική επανεπεξεργασία» και το «συνολικό κόστος άχρηστων»
χαρακτηρίζουν κυρίως την κατηγορία του κόστους Εσωτερικής Αποτυχίας, ενώ «το
κόστος των επιστροφών» και η «διερεύνηση παραπόνων» είναι τα πιο συχνά
χρησιμοποιούμενα κόστη για το κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας.
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Πίνακας 6.7: Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα στοιχεία (συνιστώσες) κόστους

Στοιχεία (συνιστώσες) κόστους

Κόστος Πρόληψης

Κόστος Αξιολόγησης

Κόστος Εσωτερικής
Αποτυχίας

Κόστος Εξωτερικής
Αποτυχίας

Εκπαίδευση σε θέματα Ποιότητας
Προληπτική συντήρηση
Σχεδιασμός και ανάπτυξη Ποιότητας
Διασφάλιση προμηθευτών
Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων
Κόστος επιθεώρησης
Κόστος δοκιμών
Βαθμονόμηση και έλεγχος εξοπλισμού
Παραλαβή και έλεγχος εισερχόμενων υλικών
Δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις
Ολική επανεπεξεργασία
Συνολικό κόστος άχρηστων
Επανεπιθεώρηση και επανέλεγχος
Διερεύνηση αιτιών/σφαλμάτων
Κόστος επιδιόρθωσης
Κόστος επιστροφών
Διερεύνηση παραπόνων
Προσαρμογή εγγυήσεων
Πρόστιμα
Κόστος επιδιόρθωσης-αντικατάστασης

συχνότητα
32
28
26
19
17
30
27
26
24
19
29
25
20
19
18
24
19
15
15
15

ποσοστό επί
των
εργασιών*
71%
62%
58%
42%
38%
66%
60%
58%
53%
42%
64%
56%
44%
42%
40%
53%
42%
33%
33%
33%

*Το άθροισμα υπερβαίνει το 100, δεδομένου ότι κάθε εργασία αναλύει περισσότερα του ενός στοιχεία κόστους.

Δεδομένου του γεγονότος ότι ο συνολικός αριθμός των συνιστωσών κόστους που
συλλέχθηκαν αρχικά ήταν υπερβολικός (58 συνιστώσες του κόστους –βλ.
Παράρτημα Δ), δημιουργήθηκε μια νέα πρωτότυπη ομαδοποίηση των διαφόρων
στοιχείων κόστους στις ακόλουθες ομάδες, όπως φαίνεται στους πίνακες 6.8, 6.9,
6.10, 6.11. Με αυτό τον τρόπο, σχηματίστηκαν 5 ομάδες στοιχείων (συνιστωσών) του
κόστους για την κατηγορία της Πρόληψης, της Αξιολόγησης και της Εξωτερικής
Αποτυχίας αντίστοιχα, ενώ 6 ομάδες συνιστωσών κόστους σχηματίστηκαν για την
κατηγορία του κόστους Εσωτερικής Αποτυχίας.
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Πίνακας 6.8: Κατηγορία Κόστους Πρόληψης

Κόστος Πρόληψης
Ομάδες κόστους
P1

P2

P3

P4

P5

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΝΕΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Στοιχεία (συνιστώσες) κόστους
Αμοιβές προσωπικού
Εκπαίδευση σε θέματα Ποιότητας
Έξοδα σχεδιασμού και ανάπτυξης Ποιότητας
Μάρκετινγκ
Προληπτική συντήρηση
Προληπτικά κόστη αγορών
Κόστος σχετικά με ISO/HACCP
Προληπτικό κόστος λειτουργιών
Υγιεινή και ασφάλεια
Ανάλυση και σύνταξη εκθέσεων Ποιότητας
Εσωτερικοί έλεγχοί
Ποιότητα νέων προϊόντων
Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων
Καθορισμός απαιτήσεων πελατών
Διασφάλιση προμηθευτών
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Πίνακας 6.9: Κατηγορία Κόστους Αξιολόγησης

Κόστος Αξιολόγησης

A1

A2

A3

Ομάδες κόστους

Στοιχεία (συνιστώσες) κόστους

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ

Κόστος επιθεώρησης
Κόστος δοκιμών
Βαθμονόμηση και έλεγχος εξοπλισμού
Αμοιβές εργαζομένων στον έλεγχο Ποιότητας
Εκπαίδευση εργαζομένων στον έλεγχο Ποιότητας

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

A4

ΕΛΕΓΧΟΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

A5

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Παραλαβή και έλεγχος εισερχόμενων υλικών
Αξιολόγηση αποθεμάτων
Κόστος Αξιολόγησης αγορών
Κόστος Αξιολόγησης λειτουργιών

Δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις
Έλεγχοι Ποιότητας παραγωγής
Ανάλυση και σύνταξη αποτελεσμάτων ελέγχων
Έλεγχοι Ποιότητας προμηθευτών
Άδειες και εγκρίσεις

162

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Πίνακας 6.10: Κατηγορία Κόστους Εσωτερικής Αποτυχίας

Κόστος Εσωτερικής Αποτυχίας
Ομάδες κόστους
IF1

IF2

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΈΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στοιχεία (συνιστώσες) κόστους
Επαναληπτικές δοκιμές και επιδιόρθωση
Ολική επανεπεξεργασία
Κόστος επιδιόρθωσης
Ανταλλακτικά και αναλώσιμα
Κόστος Αποτυχίας αγορών
Αποτυχία συστήματος/λειτουργιών

IF3

IF4

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Διερεύνηση αιτιών/σφαλμάτων
ΑΙΤΙΩΝ/ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κόστος Αποτυχίας σχεδιασμού παραγωγής
Απώλειες παραγωγής
Κόστος άχρηστων
Ανεξέλεγκτη απώλεια υλικών
Χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας
Νεκρός χρόνος
Επαναπρογραμματισμός/υπερωρίες

IF5

ΣΦΑΛΜΑΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

IF6

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Σφάλματα προμηθευτών
Αποκλίσεις
Εγκρίσεις
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Πίνακας 6.11: Κατηγορία Κόστους Εξωτερικής Αποτυχίας

Κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας
Ομάδες κόστους

Στοιχεία (συνιστώσες) κόστους
Κόστος επιστροφών

EF1

EF2

EF3

EF4
EF5

Κόστος επιδιόρθωσης-αντικατάστασης
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣΚατεστραμμένα προϊόντα
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εξωτερικές υπηρεσίες (έξοδα ταξιδίων για επισκευές )
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΛΟΓΩ
ΧΑΜΗΛΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
ΠΕΛΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΙΜΑΑΞΙΩΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Έξοδα αποστολής επιστρεφόμενων προϊόντων
Εκπτώσεις λόγω χαμηλής Ποιότητας
Απώλεια υπεραξίας πελατών
Απώλεια πωλήσεων
Διερεύνηση παραπόνων πελατών
Προσαρμογή εγγυήσεων
Πρόστιμα
Βελτιώσεις και προσαρμογές στα πρότυπα Ποιότητας

6.4 Ανάλυση δεδομένων με την Παραγοντική Ανάλυση των
Πολλαπλών Αντιστοιχιών (MCA)
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 2, η Παραγοντική Ανάλυση των
Αντιστοιχιών είναι μια διερευνητική μεθοδολογία του πεδίου της Ανάλυσης
Δεδομένων, η οποία προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση του υπό εξέταση
φαινομένου και διερευνά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ όλων των κατηγορικών
δεδομένων, με αποτέλεσμα την αποτύπωση των κυρίαρχων τάσεων στη δομή τους.
Στην παρούσα ανάλυση χρησιμοποιείται κυρίως ως το πιο κατάλληλο εργαλείο για
την ανάδειξη των αντιστοιχιών μεταξύ των «δημογραφικών» μεταβλητών των
εργασιών (χρονική περίοδος δημοσίευσης, επιχειρηματικός κλάδος, γεωγραφική
περιοχή) και των στοιχείων Κόστους Ποιότητας κάθε κατηγορίας κόστους ξεχωριστά
(Πρόληψης, Αξιολόγησης, Εσωτερικής και Εξωτερικής Αποτυχίας). Τα δεδομένα
μετατράπηκαν σε πίνακες Burt.
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6.4.1. Κόστος Πρόληψης
Για την ανάλυση του κόστους Πρόληψης ελήφθησαν ως μεταβλητές οι 5 ομάδες
κόστους του Πίνακα 6.8, όπου συγκεντρώθηκαν και ομαδοποιήθηκαν όλες οι
συνιστώσες του κόστους Πρόληψης, όπως αναφέρονταν στις εργασίες που
αναλύθηκαν.
Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.12, γίνεται φανερό ότι με την ανάλυση των δύο
παραγοντικών αξόνων υπάρχει 53,19 % ερμηνεία της ολικής αδράνειας, ενώ μόνο ο
πρώτος άξονας καλύπτει 33,22 % της πληροφορίας.
Πίνακας 6.12: Συνολική αδράνεια-Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,29202
ΑΞΟΝΑΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑ

%ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΡΙΖΩΝ

1

0,0969952

33,22

33,22

|********************************

2

0,0583267

19,97

53,19

|*******************

3

0,0356860

12,22

65,41

|***************

4

0,0304220

10,42

75,83

|*************

5

0,0207221

7,10

82,92

|*********

6

0,0170942

5,85

88,78

|********

Κατά τη χρήση της Παραγοντικής

Ανάλυσης των Πολλαπλών Αντιστοιχιών,

ελήφθησαν υπόψη οι μεταβλητές που είχαν τον υψηλότερο δείκτη συνεισφοράς
(CTR). Τα σημεία με υψηλό CTR τονίζουν τη σημασία της κάθε μεταβλητής στη
δημιουργία των κυριάρχων τάσεων. Ο μέσος όρος συνεισφοράς είναι 1000: 21 =
47,61, όπου 21 είναι ο αριθμός των κατηγοριών όλων των μεταβλητών. Ως σημαντικά
σημεία για την ερμηνεία του κάθε άξονα λαμβάνονται συνήθως εκείνα με CTR
μεγαλύτερο του μέσου όρου συνεισφοράς. Η παρούσα ανάλυση εστιάζεται σε σημεία
άνω του μέσου όρου (CTR> 50), προκειμένου να τονιστούν έντονα οι μεταβλητές
που έχουν την υψηλότερη δυνατή συμβολή στη δημιουργία του κάθε άξονα.
Τα αποτελέσματα της Παραγοντικής Ανάλυσης για τους δύο πρώτους παραγοντικούς
άξονες της κατηγορίας του κόστους Πρόληψης παρουσιάζονται στους Πίνακες 6.13
και 6.14.
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Α) Ανάλυση του 1ου παραγοντικού Άξονα
Από την ανάλυση της πρώτης κυρίαρχης τάσης, η οποία περιγράφεται από τον
παραγοντικό άξονα 1 (Σχήμα 6.1), μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι υπάρχει
έντονη διαφοροποίηση μεταξύ δύο ομάδων εργασιών με βάση τη χρονική περίοδο
δημοσίευσής τους.
Από τη μία πλευρά, υπάρχουν εργασίες που έχουν γραφτεί μεταξύ του 1985 και του
2005 (Υ1) στην Ευρώπη (C2). Ειδικότερα, για την Πρόληψη δόθηκε έμφαση στη
«διασφάλιση προμηθευτών» (Ρ51), στον «σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων»
(Ρ41) και στις «προληπτικές διαδικασίες ελέγχου» (P31).
Πίνακας 6.13: Δείκτες Ερμηνείας, κατά αύξουσα σειρά του CTR, του 1ου παραγοντικού
Άξονα για το Κόστος Πρόληψης: Συντεταγμένες (#F), Συσχετισμοί (COR), Συνεισφορές
(CTR).

Y1
P51
P52
P41
P42
Y2
P31
P12
S2
C2

#F1

COR

CTR

-539
-454
397
-423
337
297
-382
559
714
-388

701
802
802
683
683
701
430
331
315
301

131
123
107
101
81
72
66
61
57
51

Σχήμα 6.1: 1ος παραγοντικός Άξονας – Κόστος Πρόληψης
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Αντίθετα, οι εργασίες της δεύτερης ομάδας γράφτηκαν τη δεκαετία 2006-2016 (Υ2)
με έμφαση στον τομέα των Κατασκευών (S2). Κατά την περίοδο αυτή φαίνεται πως
δεν παρακολουθούνται τα περισσότερα στοιχεία κόστους που παρακολουθούνταν
κατά την πρώτη περίοδο. Αναλυτικότερα, δεν παρακολουθούνται κατά κύριο λόγο η
«διασφάλιση προμηθευτών» (P52) και ο «σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων»
(Ρ42), παρόλο που κατά την πρώτη περίοδο καταγράφεται σχετική παρουσία στην
ανάλυση, καθώς και ο «σχεδιασμός και ανάπτυξη Ποιότητας» (P12).

Β) Ανάλυση του 2ου παραγοντικού Άξονα
Η ανάλυση της δεύτερης κυρίαρχης τάσης, που απεικονίζεται από τον παραγοντικό
άξονα 2 (Σχήμα 6.2) αναφέρεται κυρίως στη διαχείριση του κόστους Πρόληψης στην
Αφρική (C4), όπου δεν εστιάζουν στην «ποιότητα διεργασιών» (Ρ22), και την
αντιπαράθεση της μεταβλητής συγκεκριμένα με την Αμερική (C3), όπου γράφτηκαν
εργασίες κυρίως για τα Τρόφιμα (S3).
Πίνακας 6.14: Δείκτες Ερμηνείας, κατά αύξουσα σειρά του CTR, του 2ου παραγοντικού
Άξονα για το Κόστος Πρόληψης: Συντεταγμένες (#F), Συσχετισμοί (COR), Συνεισφορές
(CTR).

C4
P22
S3
C3

#F2

COR

CTR

-1016
-710
629
489

606
503
418
190

194
163
128
53

Σχήμα 6.2: 2ος παραγοντικός Άξονας – Κόστος Πρόληψης
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6.4.2. Κόστος Αξιολόγησης
Η ανάλυση του κόστους Αξιολόγησης βασίστηκε στις 5 ομάδες κόστους του Πίνακα
6.9, οι οποίες σχηματίστηκαν από όλες τις συνιστώσες του κόστους Αξιολόγησης,
όπως εμφανίστηκαν στις εργασίες που αναλύθηκαν.
Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.15, γίνεται φανερό ότι με την ανάλυση των δύο
παραγοντικών αξόνων υπάρχει 54,90 % ερμηνεία της ολικής αδράνειας, ενώ μόνο ο
πρώτος άξονας καλύπτει 39,13 % της πληροφορίας.
Πίνακας 6.15: Συνολική αδράνεια-Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,28416
ΑΞΟΝΑΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑ

%ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΡΙΖΩΝ

1

0,1111822

39,13

39,13

|********************************

2

0,0448139

15,77

54,90

|*******************

3

0,0265969

9,36

64,26

|**********

4

0,0226009

7,95

72,21

|*********

5

0,0212737

7,49

79,70

|*******

6

0,0159988

5,63

85,33

|******

Κατά τη χρήση της Παραγοντικής Ανάλυσης των Πολλαπλών Αντιστοιχιών,
ελήφθησαν υπόψη οι μεταβλητές που είχαν τον υψηλότερο δείκτη συνεισφοράς
(CTR). Τα σημεία με υψηλό CTR τονίζουν τη σημασία της κάθε μεταβλητής στη
δημιουργία των κυριάρχων τάσεων. Ο μέσος όρος συνεισφοράς είναι 1000: 21 =
47,61, όπου 21 είναι ο αριθμός των κατηγοριών όλων των μεταβλητών. Ως σημαντικά
σημεία για την ερμηνεία του κάθε άξονα λαμβάνονται συνήθως εκείνα με CTR
μεγαλύτερο του μέσου όρου συνεισφοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, η ανάλυση
εστιάζεται σε σημεία άνω του μέσου όρου (CTR> 50), προκειμένου να τονιστούν
έντονα οι μεταβλητές που έχουν την υψηλότερη δυνατή συμβολή στη δημιουργία του
κάθε άξονα.
Τα αποτελέσματα της Παραγοντικής Ανάλυσης για τους δύο πρώτους παραγοντικούς
άξονες της κατηγορίας του κόστους Αξιολόγησης παρουσιάζονται στους Πίνακες
6.16 και 6.17.
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Α) Ανάλυση του 1ου παραγοντικού Άξονα
Η ανάλυση της πρώτης κυρίαρχης τάσης (Σχήμα 6.3) για το κόστος
Αξιολόγησης αναδεικνύει μια αντιπαράθεση των δύο χρονικών περιόδων
δημοσίευσης των εργασιών. Η πρώτη ομάδα εργασιών που σχηματίζεται, έχει
γραφτεί κατά την περίοδο 1985-2005 (Υ1) στην Ευρώπη (C2), με κυριότερα
χαρακτηριστικά, τον «έλεγχο ποιότητας προμηθευτών» (Α41), τον «έλεγχο και
αξιολόγηση αποθεμάτων» (Α21) και την παρακολούθηση των εξόδων για «άδειες και
εγκρίσεις» (Α51). Αντιθέτως, η δεύτερη αντιπαρατιθέμενη ομάδα εργασιών γράφτηκε
την περίοδο 2006-2016 (Υ2) στον τομέα των Κατασκευών (S2), και δεν
παρακολουθεί τα έξοδα για τον «έλεγχο και αξιολόγηση αποθεμάτων» (Α22).
Πίνακας 6.16: Δείκτες Ερμηνείας, κατά αύξουσα σειρά του CTR, του 1ου παραγοντικού
Άξονα για το Κόστος Αξιολόγησης: Συντεταγμένες (#F), Συσχετισμοί (COR), Συνεισφορές
(CTR).

Y1
A21
C2
A51
Y2
A22
S2
A41

#F1

COR

CTR

-612
-597
-646
-829
337
329
774
-543

830
828
729
578
830
828
372
326

148
140
123
98
81
77
59
50

Σχήμα 6.3: 1ος παραγοντικός Άξονας – Κόστος Αξιολόγησης
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Β) Ανάλυση του 2ου παραγοντικού Άξονα
Από την ανάλυση της δεύτερης κυρίαρχης τάσης (Σχήμα 6.4) συνάγεται το
συμπέρασμα ότι υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ 2 ομάδων εργασιών. Από τη μία
πλευρά εμφανίζονται εργασίες που γράφτηκαν στην Αμερική (C3) για τα Τρόφιμα
(S3), και από την άλλη πλευρά υπάρχουν εργασίες που μελετούν επιχειρήσεις στον
κλάδο της Μεταποίησης (S1), οι οποίες δεν παρακολουθούν τα έξοδα για
«προληπτικές διαδικασίες ελέγχου» (Α32).
Πίνακας 6.17: Δείκτες Ερμηνείας, κατά αύξουσα σειρά του CTR, του 2ου παραγοντικού
Άξονα για το Κόστος Αξιολόγησης: Συντεταγμένες (#F), Συσχετισμοί (COR), Συνεισφορές
(CTR).

S3
C3
A32
S1

#F2

COR

CTR

871
721
-317
-181

781
424
288
431

322
150
91
60

Σχήμα 6.4: 2ος παραγοντικός Άξονας – Κόστος Αξιολόγησης
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6.4.3. Κόστος Εσωτερικής Αποτυχίας
Για την ανάλυση του κόστους Εσωτερικής Αποτυχίας ελήφθησαν ως μεταβλητές οι 6
ομάδες κόστους του Πίνακα 6.10, που περιλαμβάνουν όλες τις συνιστώσες του
κόστους Εσωτερικής Αποτυχίας, όπως αυτές αναλύονται στις εργασίες που
μελετήθηκαν.
Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.18, γίνεται φανερό ότι με την ανάλυση των δύο
παραγοντικών αξόνων υπάρχει 45,21 % ερμηνεία της ολικής αδράνειας, ενώ μόνο ο
πρώτος άξονας καλύπτει 30,27 % της πληροφορίας.
Πίνακας 6.18: Συνολική αδράνεια-Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,23481
ΑΞΟΝΑΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑ

%ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΡΙΖΩΝ

1

0,0710730

30,27

30,27

|********************************

2

0,0350945

14,95

45,21

|*****************

3

0,0298717

12,72

57,94

|***************

4

0,0272927

11,62

69,56

|**************

5

0,0193765

8,25

77,81

|**********

6

0,0151398

6,45

84,26

|********

Κατά τη χρήση της Παραγοντικής Ανάλυσης των Πολλαπλών Αντιστοιχιών,
ελήφθησαν υπόψη οι μεταβλητές που είχαν τον υψηλότερο δείκτη συνεισφοράς
(CTR). Τα σημεία με υψηλό CTR τονίζουν τη σημασία της κάθε μεταβλητής στη
δημιουργία των κυριάρχων τάσεων. Ο μέσος όρος συνεισφοράς είναι 1000: 23 =
43,47, όπου 23 είναι ο αριθμός των κατηγοριών όλων των μεταβλητών. Ως σημαντικά
σημεία για την ερμηνεία του κάθε άξονα λαμβάνονται συνήθως εκείνα με CTR
μεγαλύτερο του μέσου όρου συνεισφοράς. Η παρούσα ανάλυση εστιάζεται σε σημεία
άνω του μέσου όρου (CTR> 45), προκειμένου να τονιστούν έντονα οι μεταβλητές
που έχουν την υψηλότερη δυνατή συμβολή στη δημιουργία του κάθε άξονα.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα της Παραγοντικής Ανάλυσης για τους δύο πρώτους
παραγοντικούς άξονες της κατηγορίας του κόστους Εσωτερικής Αποτυχίας στους
Πίνακες 6.19 και 6.20.
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Α) Ανάλυση του 1ου παραγοντικού Άξονα
Η ανάλυση της πρώτης κυρίαρχης τάσης (Σχήμα 6.5) για το κόστος
Εσωτερικής Αποτυχίας αναδεικνύει μια αντιπαράθεση μεταξύ δύο «δημογραφικών»
μεταβλητών, της γεωγραφικής προέλευσης και της χρονικής περιόδου δημοσίευσης
των εργασιών. Η πρώτη ομάδα εργασιών έχει γραφτεί στην «Ευρώπη» (C2) κατά την
περίοδο

1985-2005

(Υ1),

με

κυριότερα

χαρακτηριστικά,

τα

«σφάλματα

προμηθευτών» (IF51), τις «αποκλίσεις και παραχωρήσεις» (IF61) και την
παρακολούθηση των εξόδων για «διερεύνηση αιτιών/σφαλμάτων» (IF31). Από την
άλλη πλευρά, η δεύτερη ομάδα εργασιών γράφτηκε κυρίως στην Ασία (C1) κατά την
περίοδο 2006-2016 (Υ2) και αφορούν επιχειρήσεις που δεν παρακολουθούν κατά
κύριο λόγο τα έξοδα για «διερεύνηση αιτιών/σφαλμάτων» (IF32) και για
«επαναληπτικές δοκιμές και επιδιορθώσεις (IF12), ούτε τα έξοδα σχετικά με τις
«απώλειες της παραγωγής» (IF42).
Πίνακας 6.19: Δείκτες Ερμηνείας, κατά αύξουσα σειρά του CTR, του 1ου παραγοντικού
Άξονα για το Κόστος Εσωτερικής Αποτυχίας: Συντεταγμένες (#F), Συσχετισμοί (COR),
Συνεισφορές (CTR).

IF51
IF61
IF31
C2
IF32
Y1
C1
IF12
IF42
Y2

#F1

COR

CTR

-575
-747
-374
-484
326
-391
298
429
447
215

555
531
695
517
695
475
548
391
335
475

111
109
99
95
88
83
70
70
61
46
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Σχήμα 6.5: 1ος παραγοντικός Άξονας – Κόστος Εσωτερικής Αποτυχίας

Β) Ανάλυση του 2ου παραγοντικού Άξονα
Από την ανάλυση του δεύτερου άξονα για το κόστος Εσωτερικής Αποτυχίας
(Σχήμα 6.6) προκύπτει πως υπάρχει μια διαφοροποίηση, από τη μία πλευρά μεταξύ
εργασιών που γράφτηκαν στην Αφρική (C4) πάνω στον κλάδο «Άλλο» (S4), ο οποίος
περιλαμβάνει ιατρικές και φαρμακευτικές εταιρείες, τηλεπικοινωνίες, εργαστήριο
νερού κλπ), και από την άλλη πλευρά του χαρακτηριστικού «αποτυχία συστήματος»
(IF21).
Πίνακας 6.20: Δείκτες Ερμηνείας, κατά αύξουσα σειρά του CTR, του 2ου παραγοντικού
Άξονα για το Κόστος Εσωτερικής Αποτυχίας: Συντεταγμένες (#F), Συσχετισμοί (COR),
Συνεισφορές (CTR).

C4
IF21
S4
Y1
IF12
Y2
IF61

#F2

COR

CTR

856
-454
697
-295
-302
162
367

511
378
373
270
193
270
128

188
128
124
96
69
53
53
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Σχήμα 6.6: 2ος παραγοντικός Άξονας – Κόστος Εσωτερικής Αποτυχίας

Τα σημεία Υ1, ΙF12, Y2 και IF61, παρότι έχουν CTR υψηλότερο του 50, έχουν
ερμηνευτεί στον πρώτο παραγοντικό άξονα, γιατί σε εκείνον τον άξονα είχαν
μεγαλύτερο COR, συνεπώς είχαν μεγαλύτερη συμβολή στη δημιουργία του.

6.4.4. Κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας
Το κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας αναλύεται στις 5 ομάδες κόστους του
Πίνακα 6.11, όπου συγκεντρώθηκε και ομαδοποιήθηκε το σύνολο των συνιστωσών
του κόστους Εσωτερικής Αποτυχίας που καταγράφηκε στις υπό μελέτη εργασίες.
Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.21, γίνεται φανερό ότι με την ανάλυση των δύο
παραγοντικών αξόνων υπάρχει 48,85 % ερμηνεία της ολικής αδράνειας, ενώ μόνο ο
πρώτος άξονας καλύπτει 30,79 % της πληροφορίας.
Πίνακας 6.21: Συνολική αδράνεια-Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,27460
ΑΞΟΝΑΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑ

%ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΡΙΖΩΝ

1

0,0845485

30,79

30,79

|********************************

2

0,0495880

18,06

48,85

|**********************

3

0,0336341

12,25

61,10

|****************

4

0,0283028

10,31

71,40

|**************

5

0,0221417

8,06

79,47

|***********

6

0,0179990

6,55

86,02

|*********
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Στην ανάλυση αυτή ελήφθησαν υπόψη οι μεταβλητές που είχαν τον υψηλότερο
δείκτη συνεισφοράς (CTR), δεδομένου ότι τα σημεία με υψηλό CTR τονίζουν τη
σημασία της κάθε μεταβλητής στη δημιουργία των κυριάρχων τάσεων. Ο μέσος όρος
συνεισφοράς είναι 1000: 21 = 47,61, όπου 21 είναι ο αριθμός των κατηγοριών όλων
των μεταβλητών. Ως σημαντικά σημεία για την ερμηνεία του κάθε άξονα
λαμβάνονται συνήθως εκείνα με CTR μεγαλύτερο του μέσου όρου συνεισφοράς. Για
το λόγο αυτό η παρούσα ανάλυση εστιάζεται σε σημεία άνω του μέσου όρου (CTR>
50), προκειμένου να τονιστούν έντονα οι μεταβλητές που έχουν την υψηλότερη
δυνατή συμβολή στη δημιουργία του κάθε άξονα.
Στους Πίνακες 6.22 και 6.23 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Παραγοντικής
Ανάλυσης για τους δύο πρώτους παραγοντικούς άξονες της κατηγορίας του κόστους
Πρόληψης.
Α) Ανάλυση του 1ου παραγοντικού Άξονα
Από την ανάλυση της πρώτης κυρίαρχης τάσης για το κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας,
η οποία περιγράφεται από τον παραγοντικό άξονα 1 (Σχήμα 6.7), μπορεί να συναχθεί
το συμπέρασμα ότι υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ δύο ομάδων εργασιών.
Από τη μία πλευρά, υπάρχουν εργασίες που έχουν γραφτεί στην Ευρώπη (C2) μεταξύ
του 1985 και του 2005 (Υ1). Ειδικότερα, για την Εξωτερική Αποτυχία δόθηκε
ιδιαίτερη έμφαση στις «απώλειες λόγω χαμηλής Ποιότητας» (EF21), και ακολούθως
στις «αξιώσεις εγγυήσεων» (EF41) και στη «διερεύνηση παραπόνων πελατών»»
(EF31).
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Πίνακας 6.22: Δείκτες Ερμηνείας, κατά αύξουσα σειρά του CTR, του 1ου παραγοντικού
Άξονα για το Κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας: Συντεταγμένες (#F), Συσχετισμοί (COR),
Συνεισφορές (CTR).

C2
Y1
S2
C1
EF21
EF42
EF22
EF41
Y2
EF31
EF32

#F1

COR

CTR

-560
-466
931
379
-313
308
298
-296
256
-303
265

593
605
513
720
546
512
546
512
605
429
429

122
112
112
107
70
68
66
65
62
62
54

Σχήμα 6.7: 1ος παραγοντικός Άξονας – Κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας

Αντίθετα, οι εργασίες της δεύτερης ομάδας γράφτηκαν πάνω στον τομέα των
Κατασκευών (S2) στην Ασία (C1) τη δεκαετία 2006-2016 (Υ2). Η ανάλυση
αναδεικνύει πως στις εργασίες αυτές δεν παρακολουθούνται τα στοιχεία κόστους που
παρακολουθούνταν στις εργασίες της πρώτης ομάδας. Αναλυτικότερα, δεν
παρακολουθούνται καταρχήν οι «αξιώσεις εγγυήσεων» (EF42) και, στη συνέχεια,
ούτε οι απώλειες λόγω χαμηλής Ποιότητας» (EF22), ούτε η «διερεύνηση παραπόνων
πελατών» (EF32).
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Β) Ανάλυση του 2ου παραγοντικού Άξονα
Η ανάλυση της δεύτερης κυρίαρχης τάσης, που απεικονίζεται από τον παραγοντικό
άξονα 2 (Σχήμα 6.8), αντιπαραθέτει έντονα τη μεταβλητή του επιχειρηματικού
κλάδου. Από τη μία πλευρά ξεχωρίζει ο επιχειρηματικός κλάδος «Άλλο» (S4), ο
οποίος περιλαμβάνει ιατρικές και φαρμακευτικές εταιρείες, τηλεπικοινωνίες,
εργαστήριο νερού κλπ, οι οποίες δεν δίνουν έμφαση στην παρακολούθηση του
«κόστους επιδιόρθωσης-αντικατάστασης» (EF12). Από την άλλη πλευρά βρίσκονται
οι εργασίες που αφορούν τα «Τρόφιμα» (S3) και γράφτηκαν στην Αμερική (C3), οι
οποίες, αντιθέτως, παρακολουθούν το «κόστος επιδιόρθωσης-αντικατάστασης»
(EF11).
Πίνακας 6.23: Δείκτες Ερμηνείας, κατά αύξουσα σειρά του CTR, του 2ου παραγοντικού
Άξονα για το Κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας: Συντεταγμένες (#F), Συσχετισμοί (COR),
Συνεισφορές (CTR).

S4
EF12
S3
C3
EF11

#F2

COR

CTR

-882
-499
631
620
181

489
532
433
308
532

172
165
153
100
60

Σχήμα 6.8: 2ος παραγοντικός Άξονας – Κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας
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6.5 Τελικά Συμπεράσματα - Συζήτηση
Οι κύριοι στόχοι της παρούσας έρευνας είναι η διαχρονική απεικόνιση του Κόστους
Ποιότητας από το 1985 μέχρι το έτος 2016 και ο εντοπισμός των πιο σημαντικών
στοιχείων κόστους σε σχέση με την χρονική περίοδο δημοσίευσης και τη γεωγραφική
προέλευση (ήπειρο) κάθε μελέτης, καθώς και με τον επιχειρηματικό κλάδο όπου
εστίασε η κάθε εργασία. Επιπλέον, διερευνώνται οι πιθανές σχέσεις μεταξύ των
παραπάνω «δημογραφικών χαρακτηριστικών» των εργασιών και των συνιστωσών
κόστους ξεχωριστά για κάθε κατηγορία Κόστους Ποιότητας (Πρόληψη-Αξιολόγηση Eσωτερική και Eξωτερική Αποτυχία).
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όσο παλαιότερη είναι μια μελέτη, τόσο πιο απλοϊκή
και επιφανειακή είναι και η ανάλυση του Κόστους Ποιότητας (Chatzipetrou and
Moschidis, 2017b). Είναι προφανές ότι κατά την πρώτη περίοδο της έρευνας (19852005) έχουν δημοσιευθεί 40 σχετικές εργασίες, όπου το Κόστος Ποιότητας
αναλύθηκε γενικά, χωρίς συγκεκριμένη στόχευση. Κατά τη δεύτερη περίοδο (20062016), έχουν διεξαχθεί 59 ερευνητικές μελέτες, με στόχο ένα ευρύτερο φάσμα
κόστους, που καλύπτει πολλαπλές πτυχές, αλλά με περισσότερες λεπτομέρειες,
αναλύοντας όχι μόνο το κόστος της Ποιότητας γενικά, αλλά και ειδικότερα θέματα
στον τομέα του κόστους συντήρησης, των αξιώσεις εγγυήσεων, του κόστος χαμηλής
Ποιότητας, του Εξωτερικού κόστους Αποτυχίας, κ.λπ.
Από τις 99 ερευνητικές εργασίες που έχουν αναλυθεί, οι 45 έχουν προβεί σε
λεπτομερή μέτρηση και καταγραφή των διαφόρων στοιχείων του κόστους. 37
εργασίες έχουν ασχοληθεί με την κοστολόγηση Ποιότητας σε ένα γενικό επίπεδο,
υπολογίζοντας το συνολικό Κόστος Ποιότητας ως άθροισμα του κόστους των
κατηγοριών Πρόληψης-Αξιολόγησης και Αποτυχίας, χωρίς περαιτέρω ανάλυση των
στοιχείων

(συνιστωσών)

κόστους

που

τις

απαρτίζουν.

Τέλος,

17

άρθρα

επικεντρώνονται στη μέτρηση της κακής Ποιότητας, με ελάχιστη ή καμία αναφορά
στο κόστος συμμόρφωσης (Πρόληψη και Αξιολόγηση). Η πλειοψηφία των μελετών
πραγματοποιήθηκε

σε

μεταποιητικές

επιχειρήσεις,

ακολουθούμενη

από

κατασκευαστικές και επιχειρήσεις τροφίμων. Το Ηνωμένο Βασίλειο (Ευρώπη) είναι η
χώρα με τις περισσότερες δημοσιεύσεις εργασιών σχετικά με το Κόστος Ποιότητας,
ενώ η Ασία υπερέχει σε σχέση με τις υπόλοιπες ηπείρους. Πολλές και διαφορετικές
βάσεις έχουν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να υπολογιστεί ο συνολικός δείκτης
Κόστους Ποιότητας. Τα έσοδα από τις πωλήσεις, μαζί με το κόστος παραγωγής, είναι
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οι πιο χαρακτηριστικές βάσεις του δείκτη Κόστους Ποιότητας. Ωστόσο, σχεδόν οι
μισές από τις εργασίες είτε δεν κάνουν καμία αναφορά στον δείκτη Κόστους
Ποιότητας είτε δεν αναφέρουν συγκεκριμένα ποια βάση έχει χρησιμοποιηθεί.
Όσον αφορά τα εντονότερα στοιχεία Κόστους Ποιότητας ανά κατηγορία κόστους,
από την ανάλυση προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:
Το κόστος Πρόληψης εστιάζεται, κατά την πρώτη χρονική περίοδο της έρευνας
(1985-2005), στα έξοδα σχετικά με τη διασφάλιση των προμηθευτών, τον σχεδιασμό
και την ανάπτυξη νέων προϊόντων καθώς και τις προληπτικές διαδικασίες ελέγχου
της παραγωγικής διαδικασίας. Ενδιαφέρον έχει πως, κατά τη διάρκεια της δεύτερης
περιόδου (2006-2016), έντονη τάση αποτελεί η απουσία παρακολούθησης του
κόστους Πρόληψης, και συγκεκριμένα της διασφάλισης των προμηθευτών, του
σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων και του σχεδιασμού και ανάπτυξης της
Ποιότητας.
Στην κατηγορία της Αξιολόγησης, ως κυρίαρχες ομάδες για την πρώτη χρονική
περίοδο εμφανίζονται ο έλεγχος ποιότητας προμηθευτών, ο έλεγχος και η αξιολόγηση
των αποθεμάτων και οι άδειες και εγκρίσεις. Αντίθετα, το κόστος σχετικά με τον
έλεγχο και την Αξιολόγηση των αποθεμάτων, που παρακολουθούνταν κατά την
πρώτη περίοδο, έπαψε να παρακολουθείται κατά τα έτη 2006-2016.
Τέλος, οι πιο κυρίαρχες ομάδες για το κόστος Εσωτερικής Αποτυχίας είναι οι
αποκλίσεις και παραχωρήσεις, τα σφάλματα των προμηθευτών και η διερεύνηση των
αιτιών των σφαλμάτων, ενώ τα πιο σημαντικά είδη κόστους Εξωτερικής Αποτυχίας
είναι οι απώλειες λόγω χαμηλής Ποιότητας, οι αξιώσεις εγγυήσεων και η διερεύνηση
παραπόνων πελατών. Διαπιστώνεται πως σχεδόν το σύνολο των στοιχείων του
κόστους Εξωτερικής Αποτυχίας που μελετούνταν κατά τη χρονική περίοδο 19852005, έπαψε να αποτελεί αντικείμενο μελέτης κατά τη πιο πρόσφατη χρονική
περίοδο.
Η διαχρονική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι το επίπεδο ανάλυσης του Κόστους
Ποιότητας εξαρτάται από τον χρόνο πραγματοποίησης της κάθε εργασίας, καθώς και
από τον επιχειρηματικό κλάδο και την ήπειρο, όπου λαμβάνει χώρα κάθε έρευνα
(Chatzipetrou and Moschidis, 2017b).
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Ειδικότερα, διαφαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των 30 ετών έχει υπάρξει μια
μετατόπιση της έμφασης, όσον αφορά τη χρήση των συνιστωσών του Κόστους
Ποιότητας. Η χρονική περίοδος δημοσίευσης καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το βάθος
της ανάλυσης των συνιστωσών του Κόστους Ποιότητας. Μπορεί να συναχθεί το
συμπέρασμα πως διαχρονικά με το πέρασμα των ετών, η ανάλυση του Κόστους
Ποιότητας αποκτά έναν πιο στοχευμένο χαρακτήρα. Έως το 2005 διεξάγεται γενικά
ευρεία ανάλυση του Κόστους Ποιότητας, με καταγραφή των περισσότερων
συνιστωσών όλων των κατηγοριών (Πρόληψης-Αξιολόγησης-Αποτυχίας). Από το
2006 και μετά έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι πολλά είδη κόστους, σχεδόν όλων των
κατηγοριών Κόστους Ποιότητας που μελετούνταν έντονα κατά την πρώτη χρονική
περίοδο της ανάλυσης, έπαψαν να απασχολούν τις επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό
αποτυπώνει μια μετατόπιση της προσοχής προς πιο εστιασμένες αναλύσεις, που
σκοπό έχουν όχι τόσο την καταγραφή των διαφόρων ειδών κόστους, αλλά την
ανάλυση του ρόλου που κάποια από αυτά τα κόστη διαδραματίζουν στην γενικότερη
αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και στη βελτίωση της Ποιότητας των προϊόντων.

Ο Πίνακας 6.24 απεικονίζει τις πιο κυρίαρχες ομάδες στοιχείων κόστους, ως
αποτέλεσμα της παραπάνω ανάλυσης. Η καταγραφή έγινε με βάση την νέα
ομαδοποίηση των στοιχείων κόστους που προτείνεται από την παρούσα διατριβή, και
συγκεκριμένα τους πίνακες 6.8, 6.9, 6.10, 6.11.
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Πίνακας 6.24: Οι κυρίαρχες ομάδες στοιχείων κόστους ανά κατηγορία Κόστους
Ποιότητας
ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΟΣΤΟΥΣ (PAF)

ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
που παρακολουθούνται

ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ που
δεν παρακολουθούνται

Διασφάλιση
προμηθευτών
Κόστος Πρόληψης

Σχεδιασμός και ανάπτυξη
νέων προϊόντων
Προληπτικές διαδικασίες
ελέγχου
Έλεγχοι Ποιότητας
προμηθευτών

Κόστος Αξιολόγησης
1985-2005

Έλεγχος και Αξιολόγηση
αποθεμάτων
Άδειες και εγκρίσεις
Αποκλίσεις και
Παραχωρήσεις

Κόστος Εσωτερικής
Αποτυχίας

Σφάλματα προμηθευτών
Διερεύνηση
αιτιών/σφαλμάτων

Κόστος Εξωτερικής
Αποτυχίας

Απώλειες λόγω χαμηλής
Ποιότητας
Αξιώσεις εγγυήσεων
Διερεύνηση παραπόνων
πελατών
Διασφάλιση προμηθευτών
Σχεδιασμός και ανάπτυξη
νέων προϊόντων

Κόστος Πρόληψης

Σχεδιασμός και ανάπτυξη
Ποιότητας
Έλεγχος και Αξιολόγηση
αποθεμάτων

Κόστος Αξιολόγησης

2006-2016

Διερεύνηση
αιτιών/σφαλμάτων
Κόστος Εσωτερικής
Αποτυχίας

Επαναληπτικές δοκιμές και
επιδιορθώσεις
Απώλειες της παραγωγής
Αξιώσεις εγγυήσεων
Απώλειες λόγω χαμηλής
Ποιότητας

Κόστος Εξωτερικής
Αποτυχίας

Διερεύνηση παραπόνων
πελατών
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Σχετικά με τη γεωγραφική περιοχή, γίνεται σαφές πως επίσης διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στην ανάλυση του Κόστους Ποιότητας. Η Ευρώπη αποτελεί την
ήπειρο όπου κατά κόρον γίνεται εκτεταμένη ανάλυση όλων των κατηγοριών του
Κόστους Ποιότητας (Πρόληψης-Αξιολόγησης-Αποτυχίας). Ισχυρή παρουσία στην
ανάλυση έχουν επίσης η Αφρική, η Αμερική και η Ασία, ενώ η Αυστραλία είναι η
μόνη ήπειρος που δεν φαίνεται να συνδέεται με την παρακολούθηση του Κόστους
Ποιότητας.
Τέλος, όσον αφορά τον επιχειρηματικό κλάδο, από την ανάλυση των
αποτελεσμάτων προκύπτει μια σύνδεση μεταξύ του επιχειρηματικού κλάδου των
επιχειρήσεων και του επιπέδου ανάλυσης του Κόστους Ποιότητας. Οι κλάδοι της
Μεταποίησης, των Κατασκευών, των Τροφίμων και «Άλλων» τομέων φαίνεται πως
έχουν άμεση σχέση με την έκταση της ανάλυσης του Κόστους Ποιότητας. Αυτό που
έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί είναι ότι υπάρχει σύνδεση του επιχειρηματικού κλάδου
με όλες τις κατηγορίες του Κόστους Ποιότητας (Πρόληψη-Αξιολόγηση-Αποτυχία),
γεγονός που αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η παρακολούθηση
του Κόστους Ποιότητας σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου και
τομέα δραστηριότητας.

Τα παραπάνω ευρήματα είναι σύμφωνα με μία από τις βασικές αρχές της
θεωρίας

του

Κόστους

Ποιότητας,

που

προτείνει

επένδυση

στις

σωστές

δραστηριότητες Πρόληψης και κατά το δυνατόν εξάλειψη του κόστους Αποτυχίας.
Επιπλέον, οι αρχές της θεωρίας Κόστους Ποιότητας συστήνουν πως το κόστος
Αξιολόγησης θα πρέπει να μειωθεί και πως οι προσπάθειες για Πρόληψη θα πρέπει
να αξιολογούνται συνεχώς (Campanella, 1999). Τα ευρήματα της έρευνας
επαληθεύουν ότι από το 2005 και μετά, έχει δοθεί έμφαση από τους ερευνητές στην
ορθή ανάλυση της αιτίας και του αποτελέσματος. Ο ρόλος του κόστους Αποτυχίας
μελετάται πιο επισταμένως, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν
οριστικά οι βαθύτερες αιτίες που το προκαλούν, δεδομένου πως έχει γίνει αντιληπτό
ότι όσο αργότερα ανακαλύπτεται μια αστοχία, τόσο πιο ακριβό είναι για την
επιχείρηση να τη διορθώσει, ειδικά αν η αστοχία φθάσει στον πελάτη.
Επιπλέον, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι πολλές επιχειρήσεις
υποκινούνται από τις αρχές της θεωρίας του Κόστος Ποιότητας (Juran και Gryna,
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1988). Στόχοι όπως α) η ποσοτικοποίηση του μεγέθους του προβλήματος, β) ο
προσδιορισμός των σημαντικών ευκαιριών για μείωση του κόστους, για τη μείωση
της δυσαρέσκειας των πελατών και άλλων συναφών απειλών, γ) η επέκταση των
προϋπολογιστικών ελέγχων και ελέγχων κόστους και δ) η κινητοποίηση για
περαιτέρω βελτίωση μέσω της δημοσίευσης των δεδομένων κόστους (Juran και
Gryna, 1988, p. 4.3), φαίνεται πως έχουν καταστήσει αναγκαία τη λεπτομερή
παρακολούθηση και μέτρηση του Κόστους Ποιότητας από συνεχώς περισσότερες
επιχειρήσεις. Παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι συνήθως σε θέση να
γνωρίζουν τις θεωρητικές πτυχές του Κόστους Ποιότητας, μπορεί να συναχθεί το
συμπέρασμα από τις εργασίες που απεικονίζονται στην παρούσα ανάλυση, ότι η
εμπειρία και τα αποτελεσματικά αντανακλαστικά τους τις οδηγούν προς την
κατεύθυνση της υλοποίησης στοχευμένων προγραμμάτων Ποιότητας, ιδιαίτερα από
το 2006 και μετά.
Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία της συλλογής
του Κόστους Ποιότητας σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να είναι, εκτός από
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και απρόβλεπτη, επίσης αρκετά αβέβαιη και πολύπλοκη.
Δεν είναι κάθε οργανωτικό περιβάλλον κατάλληλο για λεπτομερή ανάλυση του
Κόστους Ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση και κατηγοριοποίηση
των στοιχείων του κόστους μπορεί να αποτελέσει μια αρκετά ακριβή, υποκειμενική
και μη πρακτική διαδικασία. Αυτός ο περιορισμός ισχύει ειδικότερα σε σχέση με το
κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας, δεδομένου ότι αφορά τόσο την ίδια την επιχείρηση
όσο και τους πελάτες της, με όλες τις πιθανές καταστροφικές συνέπειες. Το κόστος
Εξωτερικής Αποτυχίας είναι επίσης το πιο δαπανηρό να διορθωθεί. «Το κόστος της
εύρεσης ενός ελαττωματικού εξαρτήματος είναι πιθανό να υπερβαίνει κατά πολύ το
κόστος του ίδιου του εξαρτήματος» (Dale και Plunkett, 1999).
Παρά τους παραπάνω περιορισμούς, η ύπαρξη πλούσιας βιβλιογραφίας
σχετικά με το κόστος της Ποιότητας και την πρακτική εφαρμογή του σε επιχειρήσεις
σε όλο τον κόσμο, καταδεικνύει ότι ορισμένα εμπόδια έχουν ξεπεραστεί. Ως εκ
τούτου, προκύπτουν ευκαιρίες για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τα κόστη που
φαίνεται να ξεχωρίζουν στην παρούσα ανάλυση. Δεδομένου ότι οι δαπάνες αυτές
ξεχωρίζουν μεταξύ των μελετών που αναλύθηκαν κατά τα τελευταία 30 χρόνια,
μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχουν αξιόπιστα και αποδεκτά αποτελέσματα, τα οποία
μπορούν να οδηγήσουν σε μια συζήτηση για βελτίωση και απλοποίηση των
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διαδικασιών για τη μέτρηση του Κόστους Ποιότητας, με έμφαση στα πιο έντονα
στοιχεία κόστους, έτσι ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο Ποιότητας και
παράλληλη μείωση του κόστους.
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Συμπεράσματα - Περιορισμοί - Συμβολή
7.1 Εισαγωγή
Η παρούσα διατριβή είχε ως σκοπό να διερευνήσει την εφαρμογή της προσέγγισης
της κοστολόγησης Ποιότητας, κυρίως μέσω του μοντέλου PAF, σε επιχειρήσεις
Τροφίμων και Ποτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η εφαρμογή του
Κόστους Ποιότητας κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθεί σε σχέση με διάφορες
«δημογραφικές» μεταβλητές, όπως το μέγεθος της επιχείρησης, τον αριθμό των
εργαζομένων, τον κύκλο εργασιών και την πιστοποίηση ISO/HACCP. Με τον τρόπο
αυτό έγινε εφικτό να μελετηθούν τα κυριότερα είδη Κόστους Ποιότητας που
παρακολουθούνται από τις επιχειρήσεις, αλλά και η σχέση που αυτά έχουν με την
ωριμότητα της Διοίκησης Ποιότητας και τις προσπάθειες για συνεχή βελτίωση και
αποτελεσματικότητα.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις φάσεις.
Αρχικά, διερευνήθηκε πιλοτικά η εφαρμογή της κοστολόγησης Ποιότητας στο πεδίο
του λιανικού εμπορίου, όπως αυτό αποτυπώνεται από την αγορά των σούπερ μάρκετ
(κεφάλαιο 3). Τα σούπερ μάρκετ είναι εύκολα προσεγγίσιμα, με απλές κοστολογικές
διαδικασίες και αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους υπο-κλάδους του λιανικού
εμπορίου στην Ελλάδα, καλύπτοντας το 38% του τομέα αυτού.
Ακολούθως, η έρευνα επεκτάθηκε σε επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών (κεφάλαιο
4), οι οποίες καλύπτουν το 21% του συνολικού κύκλου εργασιών των Μεταποιητικών
Βιομηχανιών, όπου διερευνήθηκε όχι μόνον ο βαθμός κατά τον οποίο οι ελληνικές
επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει και εφαρμόσει το μοντέλο PAF, αλλά και οι πιθανές
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συνιστωσών κάθε κατηγορίας του Κόστους Ποιότητας.
Στη συνέχεια, η έρευνα εστιάστηκε στην ανάλυση του επιπέδου ωριμότητας της
Διοίκησης Ποιότητας σε ελληνικές επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών (κεφάλαιο 5),
ενός τομέα που δεν έχει μελετηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία. Οι επιχειρήσεις
κατατάχθηκαν σε στάδια ωριμότητας της Ποιότητας και τονίστηκε η σχέση μεταξύ
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του επιπέδου ωριμότητας και της πολυπλοκότητας (sophistication) των συστημάτων
κοστολόγησης Ποιότητας.
Το τελευταίο μέρος της έρευνας (κεφάλαιο 6) επεδίωξε την απεικόνιση του Κόστους
Ποιότητας, όπως αυτό έχει μελετηθεί σε 99 διεθνείς ερευνητικές εργασίες για την
Ποιότητα από το 1985 μέχρι το 2016, με σκοπό να περιγραφεί ποια στοιχεία του
κόστους ήταν κυρίαρχα, ποια εξασθένησαν με την πάροδο του χρόνου, ποια δε
μετρήθηκαν καθόλου καθώς και σε ποια κατηγορία Κόστους Ποιότητας
καταγράφηκαν. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν αναλυτικά συγκεκριμένα «δημογραφικά»
χαρακτηριστικά των εργασιών, ούτως ώστε να εξεταστεί αν η ανάλυση των
συνιστωσών του Κόστους Ποιότητας εξαρτάται από συγκεκριμένους δημογραφικούς
παράγοντες, όπως ο χρόνος δημοσίευσης των εργασιών, ο επιχειρηματικός κλάδος
των επιχειρήσεων που αναλύονται και η χώρα προέλευσης της κάθε εξεταζόμενης
εργασίας.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν.

7.2 Αποτελέσματα
7.2.1 Λιανικό Εμπόριο - Σούπερ Μάρκετ
Για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου Τροφίμων, υπό τη μορφή των σούπερ μάρκετ,
φαίνεται πως η εφαρμογή της κοστολόγησης Ποιότητας εξαρτάται από δύο βασικούς
παράγοντες, το μέγεθος και την πιστοποίηση ISO/HACCP. Επιπλέον, αποδεικνύεται
πως υπάρχει σύνδεση μεταξύ της εφαρμογής της κοστολόγησης Ποιότητας με τις
προσπάθειες για βελτίωση και για την αντιμετώπιση των ελαττωματικών προϊόντων
και γενικά με τη στάση των επιχειρήσεων απέναντι στην Ποιότητα.
Συγκεκριμένα:
 Στα πιστοποιημένα με ISO/HACCP σούπερ παρακολουθούνται, κατά κύριο
λόγο, ξεχωριστά οι δαπάνες των ετήσιων επιθεωρήσεων από τους συμβούλους ISO
και τα προγράμματα κατάρτισης των εργαζομένων, δεδομένου ότι οι υπόλοιπες
απαιτήσεις του συστήματος ISO/HACCP συνήθως έχουν ενσωματωθεί στις
καθημερινές διαδικασίες και στο συνολικό κόστος των επιχειρήσεων. Τα
πιστοποιημένα με ISO/HACCP σούπερ μάρκετ είναι σε θέση να προσδιορίσουν ένα
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συγκεκριμένο ποσοστό των συνολικών ετήσιων δαπανών για την Ποιότητα σε σχέση
με τις ετήσιες πωλήσεις (ποσοστό λιγότερο του 5%), γεγονός που καταδεικνύει τη
σημασία της πιστοποίησης για την παρακολούθηση του Κόστους Ποιότητας και την
προσπάθεια για συνεχή βελτίωση.
 Τα πιστοποιημένα σούπερ μάρκετ δεν τηρούν πλήρη και αναλυτικά στοιχεία
κόστους σχετικά με ελαττωματικά προϊόντα και επιστροφές. Αξιοσημείωτο είναι
επίσης πως τα έξοδα Αποτυχίας καταγράφονται μόνο αν ξεπεράσουν το επίπεδο των
5.000 ευρώ. Με βάση τα δεδομένα για τις 3 κατηγορίες Κόστους Ποιότητας, το
σημείο ισορροπίας μεταξύ των καμπυλών κόστους Πρόληψης-Αξιολόγησης και
Αποτυχίας, στο οποίο μια επιχείρηση μπορεί να πετύχει το χαμηλότερο επίπεδο του
συνολικού Κόστους Ποιότητας, πραγματοποιείται όταν η συμμόρφωση με την
Ποιότητα φτάνει το 83%. Στο σημείο αυτό, το κόστος της Πρόληψης/Αξιολόγησης
αντισταθμίζεται από το κόστος της Αποτυχίας.


Υπάρχει έντονη διαφοροποίηση μεταξύ του μεγέθους της εταιρείας και των

προσπαθειών αποφυγής των ελαττωματικών προϊόντων. Σούπερ μάρκετ που δεν
εστιάζουν σε διαδικασίες Αξιολόγησης, διαφοροποιούνται σε σύγκριση με τις
μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ των εκατοντάδων υποκαταστημάτων και των
χιλιάδων εργαζομένων. Η συμπεριφορά αυτή καθιστά το μέγεθος καθοριστικό
παράγοντα για την αποφυγή ελαττωματικών, καθώς υποδηλώνει πως όσο το μέγεθος
της επιχείρησης αυξάνεται, η πολιτική της για την αντιμετώπιση των ελαττωματικών
γίνεται πιο αυστηρή και στοχευμένη. Επιπλέον, προκύπτει μια σαφής διαφοροποίηση
των σούπερ μάρκετ σχετικά με τον βαθμό στον οποίο επηρεάζονται από την
οικονομική ύφεση. Επιχειρήσεις με περισσότερα από 250 υποκαταστήματα φαίνεται
πως έχουν επηρεαστεί σε περιορισμένο βαθμό από την κρίση, σε αντίθεση με τα
μικρότερα σούπερ μάρκετ, που δείχνουν να δέχονται μεγαλύτερη πίεση.
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Υπάρχει σύνδεση μεταξύ της παρακολούθησης των δαπανών Πρόληψης και

Αξιολόγησης και της προσπάθειας για τη βελτίωση της Ποιότητας. Σούπερ μάρκετ με
περιορισμένη παρακολούθηση των εν λόγω κατηγοριών κόστους, δείχνουν μειωμένο
ενδιαφέρον για θέματα Ποιότητας και βελτίωσης των διαδικασιών τους. Αντίθετα,
σούπερ μάρκετ που εστιάζουν στο κόστος Πρόληψης και Αξιολόγησης, κάνουν
έντονες προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης με τη χρήση εσωτερικών και εξωτερικών
ελέγχων, δεικτών Ποιότητας και επίτευξης στόχου, κ.ά.


Προκύπτει σύνδεση μεταξύ της διερεύνησης των αιτιών της εμφάνισης

ελαττωματικών προϊόντων και της παρακολούθησης του Κόστους Ποιότητας. Σούπερ
μάρκετ που δεν εστιάζουν στο κόστος Πρόληψης και Αξιολόγησης, φαίνεται να
αδιαφορούν για τις αιτίες εμφάνισης των ελαττωματικών προϊόντων, γεγονός που
αναδεικνύει μια αόριστη και ασαφή αντίληψη για τον τρόπο που θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται τα ελαττωματικά προϊόντα. Η πηγή των ελαττωμάτων δεν
εντοπίζεται και, ως εκ τούτου, δεν παρακολουθούνται τα σχετικά είδη κόστους.

7.2.2 Επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών
Η εφαρμογή της κοστολόγησης Ποιότητας σε επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών
στην Ελλάδα αποδεικνύεται πως έχει άμεση σχέση με το μέγεθός τους, όπως αυτό
εκφράζεται από τον κύκλο εργασιών, με την πιστοποίηση ISO/HACCP και με τον
υπο-κλάδο των επιχειρήσεων. Επιπλέον, τονίζεται η σημασία των αλληλεπιδράσεων
μεταξύ των στοιχείων του Κόστους Ποιότητας στη διαδικασία της συνεχούς μάθησης
και βελτίωσης των επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα:


Ο κύκλος εργασιών και τα συστήματα ISO/HACCP διαδραματίζουν

καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων σχετικά με
την παρακολούθηση του Κόστους Ποιότητας. Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ του
μεγέθους των επιχειρήσεων και των δαπανών για το Κόστος της Ποιότητας. Όσο
υψηλότερος είναι ο κύκλος εργασιών ή όσο μεγαλύτερα ποσά δαπανώνται για
ISO/HACCP, τόσο εντονότερη είναι η έμφαση των επιχειρήσεων σε όλες τις
κατηγορίες του Κόστους Ποιότητας. Πολύ μεγάλες επιχειρήσεις δαπανούν μεγάλα
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ποσά συνολικά για το κόστος της Ποιότητας, ιδιαίτερα για το κόστος συμμόρφωσης
(Πρόληψη και Αξιολόγηση), σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις με περιορισμένο κύκλο
εργασιών ή χαμηλές ετήσιες δαπάνες για ISO/HACCP, οι οποίες δεν φαίνεται να
εστιάζουν καθόλου στις αντίστοιχες διαδικασίες. Επιπλέον, από τη μελέτη του δείκτη
κόστους ποιότητας, προκύπτουν είτε πολύ χαμηλές τιμές (1,14%) είτε πολύ υψηλές
τιμές (4,3%). Ειδικά για το χαμηλό ποσοστό, εκτιμάται ότι δε σημαίνει υψηλή
ποιότητα ή έμφαση στην Πρόληψη και Αξιολόγηση, αλλά μάλλον ελλιπή καταγραφή
του κόστους ή περιορισμένη έμφαση στην Ποιότητα.


Το ύψος του κύκλου εργασιών και τα έξοδα για τα συστήματα ISO/HACCP

συνδέονται επιπλέον και με τη γενική εικόνα που έχουν διαμορφώσει οι επιχειρήσεις
για τη χρησιμότητα της κοστολόγησης Ποιότητας, καθώς σχετίζονται άμεσα με την
συνολική αντίληψη των επιχειρήσεων για την κοστολόγηση Ποιότητας, τα γενικά
χαρακτηριστικά της, τη χρησιμότητά της, τα πλεονεκτήματα και τις πιθανές
δυσκολίες στην εφαρμογή της. Ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις αξιολογούν ορισμένα
χαρακτηριστικά της κοστολόγησης Ποιότητας ως μη σημαντικά, οι μεγάλες και πολύ
μεγάλες επιχειρήσεις φαίνεται ότι αξιολογούν τα ίδια στοιχεία ως ιδιαιτέρως
σημαντικά για την προσπάθεια εφαρμογής ή παρακολούθησης της διαδικασίας
κοστολόγησης της Ποιότητας, καθώς τα έχουν ενσωματώσει με επιτυχία στις
διαδικασίες τους. Ειδικά για τα συστήματα ISO/HACCP, επαληθεύεται πως
υποδηλώνουν τη προσήλωση των επιχειρήσεων στην εφαρμογή διαδικασιών
Ποιότητας, γεγονός που προϋποθέτει έμφαση στις διαδικασίες Πρόληψης και
Αξιολόγησης.
 Ο υπο-κλάδος (το αντικείμενο) των επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
φαίνεται ότι συνδέεται με τη συμπεριφορά τους σε σχέση με την κοστολόγηση
Ποιότητας.
 Οι επιχειρήσεις δαπανούν περισσότερα για το κόστος Πρόληψης και
Αξιολόγησης (κόστος συμμόρφωσης) από ό,τι για το κόστος Αποτυχίας (κόστος μη
συμμόρφωσης), γεγονός που αντανακλά ένα στατικό περιβάλλον για τις ελληνικές
επιχειρήσεις. Η απαιτούμενη συνεχής μάθηση και βελτίωση θα δημιουργήσει ιδανικά
ένα δυναμικό περιβάλλον, όπου όλα τα στοιχεία του Κόστους Ποιότητας (Πρόληψη,
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Αξιολόγηση και Αποτυχία) θα μπορούν να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, με
σκοπό να επιτευχθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και η μείωση
του συνολικού κόστους.

7.2.3 Σχέση μεταξύ του επιπέδου ωριμότητας της Διοίκησης Ποιότητας και της
πολυπλοκότητας (sophistication) των συστημάτων κοστολόγησης Ποιότητας.
Το μοντέλο Κόστους Ποιότητας PAF διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο όχι
μόνο στην πολυπλοκότητα ενός συστήματος Ποιότητας, αλλά αποτελεί και κυρίαρχη
σύνθετη μεταβλητή σε σχέση με το επίπεδο ωριμότητας της Διοίκησης Ποιότητας. Το
κόστος Αξιολόγησης και Αποτυχίας, σε αντίθεση με το κόστος Πρόληψης, προκύπτει
πως είναι αλληλένδετο με τα στάδια ωριμότητας της «Αβεβαιότητας», της
«Αφύπνισης» και της «Σοφίας», τα οποία αποτελούν τις εντονότερες τάσεις στις
ελληνικές επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών.
Συγκεκριμένα:


Το υψηλό κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας σχετίζεται με επιχειρήσεις

στο στάδιο «Αβεβαιότητα», οι οποίες δεν διαχειρίζονται το θέμα της Ποιότητας με
αποτελεσματικό τρόπο. Οι επιχειρήσεις αυτές δε γνωρίζουν τη σημασία του Κόστους
Ποιότητας, συνεπώς τα προβλήματα που εμφανίζονται παραμένουν άλυτα, χωρίς να
γίνεται προσπάθεια να αποτραπεί η κακή Ποιότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το
κόστος

Εξωτερικής

Αποτυχίας

να

αυξάνεται,

ενώ

ελάχιστες

δαπάνες

πραγματοποιούνται για τις διαδικασίες Αξιολόγησης. Επιπλέον, πληροφορίες
σχετικές με το Κόστος Ποιότητας για τη βελτίωση των διαδικασιών τους ή την
ανάπτυξη νέων προϊόντων χρησιμοποιούνται σπάνια από τις επιχειρήσεις, ενώ ποτέ
δεν χρησιμοποιούνται πληροφορίες Ποιότητας στις πολιτικές προώθησης ή
τιμολόγησης.


Το κόστος Αξιολόγησης και Εσωτερικής Αποτυχίας αυξάνεται στο

στάδιο «Αφύπνιση». Στο στάδιο αυτό, η Διοίκηση των επιχειρήσεων αρχίζει να
αντιλαμβάνεται

τη

χρησιμότητα

της

Ποιότητας,

με

αποτέλεσμα

να

πραγματοποιούνται πιο τακτικές επιθεωρήσεις, με έμφαση σε όλα τα είδη του
ελέγχου και σε καλύτερη Ποιότητα. Τα προβλήματα εντοπίζονται εγκαίρως και
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αποτελεσματικά, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικές δαπάνες για τις διαδικασίες
Αξιολόγησης και για αποφυγή των Εσωτερικών Αστοχιών. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις
στο στάδιο «Αφύπνιση» επίσης δεν χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αποτελεσματικά
για τη μέγιστη βελτίωση των διαδικασιών τους.


Το κόστος Αξιολόγησης είναι υψηλό, επίσης, σε επιχειρήσεις

Τροφίμων και Ποτών που βρίσκονται στο στάδιο της «Σοφίας». Οι επιχειρήσεις
αυτές χρησιμοποιούν πληροφορίες του Κόστους Ποιότητας για τη λεπτομερή
παρακολούθηση και ανάλυση των διαδικασιών της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να
επιτυγχάνουν τη μείωση του κόστους και να καταγράφουν το Κόστος Ποιότητας με
μεγαλύτερη ακρίβεια.



Ο «επιχειρηματικός υπο-κλάδος των επιχειρήσεων Τροφίμων και

Ποτών» (π.χ. Κρέας-Ψάρια, Γαλακτοκομικά, Άλευρα-Σιτηρά) φαίνεται να είναι από
τις εντονότερες μεταβλητές στις επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών. Υπάρχει
αλληλεπίδραση συγκεκριμένων υπο-κλάδων με τα χαρακτηριστικά ωριμότητας των
επιχειρήσεων (του κλάδου Ποτών για το στάδιο «Αβεβαιότητα» και του τομέα των
Φρούτων και Λαχανικών για το στάδιο «Σοφία»), γεγονός που συνδέεται με τη φύση
του κάθε υπο-κλάδου. Για παράδειγμα, τα «Φρούτα και Λαχανικά», τα οποία είναι
πολύ ευαίσθητα προϊόντα, βρίσκονται στο στάδιο «Σοφία», δεδομένου ότι απαιτούν
υψηλά επίπεδα συντήρησης και τυποποίησης και υψηλό βαθμό συνειδητοποίησης της
Ποιότητας.

7.2.4 Μετά-ανάλυση δημοσιευμένων εργασιών (1985-2016)
Η διαχρονική ανάλυση των δεδομένων από τις δημοσιευμένες εργασίες
επιβεβαιώνει ότι το επίπεδο ανάλυσης του Κόστους Ποιότητας εξαρτάται από τον
χρόνο πραγματοποίησης της κάθε εργασίας, καθώς και από τον επιχειρηματικό κλάδο
και από την ήπειρο, όπου λαμβάνει χώρα κάθε έρευνα. Επιπλέον, τονίζεται ο ρόλος
και η εξέλιξη των στοιχείων κόστους της Πρόληψης, της Αξιολόγησης και της
Αποτυχίας κατά την εν λόγω περίοδο. Αναδεικνύονται, επίσης οι πιο κυρίαρχες
ομάδες στοιχείων κόστους, με βάση τη νέα ομαδοποίηση που προτείνεται από την
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παρούσα διατριβή και η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση και επεξεργασία
των δεδομένων.
Συγκεκριμένα:
Κατά τη διάρκεια των 30 ετών φαίνεται πως έχει υπάρξει μια μετατόπιση της
έμφασης, όσον αφορά τη χρήση των συνιστωσών του Κόστους Ποιότητας. Έως το
2005 διεξάγεται καταγραφή των περισσότερων συνιστωσών όλων των κατηγοριών
(Πρόληψης-Αξιολόγησης-Αποτυχίας), όπου αποτυπώνεται γενικά μια ευρεία
ανάλυση του Κόστους Ποιότητας. Κατά την περίοδο 1985-2005 καταγράφονται ως οι
πιο κυρίαρχες ομάδες συνιστωσών κόστους οι παρακάτω: για το κόστος Πρόληψης η
διασφάλιση προμηθευτών, ο σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων και οι
προληπτικές διαδικασίες ελέγχου. Για το κόστος Αξιολόγησης κυρίαρχες ομάδες
είναι οι έλεγχοι Ποιότητας προμηθευτών, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των
αποθεμάτων και οι άδειες και εγκρίσεις. Τέλος, για το κόστος Εσωτερικής Αποτυχίας
ως κυρίαρχες ομάδες καταγράφηκαν οι αποκλίσεις και οι παραχωρήσεις, τα
σφάλματα των προμηθευτών και η διερεύνηση των αιτιών/σφαλμάτων, ενώ για το
κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας οι πιο κυρίαρχες ομάδες κόστους είναι οι απώλειες
λόγω χαμηλής Ποιότητας, οι αξιώσεις εγγυήσεων και η διερεύνηση παραπόνων των
πελατών.
Με την πάροδο των ετών η ανάλυση του Κόστους Ποιότητας αποκτά έναν πιο
στοχευμένο χαρακτήρα, δεδομένου ότι από το 2006 και μετά, πολλά είδη κόστους
έπαψαν να αποτελούν αντικείμενο του ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις, παρόλο
που μελετούνταν έντονα κατά την πρώτη χρονική περίοδο της ανάλυσης. Για την
περίοδο 2006-2016, η ανάλυση ανέδειξε τις κυρίαρχες ομάδες κόστους που δεν
παρακολουθούνται, και είναι οι παρακάτω: για το κόστος Πρόληψης η διασφάλιση
προμηθευτών, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων προϊόντων και ο σχεδιασμός και η
ανάπτυξη της Ποιότητας. Για το κόστος Αξιολόγησης εντόνως δεν παρακολουθείται
το κόστος για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αποθεμάτων. Τέλος, σε σχέση με
το

Εσωτερικό

κόστος

Αποτυχίας

κυρίαρχες

ομάδες

κόστους

που

δεν

παρακολουθούνται είναι η διερεύνηση αιτιών/σφαλμάτων, οι επαναληπτικές δοκιμές
και επιδιορθώσεις και οι απώλειες της παραγωγής, ενώ για το κόστος Εξωτερικής
Αποτυχίας δεν παρακολουθούνται οι αξιώσεις εγγυήσεων, οι απώλειες λόγω χαμηλής
Ποιότητας και η διερεύνηση παραπόνων πελατών. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι πολλές
από τις ομάδες κόστους που παρακολουθούνται κατά την πρώτη περίοδο, δεν
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αποτελούν αντικείμενο μελέτης των επιχειρήσεων κατά τα επόμενα χρόνια, γεγονός
που αποτυπώνει μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς πιο εστιασμένες αναλύσεις.
Η παρακολούθηση του Κόστους Ποιότητας τείνει να προσανατολίζεται πια στην
ανάλυση του ρόλου των στοιχείων κόστους στη βελτίωση της Ποιότητας των
προϊόντων και τη μείωση του συνολικού κόστους, ξεφεύγοντας από την απλή
καταγραφή και μέτρησή τους.



Η γεωγραφική περιοχή διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην

ανάλυση του Κόστους Ποιότητας, καθώς φαίνεται πως καθορίζει την ευρύτητα τη
ανάλυσης και την έμφαση σε συγκεκριμένα στοιχεία κόστους. Η Ευρώπη αποτελεί
την ήπειρο όπου γίνεται εκτεταμένη ανάλυση όλων των κατηγοριών του Κόστους
Ποιότητας (Πρόληψης-Αξιολόγησης-Αποτυχίας), ενώ ισχυρή παρουσία στην
ανάλυση έχουν επίσης η Αφρική, με έμφαση στην Πρόληψη και την Εσωτερική
Αποτυχία, η Αμερική, με έμφαση στην Πρόληψη, την Αξιολόγηση και την Εξωτερική
Αποτυχία, και η Ασία, όπου δίνεται έμφαση μόνο στα έξοδα Εσωτερικής και
Εξωτερικής Αποτυχίας.


Ο γενικός επιχειρηματικός κλάδος των επιχειρήσεων επίσης συνδέεται

με το επίπεδο ανάλυσης του Κόστους Ποιότητας. Συγκεκριμένοι κλάδοι, όπως αυτοί
της Μεταποίησης, των Κατασκευών, των Τροφίμων και «Άλλων» τομέων φαίνεται
πως σχετίζονται με το εύρος της ανάλυσης του Κόστους Ποιότητας. Το γεγονός ότι
κατά την ανάλυση κάθε κατηγορίας Κόστους Ποιότητας (Πρόληψη-ΑξιολόγησηΑποτυχία) εμφανίζεται ως έντονη μεταβλητή ο επιχειρηματικός κλάδος (δηλαδή, το
αντικείμενο της επιχείρησης), αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της παρακολούθησης του
Κόστους Ποιότητας για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους ή
τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται.
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7.3. Τελικά Συμπεράσματα
Η ολιστική ανάλυση των δεδομένων οδηγεί στο συμπέρασμα πως η
κοστολόγηση Ποιότητας στην Ελλάδα είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία και πως η
έκταση της εφαρμογής της εξαρτάται πως πολλούς παράγοντες. Ενδεικτικό είναι το
γεγονός ότι ο δείκτης Κόστους Ποιότητας παρουσιάζει είτε πολύ χαμηλές (1,14%)
είτε πολύ υψηλές τιμές (4,3%), γεγονός που καταδεικνύει την ιδιομορφία των
ελληνικών επιχειρήσεων και του ελληνικού οικονομικού περιβάλλοντος γενικότερα.
Έχει βρεθεί πως το μέγεθος των επιχειρήσεων, η πιστοποίηση ISO/HACCP και ο
υπο-κλάδος Τροφίμων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της
κοστολόγησης Ποιότητας. Επιπροσθέτως, διαπιστώνεται η έντονη σύνδεση του
κόστους Αποτυχίας με τα πρώιμα στάδια ωριμότητας των επιχειρήσεων, ενώ του
κόστους Αξιολόγησης με το πιο ώριμα στάδια.
Συνοψίζοντας:
Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν πως η στάση των επιχειρήσεων σε σχέση
με την παρακολούθηση του Κόστους Ποιότητας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το
μέγεθός τους, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ είτε γενικότερα για
επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα των Τροφίμων και Ποτών. Όσο μεγαλύτερη
είναι η επιχείρηση, τόσο εντονότερη και πιο οργανωμένη φαίνεται πως είναι η
παρακολούθηση του Κόστους Ποιότητας. Έχει αποδειχθεί πως από το μέγεθος
εξαρτάται η γενικότερη αντίληψη των επιχειρήσεων για τη σημασία της συνεχούς
βελτίωσης και των προσπαθειών για υψηλή Ποιότητα. Οι μικρότερες επιχειρήσεις
είναι προφανές πως δεν «αντιλαμβάνονται» τον καθοριστικό ρόλο του Κόστους
Ποιότητας στο συνολικό κόστος, καθώς είτε δεν παρακολουθούν τα απαραίτητα είδη
κόστους είτε εστιάζουν στο κόστος Αποτυχίας, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν
εκ των υστέρων την εμφάνιση ελαττωματικών προϊόντων και των σχετικών
προβλημάτων. Δεν υπάρχει προσανατολισμός προς ποιοτικές διαδικασίες, ούτε
γίνονται προσπάθειες για βελτίωση. Αντίθετα, μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις
έχουν πιο «ποιοτική» στόχευση. Τείνουν να παρακολουθούν σχετικά αποτελεσματικά
το κόστος Πρόληψης και Αξιολόγησης, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό
αστοχιών, ενώ παράλληλα επενδύουν και στο κόστος Αποτυχίας, ως αποτέλεσμα
πιθανών αδυναμιών στην παραγωγική διαδικασία. Αντιλαμβάνονται με μεγαλύτερη
ευκολία τα πλεονεκτήματα της κοστολόγησης Ποιότητας και έχουν μια ξεκάθαρη
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άποψη για τις δυσκολίες και τους ανασταλτικούς παράγοντες για την εφαρμογή της.
Ο υπο-κλάδος των επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών (π.χ. Ποτά, Φρούτα-Λαχανικά
κ.ά.) διαφαίνεται επίσης να επηρεάζει, σε μικρό όμως βαθμό, την εφαρμογή της
κοστολόγησης

Ποιότητας,

καθώς

εμφανίζει

περιορισμένη

παρουσία

στα

αποτελέσματα.
Η πιστοποίηση ISO/HACCP αποτελεί έναν ακόμη καθοριστικό παράγοντα
για την εφαρμογή της κοστολόγησης Ποιότητας. Από την ανάλυση προκύπτει πως η
πιστοποίηση ISO/HACCP υποδηλώνει την έμφαση των επιχειρήσεων προς
διαδικασίες Ποιότητας. Παρόλο που τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
εστιάζουν στις διαδικασίες και όχι στην ανάλυση κόστους, παρέχοντας το πλαίσιο για
τη δημιουργία και τη διατήρηση ορισμένων προτύπων Ποιότητας, τα δύο πρότυπα
ISO και HACCP στοχεύουν στην Πρόληψη και την Αξιολόγηση, ελέγχοντας τις
διαδικασίες σύμφωνα με τους κανονισμούς. Μολονότι ακόμη και μη πιστοποιημένες
επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που βασίζονται στις αρχές
HACCP, η παρούσα διατριβή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι πιστοποιημένες
επιχειρήσεις διαθέτουν πιο συγκεκριμένη και οργανωμένη πληροφόρηση σχετικά με
το Κόστος Ποιότητας, καθώς και μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη των επιμέρους
στοιχείων του Κόστους Ποιότητας και της σημασίας τους στη διαμόρφωση του
τελικού κόστους της επιχείρησης και των διαδικασιών για βελτίωση της Ποιότητας.
Όσον αφορά την ωριμότητα της Διοίκησης Ποιότητας, από την παρούσα
διατριβή προκύπτει πως τα διάφορα είδη Κόστους Ποιότητας συνδέονται με τα
στάδια ωριμότητας και καθορίζουν τα γενικά χαρακτηριστικά τους. Οι πιο ‘ανώριμες’
επιχειρήσεις επενδύουν στο κόστος Αποτυχίας, και ειδικότερα στην Εξωτερική
Αποτυχία, ως αποτέλεσμα των ελλιπών ελέγχων κατά τη διαδικασία Πρόληψης και
Αξιολόγησης των διεργασιών τους. Αντιθέτως, επιχειρήσεις με προσανατολισμό σε
πιο ποιοτικές διαδικασίες δαπανούν αξιόλογα ποσά στο κόστος Αξιολόγησης,
αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της στη μείωση των ελαττωματικών και τη
βελτίωση της Ποιότητας.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως οι δαπάνες μεγάλων χρηματικών ποσών
στο σύνολο των κατηγοριών του Κόστους Ποιότητας δεν οδηγούν πάντοτε στην
αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων. Είναι απαραίτητο να διεξάγεται εκτενής
εξέταση όλων των διαδικασιών, προκειμένου να εντοπιστούν οι περιοχές που
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προκαλούν τα πιο συνήθη προβλήματα και να καθοριστούν οι πιθανές λύσεις. Η
κοστολόγηση Ποιότητας καθορίζει τις προτεραιότητες για τις απαραίτητες
διορθωτικές ενέργειες. Συνεπώς, δεν είναι χρήσιμη αν εφαρμόζεται ως ένα αόριστο
και ‘γενικής χρήσεως’ εργαλείο. Θα είναι πιο αποτελεσματική αν χρησιμοποιείται ως
μια εστιασμένη λύση για τη μείωση των ελαττωμάτων, τη μείωση του κόστους και τη
συνεχή βελτίωση.
Τέλος, η έρευνα καταγράφει πως οι κυριότεροι λόγοι υπέρ ενός συστήματος
κοστολόγησης της Ποιότητας είναι η «βελτίωση της Ποιότητας των παραγόμενων
προϊόντων και η σημαντική μείωση του ολικού κόστους». Επιπλέον, οι επιχειρήσεις
αξιολόγησαν πως «η μείωση του ποσοστού των ελαττωματικών» και «η μείωση του
κόστους παραγωγής» αποτελούν τα πιο κυρίαρχα θετικά αποτελέσματα που
προκύπτουν από την παρακολούθηση του Κόστους Ποιότητας. Όσον αφορά τις
δυσκολίες κατά τη διαδικασία εφαρμογής της, καταγράφηκαν ως σημαντικά εμπόδια
«η αδυναμία του Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας να συνεργαστεί με τη Διοίκηση»
και «η δυσκολία πρόσβασης των εμπλεκομένων στα απαιτούμενα δεδομένα της
παραγωγής». Τέλος, τα πιο έντονα αρνητικά αποτελέσματα φαίνεται πως είναι «η
αύξηση του φόρτου εργασίας» και «η έμφαση των διαδικασιών στο κόστος της
Ποιότητας παρά στην ίδια την Ποιότητα».

7.4. Περιορισμοί
Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει τον πρωτεύοντα ρόλο που διαδραματίζουν οι
οικονομικοί

περιορισμοί

στη

περιορισμένη

εφαρμογή

των

συστημάτων

κοστολόγησης Ποιότητας, ιδιαίτερα από μικρότερες επιχειρήσεις. Δεδομένου ότι η
ελληνική οικονομία δεν αποτελεί ένα ασφαλές και αξιόπιστο επιχειρηματικό
περιβάλλον και δεν παρέχει «γόνιμο έδαφος» για τις τεχνικές κοστολόγησης
Ποιότητας, οι, κυρίως μικρές σε μέγεθος, ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν θέσει την
Ποιότητα ως προτεραιότητα, και προβαίνουν σε περιορισμένες ή αποσπασματικές
ενέργειες προκειμένου να αποφευχθεί η χαμηλή Ποιότητα στα προϊόντα τους. Αυτό
το γεγονός εξηγεί εν μέρει τον λόγο για τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι Διοικήσεις
τους δείχνουν περιορισμένο ενδιαφέρον για συμμετοχή τους σε σχετικές έρευνες,
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καθώς και τον λόγο για τον οποίο δυσχεραίνονται οι προσπάθειες των ερευνητών για
απεικόνιση και ανάλυση της εφαρμογής του Κόστους Ποιότητας στην Ελλάδα.
Επιπλέον, οι περιορισμένες απαντήσεις που δίνονται σχετικά με το ποσοστό
του Κόστους Ποιότητας επί των ετήσιων πωλήσεων (δείκτης Κόστους Ποιότητας)
συνδέεται κατά κύριο λόγο με ελλιπή καταγραφή λεπτομερών εξόδων Ποιότητας. Ως
εκ τούτου, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η διαδικασία της συλλογής του Κόστους
Ποιότητας σε πραγματικές συνθήκες είναι αρκετά αβέβαιη και πολύπλοκη. Η
λεπτομερής ανάλυση του Κόστους Ποιότητας δεν είναι δυνατή σε οποιοδήποτε
οργανωτικό περιβάλλον, δεδομένου ότι ο εντοπισμός και η κατηγοριοποίηση των
στοιχείων του κόστους μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο μια ακριβή, αλλά και μια
υποκειμενική και μη πρακτική διαδικασία. Τα υπάρχοντα λογιστικά συστήματα και οι
παραδοσιακές λογιστικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις,
καθώς και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, δεν καλύπτουν το θέμα των εξόδων Ποιότητας από ειδικούς λογαριασμούς
που αφορούν στην Ποιότητα, και δεν είναι σε θέση να καταγράψουν τα έξοδα υπό τις
ειδικές κατηγορίες που περιγράφονται στο μοντέλο PAF, δηλαδή ως έξοδα
Πρόληψης, Αξιολόγησης και Αποτυχίας. Παρά το γεγονός ότι μια σειρά από δαπάνες
μπορούν να εντοπιστούν και να συνδεθούν απευθείας με συγκεκριμένες λειτουργίες
των επιχειρήσεων, κάποιες δαπάνες για την Ποιότητα (π.χ. τα έξοδα σχετικά με την
παρακολούθηση

των

παραπόνων

των

πελατών)

δεν

είναι

δυνατόν

να

κατηγοριοποιηθούν υπό τις γνωστές κατηγορίες του κόστους. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα όχι μόνο ότι περιορίζεται το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για την
παρακολούθηση και μέτρηση των εξόδων της Ποιότητας, αλλά και ότι οι διαθέσιμες
πληροφορίες σχετικά με την Ποιότητα συχνά είναι ελλιπείς και όχι πάντα απόλυτα
αξιόπιστες.
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7.5 Συμβολή και Προτάσεις
Κύρια επιδίωξη της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση του βαθμού
κατά τον οποίο οι επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών έχουν υιοθετήσει την
προσέγγιση της κοστολόγησης Ποιότητας, καθώς και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ
των συνιστωσών Κόστους Ποιότητας και συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των
επιχειρήσεων, όπως το μέγεθος, την πιστοποίηση ISO/HACCP, τον υπο-κλάδο, κ.ά.
Επιπροσθέτως, εξετάζεται η σύνδεση των μεταβλητών που καθορίζουν την
πολυπλοκότητα ενός συστήματος κοστολόγησης Ποιότητας με τα στάδια ωριμότητας
της Διοίκησης Ποιότητας των επιχειρήσεων και τονίζεται ο ρόλος των συνιστωσών
του κόστους σε κάθε στάδιο.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, διενεργήθηκε εκτεταμένη έρευνα
σε ένα πεδίο που δεν είχε αναλυθεί επαρκώς στο παρελθόν. Η εξέταση της εφαρμογής
του Κόστους Ποιότητας σε επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών είναι ένα πρωτότυπο
αντικείμενο έρευνας, τα ευρήματα της οποίας θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στο να
εντοπίσουν τους τομείς που χρειάζονται βελτίωση, όπως τις διαδικασίες Πρόληψης
και Αξιολόγησης, για καλύτερο έλεγχο της Ποιότητας.
Επιπροσθέτως, με βάση τα ευρήματα που αποτυπώθηκαν από τη μελέτη
δημοσιευμένων εργασιών κατά την περίοδο 1985-2016, δημιουργήθηκε και
προτείνεται από την παρούσα διατριβή μια νέα ομαδοποίηση όλων των συνιστωσών
του Κόστους Ποιότητας που αναλύονται στις εργασίες αυτές, η οποία
χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων. Η ομαδοποίηση
αυτή βασίστηκε στην αναλυτική καταγραφή όλων των συνιστωσών κόστους που
αναλύθηκαν στις παραπάνω εργασίες, δημιουργώντας για πρώτη φορά μια
πρωτότυπη «βάση δεδομένων» για το Κόστος Ποιότητας (βλ. Παράρτημα Δ).
Επιπλέον, η σύνδεση της κοστολόγησης Ποιότητας με την ωριμότητα της
Διοίκησης Ποιότητας αποτελεί μια νέα προσέγγιση επί του θέματος. Μέρος της
πρωτοτυπίας της παρούσας διατριβής βρίσκεται στην πρότασή της, ότι μελετώντας το
επίπεδο Διοίκησης Ποιότητας μιας επιχείρησης, είναι δυνατό να αποκτηθούν γνώσεις
σχετικά με τα χαρακτηριστικά του συστήματος κοστολόγησης της Ποιότητάς της. Τα
ευρήματα δείχνουν πως οι ελληνικές επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών μπορούν να
κατανοούν τα γενικά χαρακτηριστικά του επιπέδου ωριμότητας στο οποίο ανήκουν
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και να αξιολογούν τα γενικά χαρακτηριστικά του. Ένα μοντέλο ωριμότητας μπορεί
να χρησιμεύσει ως πλαίσιο για τις επιχειρήσεις ώστε να προσεγγίσουν τα
προβλήματα με έναν πιο ‘ολιστικό’ τρόπο, να θέσουν προτεραιότητες και να
ξεπεράσουν τις δυσκολίες. Όσο περισσότερο εστιάζουν οι επιχειρήσεις στην
Ποιότητα,

με παράλληλη

παρακολούθηση

του

Κόστους

Ποιότητας, τόσο

περισσότερα θετικά αποτελέσματα θα προκύψουν, με γενική βελτίωση όλων των
διαδικασιών,

επίτευξη

ενός

υψηλότερου

επιπέδου

ωριμότητας

και

πιο

αποτελεσματική μείωση του συνολικού κόστους.
Οι προτάσεις της παρούσας διατριβής, όπως διαμορφώνονται μετά την
προηγηθείσα ανάλυση, είναι οι εξής:
Προτείνεται περαιτέρω έρευνα πάνω στη σχέση του Κόστους Ποιότητας με
την ωριμότητα των επιχειρήσεων, η οποία θα υπογραμμίσει τη σημαντική συμβολή
που θα είχαν οι «ώριμες» επιχειρήσεις στην διαδικασία εφαρμογής της κοστολόγησης
Ποιότητας από την πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς μια ώριμη
επιχείρηση χαρακτηρίζεται από συνέπεια, επικέντρωση στη συνεχή βελτίωση και
δέσμευση για την κοστολόγηση Ποιότητας.
Θα ήταν χρήσιμο επίσης να εξεταστεί, αν μεταβολές στις συνιστώσες του
κόστους της Ποιότητας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακυμάνσεις στα επίπεδα
Ποιότητας του τελικού προϊόντος. Τα αποτελέσματα θα αποτελούσαν έναν οδηγό
ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο Ποιότητας και παράλληλη μείωση του
κόστους, καθώς και βελτίωση και απλοποίηση των διαδικασιών για τη μέτρηση του
Κόστους Ποιότητας.
Προτείνεται περαιτέρω στοχευμένη έρευνα σε συγκεκριμένους υπο-κλάδους
των Τροφίμων και Ποτών (π.χ. Βιολογικά προϊόντα, Βρεφικές Τροφές κ.τ.λ.), ώστε
να διερευνηθεί αν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις στη διαδικασία παραγωγής τους προκαλεί
έντονες διαφοροποιήσεις στο Κόστος Ποιότητας σε σχέση με το σύνολο του κλάδου.
Επίσης, θα μπορούσε να δοθεί έμφαση και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς, εκτός
των Τροφίμων και Ποτών, ώστε να διευρυνθεί η γνώση των ερευνητών σχετικά με
την εφαρμογή του κόστους της Ποιότητας στην Ελλάδα γενικά και τη σχέση της με
το επίπεδο ωριμότητας της Διοίκησης Ποιότητας. Θα ήταν ενδιαφέρον να επεκταθεί η
περιοχή και η χρονική διάρκεια της έρευνας, ώστε να εξεταστεί κατά πόσον τα
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αποτελέσματα της παρούσας μελέτης θα μπορούσαν διαχρονικά να αντικατοπτρίζουν
και άλλους κλάδους της Βιομηχανίας της Ελλάδας.
Τέλος, η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να προκαλέσει μια συζήτηση μεταξύ
των αρμόδιων Επιμελητηρίων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του κράτους, για την
αναγκαιότητα ενός αναμορφωμένου λογιστικού πλαισίου, σχετικού με τις απαιτήσεις
της κοστολόγησης Ποιότητας, που θα βοηθούσε σε πιο συγκεκριμένους ελέγχους και
μετρήσεις για πιο συνεπή παρακολούθηση του Κόστους Ποιότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Το ερωτηματολόγιο έγινε στα πλαίσια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής της
Χατζηπέτρου Ευρίκλειας, υποψήφιας διδάκτωρος του τμήματος Μάρκετινγκ και
Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα «Κοστολόγηση
Ποιότητας σε Επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών»
Τα στοιχεία που θα συλλεγούν θα είναι εμπιστευτικά, δεν έχουν την αξία της
ατομικότητας αλλά αφορούν την αποτύπωση των χαρακτηριστικών που αφορούν στο
παραπάνω θέμα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το κόστος ποιότητας αναφέρεται στις δαπάνες μιας
επιχείρησης προκειμένου να αποτραπεί η εμφάνιση ελαττωματικών προϊόντων.
Διακρίνεται σε α) κόστος πρόληψης των μη συμμορφούμενων (ελαττωματικών)
προϊόντων, β) κόστος αξιολόγησης του επιπέδου ποιότητας, γ) κόστος μη
συμμόρφωσης (διαχείρισης των ελαττωματικών).
Παρακαλούμε να δώσετε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
1. Η επιλογή και διασφάλιση των προμηθευτών γίνεται
ποτέ

σπάνια

συχνά

πολύ
συχνά

Α) με βάση τον έλεγχο των πιστοποιητικών
αξιολόγησης που διαθέτουν οι προμηθευτές
Β) με πραγματοποίηση επιθεώρησης στις
εγκαταστάσεις του προμηθευτή
Γ) μέσα από ένα αρχείο γνωστών και
αξιολογημένων προμηθευτών

Με ποιους άλλους τρόπους κάνετε αξιολόγηση των προμηθευτών……………………
…………………………………………………………………………………………..
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πάντοτε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
2. Η εσωτερική εκπαίδευση του προσωπικού περιλαμβάνει
καθόλου

λίγο

μέτρια πολύ

Α) την κατανόηση πολιτικής ποιότητας και
ασφάλειας τροφίμων
Β) την κατανόηση των κανόνων ατομικής
υγιεινής
Γ) την αντιμετώπιση ελαττωματικών
προϊόντων
Τι άλλο περιλαμβάνει η εσωτερική εκπαίδευση του
προσωπικού………………………
…………………………………………………………………………………………
…

3. Με ποιο κριτήριο προγραμματίζεται η συντήρηση και η επιθεώρηση των
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α) ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
Β) ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης τους
Γ) ανάλογα με το κόστος συντήρησης
Δ) σε τυχαίο χρόνο

ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

4.
Εφαρμόζετε κάποιο σύστημα διασφάλισης ποιότητας
(ISO, HACCP, κτλ)
Πόσο είναι, κατά προσέγγιση, το ετήσιο κόστος του συστήματος ISO/HACCP……..
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απόλυτα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
5.
Δειγματοληπτικά
Σε όλα τα
στα
εμπορεύματα
εμπορεύματα
(100%)

Γίνεται ποιοτικός έλεγχος (έλεγχος
συσκευασίας) στα εμπορεύματα
Α) κατά την παραλαβή από τον προμηθευτή
Β) κατά την διάθεση στον πελάτη

6. Η μη εμφάνιση ελαττωματικών στα παραληφθέντα προϊόντα
εξασφαλίζεται
ποτέ
Α) με τον έλεγχο και τη συντήρηση των
μέσων μεταφοράς (υγιεινή, θερμοκρασία
ψυγείων, κ.ά)
Β) με έλεγχο των πιστοποιητικών των
εμπορευμάτων
Γ) με αποθήκευση των εμπορευμάτων με
FEFO (first expire first out)
Δ) με έλεγχο της συσκευασίας
Ε) με τήρηση της ψυκτικής αλυσίδας
ΣΤ) με έλεγχο των συνθηκών αποθήκευσης
Ζ) με έλεγχο της σωστής επισήμανσης
(κατάλληλων ενδείξεων) στην ετικέτα του
προϊόντος
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σπάνια συχνά πολύ πάντοτε
συχνά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (εσωτερικό)
7. Τα ελαττωματικά που τελικά εμφανίζονται
ποτέ

σπάνια συχνά πολύ πάντοτε
συχνά

Α) δεσμεύονται άμεσα, επισημαίνονται ως μη
συμμορφούμενα και αξιολογούνται
Β) επιστρέφονται στον προμηθευτή
Γ) εντοπίζεται η αιτία του ελαττώματος
Δ) ενημερώνονται οι υπεύθυνοι των
καταστημάτων
Ε) λαμβάνονται μέτρα ώστε να βρεθούν κι
άλλα προϊόντα που παρουσιάζουν το ίδιο
ελάττωμα

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (εξωτερικό)
8. Πώς αντιμετωπίζονται οι επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων από τον
πελάτη
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α) αντικαθίσταται το προϊόν
Β) επιστρέφονται χρήματα στον πελάτη
Γ) παραπέμπεται ο πελάτης απευθείας στον προμηθευτή
Με ποιον άλλον τρόπο αντιμετωπίζονται οι επιστροφές από τον
πελάτη………………
…………………………………………………………………………………………..

9.
λίγο
Γίνεται ανάλυση των αιτιών της εμφάνισης
ελαττωματικών
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μέτρια πολύ
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10.
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γίνεται προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των
διαδικασιών ποιότητας

11.
Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η συνεχής
βελτίωση της ποιότητας
Α) με παρακολούθηση και επίτευξη στόχων
που έχουν τεθεί
Β) με βελτίωση δεικτών ποιότητας
Γ) με εσωτερική επιθεώρηση και ελέγχους
Δ) με εξωτερική επιθεώρηση και ελέγχους

ποτέ

σπάνια συχνά πολύ πάντοτε
συχνά

12.
Βαθμολογείστε από 1 έως 5 τα παρακάτω αίτια εμφάνισης ελαττωματικών
προϊόντων (1 = πολύ λίγο, 2 = λίγο, 3 = μέτρια, 4 = πολύ, 5 = πάρα πολύ)
1

2

3

4

5

Α) μη συμμορφούμενη ποιότητα ά ύλης προμηθευτή
Β) κακή διαχείριση εμπορεύματος από προμηθευτή
Γ) κακή συντήρηση στο σημείο πώλησης
Δ) εσφαλμένη αποστολή παραγγελιών
Ε) κακή συντήρηση μετά την πώληση
Ποια άλλα αίτια ελαττωματικών εντοπίζετε……………………………………………
………………………………………………………………………………………..…
13. Γνωρίζετε τα παρακάτω μοντέλα κοστολόγησης διασφάλισης ποιότητας
ΝΑΙ
Α) μοντέλο Prevention-Appraisal-Failure (P-A-F)
( κόστος πρόληψης-αξιολόγησης-αστοχιών)
Β) μοντέλο κόστους διεργασίας
Γ) μοντέλο κόστους-κέρδους
Δ) μοντέλο απώλειας λειτουργίας του Taguchi

229

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
14.
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχετε ενιαία πολιτική σε όλα τα υποκαταστήματα σε
σχέση με την ανάλυση του κόστους ποιότητας

15.
Πόσο είναι, κατά προσέγγιση, το ποσοστό του κόστους ποιότητας στην τιμή
πώλησης των προϊόντων σας
...…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
….

16.

NAI

OXI

Παρέχετε προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας στην
επιχείρησή σας

17.

Πόσο

είναι,

κατά

προσέγγιση,

το

κόστος

των

ελαττωματικών

προϊόντων/επιστροφών των προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας στην επιχείρησή
σας…...…………………………………………………………………………………

18.
Βαθμολογείστε από 1 έως 3 τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με το βαθμό που η
οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τη στάση σας ως προς την υλοποίηση των
τεχνικών κόστους ποιότητας (1 = λίγο, 2 = μέτρια, 3 = πολύ)
λίγο
Α) Δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι οικονομικοί
πόροι
Β) Δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα η έμφαση
στην ποιότητα
Γ) Δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό για να
ασχοληθεί με θέματα ποιότητας
Δ) Δεν υπάρχει η σχετική ενημέρωση από
αρμόδιους φορείς
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μέτρια

πολύ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

SUPER MARKET
Eπωνυμία:
Α) Αριθμός υποκαταστημάτων
1

2-10

11 -50

51-250

250 και
πάνω

Β) Αριθμός εργαζομένων ανά
υποκατάστημα
1

2-3

4-10

11-20

21 και
πάνω

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ
Γ) Θέση στην επιχείρηση:
Υπεύθυνος/Διευθυντής Υπεύθυνος/Διευθυντής Πρόεδρος/Δ/νων
Πωλήσεων
Ποιότητας
Σύμβουλος

Δ) Εκπαίδευση:
Δευτεροβάθμια

Πανεπιστήμιο

Μεταπτυχιακό/PhD
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Ιδιοκτήτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Ε) Ηλικία :
25-40

41-50

51-60

60 και πάνω

6-10 έτη

11-20 έτη

20 και πάνω

ΣΤ)
Παλαιότητα στη θέση:
5 έτη

Ζ) Φύλο:
Άνδρας

Γυναίκα

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
1.
Ποιες πιστοποιήσεις σχετικές με τρόφιμα διαθέτει η επιχείρησή σας και με ποιο ετήσιο κόστος
πιστοποίησης σε ευρώ;

ΔΕΝ το
διαθέτει

κάτω από
500

501 έως
1000

1001 έως
2000

πάνω από
2000

ISO
HACCP
BRC
IFS
Άλλη

2.
Από πότε διαθέτει η επιχείρησή σας τις παραπάνω πιστοποιήσεις?

πριν
το
2000
ISO
22000
HACCP
BRC
IFS
Άλλη

από το
2001
έως το
2003

από το
2004
έως το
2006

από το
2007
έως το
2009

από το
2010
έως το
2012

από το
2013
έως το
2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
3.
Ποια από τα παρακάτω κόστη για την ΠΡΟΛΗΨΗ των ελαττωματικών παρακολουθείτε και ποιο
κόστος (σε ευρώ) αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία για το 2014; (ένα ενδεικτικό συνολικό ποσό που
αφορά αθροιστικά τις σχετικές δαπάνες).

ΔΕΝ το
παρακολουθώ
Σχεδιασμός και
συντήρηση
συστημάτων ποιότητας
Καθαρισμός και
απεντόμωση
εγκαταστάσεων
Σχεδιασμός και
ανάπτυξη των
εργαλείων μέτρησης και
έλεχγου
Συντήρηση
εγκαταστάσεων
παραγωγής και
διακίνησης
Κατάρτιση προσωπικού
σε θέματα ποιότητας
Επικαιροποίηση
δεδομένων σε θέματα
επιστημονικά, νομικά ή
πιστοποίησης
Πρόγραμμα βελτίωσης
ποιότητας
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κάτω
από
500

501
έως
1000

1001
έως
2000

πάνω
από
2000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
4.
Ποια από τα παρακάτω κόστη για την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ των ελαττωματικών παρακολουθείτε και ποιο
κόστος (σε ευρώ) αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία για το 2014; (ένα ενδεικτικό συνολικό ποσό που
αφορά αθροιστικά τις σχετικές δαπάνες)

ΔΕΝ το
παρακολουθώ
Έλεγχος ποιότητας
εισερχόμενων πρώτων
υλών
Έλεγχος ποιότητας
ενδιάμεσων και τελικών
προϊόντων
Κόστος υλικών
απαραίτητων για
επίβλεψη και έλεγχο
ποιότητας
Συντήρηση εξοπλισμού
ελέγχου ποιότητας
Παρακολούθηση
σημείων ελέγχου
Τήρηση εγγράφων και
αρχείων
Αξιολόγηση
προμηθευτών ά υλών
Συστήματα
ιχνηλασιμότητας και
αξιολόγησης
ετοιμότητας σε έκτακτες
καταστάσεις
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κάτω
από
500

501
έως
1000

1001
έως
2000

πάνω
από
2000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
5.
Ποια από τα παρακάτω κόστη εμφάνισης των ελαττωματικών ΠΡΙΝ ΦΘΑΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
παρακολουθείτε και ποιο κόστος (σε ευρώ) αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία για το 2014; (ένα
ενδεικτικό συνολικό ποσό που αφορά αθροιστικά τις σχετικές δαπάνες)

κάτω
από
500

ΔΕΝ το
παρακολουθώ

501
έως
1000

1001
έως
2000

πάνω
από
2000

Κόστος άχρηστων (scrap)
Κόστος ελαττωματικών
Κόστος
αντικατάστασης/επιδιόρθωσης
ελαττωματικών
Επανέλεγχος προϊόντων
Χρόνος αδράνειας παραγωγής
Ανάλυση προβλημάτων
διαδικασίας

6.
Ποια από τα παρακάτω κόστη εμφάνισης ελαττωματικών ΑΦΟΥ ΦΘΑΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
παρακολουθείτε και ποιο κόστος (σε ευρώ) αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία για το 2014;(ένα
ενδεικτικό συνολικό ποσό που αφορά αθροιστικά τις σχετικές δαπάνες)

ΔΕΝ το
παρακολουθώ
Κόστος
αντικατάστασης
Κόστος μεταφοράς και
καταστροφής,
ανακύκλωσης ή
απομάκρυνσης
Χρηματικά
πρόστιμα/ρήτρες
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κάτω
από
500

501
έως
1000

1001
έως
2000

πάνω
από
2000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Απώλειες σε κέρδη από
μη επιτυχείς συμφωνίες
Απώλειες από πωλήσεις
Αποζημιώσεις πελατών

7.
Πόσο συμφωνείτε με τους παρακάτω λόγους ΥΠΕΡ ενός συστήματος μέτρησης του κόστους
ποιότητας στην επιχείρησή σας;

καθόλου
Βελτιώνεται η ποιότητα των
προϊόντων/υπηρεσιών μας
Επιτυγχάνεται σημαντική μείωση
του συνολικού κόστους του
προϊόντος
Ιεραρχούνται αποτελεσματικά οι
προτεραιότητες για τη βελτίωση
της επιχείρησης
Αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα
της επιχείρησης μέσω της
ποιότητας και της μείωσης του
κόστους
Αυξάνεται η ικανοποίηση του
τελικού καταναλωτή
Μειώνεται το κόστος λειτουργίας
της επιχείρησης
Αυξάνονται οι πωλήσεις με τη
μείωση του κόστους
Περιορίζεται ο αριθμός των
ελαττωματικών
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λίγο

μέτρια

πολύ

πάρα
πολύ
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8.
Κατά την παρακολούθηση του κόστους ποιότητας, ποιες από τις παρακάτω ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ θεωρείτε
ότι υπάρχουν;

καθόλου
Αδυναμία Τμήματος Διαχείρισης
Ποιότητας να συνεργαστεί με τη
Διοίκηση
Αδυναμία συνεργασίας και
συνεννόησης με άλλα τμήματα
Δυσκολία πρόσβασης σε
δεδομένα της Παραγωγής
Δυσκολία πρόσβασης σε
συγκεκριμένα οικονομικά
δεδομένα
Έλλειψη ενδιαφέροντος από το
προσωπικό για τήρηση
απαραίτητων αρχείων και
εγγράφων
Δυσκολίες στο να διαμορφωθεί
ένα κοινό σύστημα για όλα τα
τμήματα
Δυσκολίες στην ανάλυση των
πληροφοριών που έχουν
συγκεντρωθεί
Δυσκολίες στην αναγνώριση και
τον εντοπισμό των σχετικών
στοιχείων κόστους
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λίγο

μέτρια

πολύ

πάρα
πολύ
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9.
Υπάρχουν αποδεδειγμένα ΘΕΤΙΚΑ αποτελέσματα από την παρακολούθηση του κόστους ποιότητας
στην επιχείρησή σας

καθόλου
Βελτίωση της ποιότητας των
προϊόντων/υπηρεσιών
Μείωση του ποσοστού
ελαττωματικών προϊόντων
Μείωση του κόστους παραγωγής
των προϊόντων
Αποτελεσματική ιεράρχηση των
προτεραιοτήτων για τη βελτίωση
της επιχείρησης
Εντοπισμός διαδικασιών που δεν
προσφέρουν αξία στον προϊόν
(non-value added processes)
Ανάλυση της σχέσης ποιότητας
των προϊόντων με τον κύκλο
εργασιών, το κέρδος ή τη ζημία
της επιχείρησης
Επιλογή πιο αποδοτικών
προμηθευτών
Δυνατότητα σύγκρισης με άλλα
τμήματα ή επιχειρήσεις
Ενίσχυση της σημασίας της
ποιότητας
Ενθάρρυνση του προσωπικού για
συμμετοχή στις διαδικασίες
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λίγο

μέτρια

πολύ

πάρα
πολύ
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10.
Υπάρχουν αποδεδειγμένα ΑΡΝΗΤΙΚΑ αποτελέσματα από την παρακολούθηση του κόστους
ποιότητας στην επιχείρησή σας

καθόλου

λίγο

μέτρια

πολύ

πάρα
πολύ

Χρονοβόρα διαδικασία
Αύξηση όγκου εργασίας
Διατάραξη σχέσεων με άλλα
τμήματα
Έμφαση στο κόστος της
ποιότητας παρά στην ίδια την
ποιότητα
Άρνηση τμημάτων της
επιχείρησης να συνεργαστούν

11.
Πόσο χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που λαμβάνετε από την παρακολούθηση του κόστους
ποιότητας....

καθόλου
σε τομείς χαμηλής
αποδοτικότητας για τους οποίους
απαιτείται βελτίωση
για λεπτομερή παρακολούθηση
(monitoring) των διαδικασιών της
επιχείρησης
για καλύτερο σχεδιασμό
(planning) των διαδικασιών της
επιχείρησης
για καλύτερο έλεγχο (control) των
διαδικασιών της επιχείρησης
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λίγο

μέτρια

πολύ

πάρα
πολύ
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για σύγκριση του κόστους μεταξύ
των διαδικασιών της επιχείρησης
για την ανάπτυξη νέων
προϊόντων/υπηρεσιών
για αναθεώρηση της πολιτικής
της εταιρίας (τιμολογιακής,
marketing)

12.
Ποιο είδος Τεχνολογίας Πληροφορικής (ΙΤ) χρησιμοποιείτε για την παρακολούθηση του κόστους
της ποιότητας

Ειδικό λογισμικό
Το πρόγραμμα λογιστικής της επιχείρησης
Το σύστημα ERP της επιχείρησης
Χειρόγραφα (χωρίς ηλεκτρονική τεχνολογία)
Προγράμματα στατιστικής
Φύλλα εργασίας excel
Άλλο
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13.
Για ποιους τομείς (τμήματα) της επιχείρησης υπολογίζετε το κόστος ποιότητας (μπορείτε να
επιλέξετε πάνω από μια απάντηση)

Τμήμα προμηθειών/αγορών
Τμήμα παραγωγής
Τμήμα πωλήσεων
Τμήμα ελέγχου ποιότητας
Τμήμα διασφάλισης ποιότητας
Τμήμα χρηματοοικονομικής/διοίκησης
Όλη την επιχείρηση

14.
Εφαρμόζετε κάποιο σύστημα μέτρησης του κόστους της ποιότητας στην επιχείρησή σας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

15.
Αν ΝΑΙ, εφαρμόζετε κάποιο από τα παρακάτω

Μοντέλο PAF (πρόληψη, εκτίμηση, αποτυχία)
Μοντέλο Κόστους Διαδικασιών (Process Cost Model)
Μοντέλο του Crosby
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Six Sigma
Μοντέλο του Taguchi
Statistical Process Control (SPC)
Activity Based Costing (ABC)
Άλλο

?p ?µe?? »
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
16.
Έτος ίδρυσης (αριθμητικά)

17.
Νομική Μορφή

Ο.Ε.
Ε.Ε.
Α.Ε.
Ε.Π.Ε
Ι.Κ.Ε.
Άλλη

18.
Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

ΝΑΙ

244

ΟΧΙ
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19.
Έδρα ( 13 περιφέρειες)

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνιοι Νήσοι
Δυτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Αττική
Πελοπόννησος
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη

20.
Πωλήσεις

Λιανικές
Χονδρικές
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21.
Αντικείμενο

Εμπόριο Τροφίμων
Εμπόριο Ποτών
Παραγωγή-Επεξεργασία γαλακτοκομικών προϊόντων
Παραγωγή-Επεξεργασία γεωργικών προϊόντων (ελαιών, ρυζιού, άλευρων, σιτηρών,
δημητριακών)
Παραγωγή-Επεξεργασία κρέατος, πουλερικών, αλιευμάτων
Παραγωγή-Επεξεργασία ζαχαρωδών, σνακς, ξηρών καρπών
Παραγωγή-Επεξεργασία dressings, μπαχαρικών, σαλτσών
Παραγωγή-Επεξεργασία ποτών οινοπνευματωδών
Παραγωγή-Επεξεργασία χυμών, νερού
Επιχείρηση Logistics Τροφίμων
Άλλο

22.
Αριθμός εργαζομένων

κάτω από 10

11 έως 50

51 έως 250
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251 έως 500

πάνω από 500
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23.
Ετήσιος κύκλος εργασιών (σε ευρώ)

κάτω από
500.000

500.000
έως 2 εκατ.

2 έως
10
εκατ.

10 έως
50 εκατ.

50 έως
200
εκατ.

πάνω από
200 εκατ.

43 έως
100
εκατ.

πάνω από
100 εκατ.

24.
Σύνολο ενεργητικού (σε ευρώ)

κάτω από
500.000

500.000
έως 2 εκατ.

2 έως
10
εκατ.

10 έως
43 εκατ.

25.
Ετήσιος όγκος παραγωγής (αριθμητικά)

26.
Μονάδα μέτρησης όγκου παραγωγής

τόνοι

πακέτα

247

λίτρα

άλλο
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ
27.
Θέση στην επιχείρηση

Υπεύθυ
νος
Παραγω
γής

Υπεύθυ
νος /
Διευθυν
τής
Πωλήσ
εων

Υπεύθυνος/Διευ
θυντής
Ποιότητας

Πρόεδρος/
Δ/νων
Σύμβουλος

Υπεύθυν
ος
Λογιστη
ρίου

28.
Εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια

Τριτοβάθμια

Μεταπτυχιακό/PhD

29.
Ηλικία

18 έως 24

25 έως 40

41 έως 50

51 έως 60

πάνω από 60

30.
Παλαιότητα στη θέση

κάτω από 5 έτη

6 έως 10

11 έως 20

31.
Φύλο

Άνδρας
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Γυναίκα

πάνω από 20 έτη

Άλ
λο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ENOTHTA 1: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.
Αντικείμενο
Παραγωγή-Επεξεργασία γαλακτοκομικών προϊόντων
Παραγωγή-Επεξεργασία γεωργικών προϊόντων (ελαιών, ρυζιού, άλευρων, σιτηρών,
δημητριακών)
Παραγωγή-Επεξεργασία κρέατος, πουλερικών, αλιευμάτων
Παραγωγή-Επεξεργασία ζαχαρωδών, σνακς, ξηρών καρπών
Παραγωγή-Επεξεργασία dressings, μπαχαρικών, σαλτσών
Παραγωγή-Επεξεργασία ποτών οινοπνευματωδών
Παραγωγή-Επεξεργασία χυμών, νερού

2.
Αριθμός εργαζομένων
κάτω από 10

11 έως 50

51 έως 250

251 έως 500

πάνω από 500

3.
Ετήσιος κύκλος εργασιών (σε ευρώ)
έως 2
εκατ.

2 έως 10
εκατ.

10 έως 50
εκατ.

50 έως 200
εκατ.

πάνω από 200
εκατ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

4.
Σύνολο ενεργητικού (σε ευρώ)
έως 2
εκατ.

2 έως 10
εκατ.

10 έως 43
εκατ.

43 έως 100
εκατ.

πάνω από 100
εκατ.

5.
Ποιες πιστοποιήσεις σχετικές με τρόφιμα διαθέτει η επιχείρησή σας και με ποιο
ετήσιο κόστος πιστοποίησης σε ευρώ;
ΔΕΝ το
διαθέτει

κάτω από
500

501 έως
1000

ISO
HACCP
BRC
IFS
Άλλη
.

250

1001 έως
2000

πάνω από
2000
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
6.
Ποια από τα παρακάτω κόστη για την ΠΡΟΛΗΨΗ των ελαττωματικών
παρακολουθείτε και ποιο κόστος (σε ευρώ) αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία για το
2014; (ένα ενδεικτικό συνολικό ποσό που αφορά αθροιστικά τις σχετικές
δαπάνες).
ΔΕΝ το
παρακολουθώ
Σχεδιασμός και
συντήρηση
συστημάτων ποιότητας
Καθαρισμός και
απεντόμωση
εγκαταστάσεων
Σχεδιασμός και
ανάπτυξη των
εργαλείων μέτρησης και
έλεχγου
Συντήρηση
εγκαταστάσεων
παραγωγής και
διακίνησης
Κατάρτιση προσωπικού
σε θέματα ποιότητας
Επικαιροποίηση
δεδομένων σε θέματα
επιστημονικά, νομικά ή
πιστοποίησης
Πρόγραμμα βελτίωσης
ποιότητας

251

κάτω
από
500

501
έως
1000

1001
έως
2000

πάνω
από
2000
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7.
Ποια από τα παρακάτω κόστη για την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ των ελαττωματικών
παρακολουθείτε και ποιο κόστος (σε ευρώ) αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία για το
2014; (ένα ενδεικτικό συνολικό ποσό που αφορά αθροιστικά τις σχετικές
δαπάνες)
ΔΕΝ το
παρακολουθώ
Έλεγχος ποιότητας
εισερχόμενων πρώτων
υλών
Έλεγχος ποιότητας
ενδιάμεσων και τελικών
προϊόντων
Κόστος υλικών
απαραίτητων για
επίβλεψη και έλεγχο
ποιότητας
Συντήρηση εξοπλισμού
ελέγχου ποιότητας
Παρακολούθηση
σημείων ελέγχου
Τήρηση εγγράφων και
αρχείων
Αξιολόγηση
προμηθευτών ά υλών
Συστήματα
ιχνηλασιμότητας και
αξιολόγησης
ετοιμότητας σε έκτακτες
καταστάσεις

252

κάτω
από
500

501
έως
1000

1001
έως
2000

πάνω
από
2000
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8.
Ποια από τα παρακάτω κόστη εμφάνισης των ελαττωματικών ΠΡΙΝ
ΦΘΑΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ παρακολουθείτε και ποιο κόστος (σε ευρώ)
αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία για το 2014; (ένα ενδεικτικό συνολικό ποσό που
αφορά αθροιστικά τις σχετικές δαπάνες)
ΔΕΝ το
παρακολουθ
ώ

Κόστος άχρηστων (scrap)
Κόστος ελαττωματικών
Κόστος
αντικατάστασης/επιδιόρθωση
ς ελαττωματικών
Επανέλεγχος προϊόντων
Χρόνος αδράνειας παραγωγής
Ανάλυση προβλημάτων
διαδικασίας

253

κάτ
ω
από
500

501
έως
100
0

100
1
έως
200
0

πάν
ω
από
2000
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9.
Ποια από τα παρακάτω κόστη εμφάνισης ελαττωματικών ΑΦΟΥ ΦΘΑΣΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ παρακολουθείτε και ποιο κόστος (σε ευρώ) αντιστοιχεί σε κάθε
κατηγορία για το 2014; (ένα ενδεικτικό συνολικό ποσό που αφορά αθροιστικά τις
σχετικές δαπάνες)
ΔΕΝ το
παρακολουθώ
Κόστος
αντικατάστασης
Κόστος μεταφοράς και
καταστροφής,
ανακύκλωσης ή
απομάκρυνσης
Χρηματικά
πρόστιμα/ρήτρες
Απώλειες σε κέρδη από
μη επιτυχείς συμφωνίες
Απώλειες από πωλήσεις
Αποζημιώσεις πελατών

254

κάτω
από
500

501
έως
1000

1001
έως
2000

πάνω
από
2000
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

10.
Πόσο χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που λαμβάνετε από την παρακολούθηση
του κόστους ποιότητας....
καθόλου
σε τομείς χαμηλής
αποδοτικότητας για τους οποίους
απαιτείται βελτίωση
για λεπτομερή παρακολούθηση
(monitoring) των διαδικασιών της
επιχείρησης
για καλύτερο σχεδιασμό
(planning) των διαδικασιών της
επιχείρησης
για καλύτερο έλεγχο (control) των
διαδικασιών της επιχείρησης
για σύγκριση του κόστους μεταξύ
των διαδικασιών της επιχείρησης
για την ανάπτυξη νέων
προϊόντων/υπηρεσιών
για αναθεώρηση της πολιτικής
της εταιρίας (τιμολογιακής,
marketing)

255

λίγο

μέτρια

πολύ

πάρα
πολύ
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11.
Ποιο είδος Τεχνολογίας Πληροφορικής
παρακολούθηση του κόστους της ποιότητας

(ΙΤ)

χρησιμοποιείτε

για

την

Ειδικό λογισμικό
Το πρόγραμμα λογιστικής της επιχείρησης
Το σύστημα ERP της επιχείρησης
Χειρόγραφα (χωρίς ηλεκτρονική τεχνολογία)
Προγράμματα στατιστικής
Φύλλα εργασίας excel
Άλλο

12.
Για ποιους τομείς (τμήματα) της επιχείρησης υπολογίζετε το κόστος ποιότητας
(μπορείτε να επιλέξετε πάνω από μια απάντηση)
Τμήμα προμηθειών/αγορών
Τμήμα παραγωγής
Τμήμα πωλήσεων
Τμήμα ελέγχου ποιότητας
Τμήμα διασφάλισης ποιότητας
Τμήμα χρηματοοικονομικής/διοίκησης
Όλη την επιχείρηση

256
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13.
Πόσο συμφωνείτε με τους παρακάτω λόγους ΥΠΕΡ ενός συστήματος μέτρησης
του κόστους ποιότητας στην επιχείρησή σας;
καθόλου
Βελτιώνεται η ποιότητα των
προϊόντων/υπηρεσιών μας
Επιτυγχάνεται σημαντική μείωση
του συνολικού κόστους του
προϊόντος
Ιεραρχούνται αποτελεσματικά οι
προτεραιότητες για τη βελτίωση
της επιχείρησης
Αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα
της επιχείρησης μέσω της
ποιότητας και της μείωσης του
κόστους
Αυξάνεται η ικανοποίηση του
τελικού καταναλωτή
Μειώνεται το κόστος λειτουργίας
της επιχείρησης
Αυξάνονται οι πωλήσεις με τη
μείωση του κόστους
Περιορίζεται ο αριθμός των
ελαττωματικών

257

λίγο

μέτρια

πολύ

πάρα
πολύ
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14.
Κατά την παρακολούθηση του κόστους ποιότητας, ποιες από τις παρακάτω
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ θεωρείτε ότι υπάρχουν;
καθόλου
Αδυναμία Τμήματος Διαχείρισης
Ποιότητας να συνεργαστεί με τη
Διοίκηση
Αδυναμία συνεργασίας και
συνεννόησης με άλλα τμήματα
Δυσκολία πρόσβασης σε
δεδομένα της Παραγωγής
Δυσκολία πρόσβασης σε
συγκεκριμένα οικονομικά
δεδομένα
Έλλειψη ενδιαφέροντος από το
προσωπικό για τήρηση
απαραίτητων αρχείων και
εγγράφων
Δυσκολίες στο να διαμορφωθεί
ένα κοινό σύστημα για όλα τα
τμήματα
Δυσκολίες στην ανάλυση των
πληροφοριών που έχουν
συγκεντρωθεί
Δυσκολίες στην αναγνώριση και
τον εντοπισμό των σχετικών
στοιχείων κόστους
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λίγο

μέτρια

πολύ

πάρα
πολύ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
15.
Υπάρχουν αποδεδειγμένα ΘΕΤΙΚΑ αποτελέσματα από την παρακολούθηση του
κόστους ποιότητας στην επιχείρησή σας
καθόλου
Βελτίωση της ποιότητας των
προϊόντων/υπηρεσιών
Μείωση του ποσοστού
ελαττωματικών προϊόντων
Μείωση του κόστους παραγωγής
των προϊόντων
Αποτελεσματική ιεράρχηση των
προτεραιοτήτων για τη βελτίωση
της επιχείρησης
Εντοπισμός διαδικασιών που δεν
προσφέρουν αξία στον προϊόν
(non-value added processes)
Ανάλυση της σχέσης ποιότητας
των προϊόντων με τον κύκλο
εργασιών, το κέρδος ή τη ζημία
της επιχείρησης
Επιλογή πιο αποδοτικών
προμηθευτών
Δυνατότητα σύγκρισης με άλλα
τμήματα ή επιχειρήσεις
Ενίσχυση της σημασίας της
ποιότητας
Ενθάρρυνση του προσωπικού για
συμμετοχή στις διαδικασίες
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λίγο

μέτρια

πολύ

πάρα
πολύ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
16.
Υπάρχουν αποδεδειγμένα ΑΡΝΗΤΙΚΑ αποτελέσματα από την παρακολούθηση
του κόστους ποιότητας στην επιχείρησή σας
καθόλου
Χρονοβόρα διαδικασία
Αύξηση όγκου εργασίας
Διατάραξη σχέσεων με άλλα
τμήματα
Έμφαση στο κόστος της
ποιότητας παρά στην ίδια την
ποιότητα
Άρνηση τμημάτων της
επιχείρησης να συνεργαστούν
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λίγο

μέτρια

πολύ

πάρα
πολύ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 4:
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

17.
Με ποια από τις παρακάτω φράσεις αποτυπώνεται καλύτερα η συμπεριφορά της
Διοίκησης της επιχείρησής σας σε θέματα Ποιότητας (μπορείτε να επιλέξετε
ΜΟΝΟ μια απάντηση)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

18.
Με ποια από τις παρακάτω φράσεις αποτυπώνεται καλύτερα η θέση της
ποιότητας στην επιχείρησή σας (μπορείτε να επιλέξετε ΜΟΝΟ μια απάντηση)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

19.
Με ποια από τις παρακάτω φράσεις αποτυπώνεται καλύτερα ο χειρισμός των
προβλημάτων στην επιχείρησή σας (μπορείτε να επιλέξετε ΜΟΝΟ μια
απάντηση)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
20.
Με ποια από τις παρακάτω φράσεις αποτυπώνεται καλύτερα στην επιχείρησή
σας το Κόστος Ποιότητας ως ποσοστό επί των πωλήσεων (μπορείτε να επιλέξετε
ΜΟΝΟ μια απάντηση)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
21.
Ποια από τις παρακάτω φράσεις αποτυπώνει καλύτερα τις ενέργειες για
βελτίωση της Ποιότητας στην επιχείρησή σας (μπορείτε να επιλέξετε ΜΟΝΟ μια
απάντηση)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
22.
Ποια από τις παρακάτω φράσεις αποτυπώνει καλύτερα τη σύνοψη της
συμπεριφοράς της επιχείρησής σας σχετικά με την Ποιότητα (μπορείτε να
επιλέξετε ΜΟΝΟ μια απάντηση)

266

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
1.

Παρουσίαση των 99 εργασιών της Μετα-Ανάλυσης.

2.

Συνιστώσες Κόστους για τις Κατηγορίες Πρόληψης και Αξιολόγησης.

3. Συνιστώσες Κόστους για την Κατηγορία της Αποτυχίας.

1 – Παρουσίαση των 99 εργασιών της Μετα-Ανάλυσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
2 - Συνιστώσες Κόστους για τις Κατηγορίες Πρόληψης και Αξιολόγησης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
3 - Συνιστώσες Κόστους για την Κατηγορία της Αποτυχίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Α. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Κόστος Πρόληψης
Η επιλογή των προμηθευτών γίνεται:
με βάση τον έλεγχο των πιστοποιητικών αξιολόγησης που διαθέτουν οι προμηθευτές

1a

με πραγματοποίηση επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή

1b

μέσα από ένα αρχείο γνωστών και αξιολογημένων προμηθευτών

1c

Η εσωτερική εκπαίδευση του προσωπικού περιλαμβάνει:
την κατανόηση πολιτικής ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων

2a

την κατανόηση των κανόνων ατομικής υγιεινής

2b

την αντιμετώπιση ελαττωματικών προϊόντων

2c

Η συντήρηση και η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων
προγραμματίζεται

και του εξοπλισμού

ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

3a

ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης τους

3b

ανάλογα με το κόστος συντήρησης

3c

σε τυχαίο χρόνο

3d

Κόστος Αξιολόγησης
Εφαρμoγή συστήματος διασφάλισης ποιότητας (ISO, HACCP, κτλ)

4

Γίνεται ποιοτικός έλεγχος (έλεγχος συσκευασίας) στα εμπορεύματα
κατά την παραλαβή από τον προμηθευτή

5a

κατά την διάθεση στον πελάτη

5b

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

Η μη εμφάνιση ελαττωματικών στα παραληφθέντα προϊόντα εξασφαλίζεται
με τον έλεγχο και τη συντήρηση των μέσων μεταφοράς (υγιεινή, θερμοκρασία ψυγείων) 6a
με έλεγχο των πιστοποιητικών των εμπορευμάτων

6b

με αποθήκευση των εμπορευμάτων με FEFO (first expire first out)

6c

με έλεγχο της συσκευασίας

6d

με τήρηση της ψυκτικής αλυσίδας

6e

με έλεγχο των συνθηκών αποθήκευσης

6f

με έλεγχο των κατάλληλων ενδείξεων στην ετικέτα του προϊόντος

6g

Κόστος εσωτερικής αποτυχίας
Τα ελαττωματικά που τελικά εμφανίζονται
δεσμεύονται άμεσα, επισημαίνονται ως μη συμμορφούμενα και αξιολογούνται

7a

επιστρέφονται στον προμηθευτή

7b

εντοπίζεται η αιτία του ελαττώματος

7c

ενημερώνονται οι υπεύθυνοι των καταστημάτων

7d

λαμβάνονται μέτρα ώστε να βρεθούν κι άλλα προϊόντα με το ίδιο ελάττωμα

7e

Κόστος εξωτερικής αποτυχίας
Σε περίπτωση επιστροφών ελαττωματικών προϊόντων από τον πελάτη
αντικαθίσταται το προϊόν

8a

επιστρέφονται χρήματα στον πελάτη

8b

παραπέμπεται ο πελάτης απευθείας στον προμηθευτή

8c

Γενική στάση επιχείρησης σχετικά με το Κόστος Ποιότητας
Γίνεται ανάλυση των αιτιών της εμφάνισης ελαττωματικών

Γίνεται προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των διαδικασιών ποιότητας

9

10

H συνεχής βελτίωση της ποιότητας επιτυγχάνεται
με παρακολούθηση και επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί

11a

με βελτίωση δεικτών ποιότητας

11b

με εσωτερική επιθεώρηση και ελέγχους

11c

με εξωτερική επιθεώρηση και ελέγχους

11d

272

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Aίτια εμφάνισης ελαττωματικών προϊόντων
μη συμμορφούμενη ποιότητα ά ύλης προμηθευτή

12a

κακή διαχείριση εμπορεύματος από προμηθευτή

12b

κακή συντήρηση στο σημείο πώλησης

12c

εσφαλμένη αποστολή παραγγελιών

12d

κακή συντήρηση μετά την πώληση

12e

Mοντέλα κοστολόγησης διασφάλισης ποιότητας
μοντέλο Prevention-Appraisal-Failure (P-A-F)

13a

μοντέλο κόστους διεργασίας

13b

μοντέλο κόστους-κέρδους

13c

μοντέλο απώλειας λειτουργίας του Taguchi

13d

Eνιαία πολιτική σε όλα τα υποκαταστήματα σε σχέση με την ανάλυση του κόστους
ποιότητας

14

Παροχή προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας

16

Λόγοι για τους οποίους η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις επιχειρήσεις ως προς την
υλοποίηση των τεχνικών κόστους ποιότητας
Δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι

18a

Δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα η έμφαση στην ποιότητα

18b

Δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό για να ασχοληθεί με θέματα ποιότητας

18c

Δεν υπάρχει η σχετική ενημέρωση από αρμόδιους φορείς

18d

«Δημογραφικά» στοιχεία επιχειρήσεων
Αριθμός υποκαταστημάτων
1

Α1

2-10

Α2

11-50

Α3

51-250

Α4

250 και πάνω

Α5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Αριθμός εργαζομένων ανά υποκατάστημα
1

Β1

2-3

Β2

4-10

Β3

11-20

Β4

21 και πάνω

Β5

Θέση ερωτώμενου στην επιχείρηση
Υπεύθυνος/Διευθυντής Πωλήσεων

Γ1

Υπεύθυνος/Διευθυντής Ποιότητας

Γ2

Πρόεδρος/Διευθύνων Σύμβουλος

Γ3

Ιδιοκτήτης

Γ4

Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια

Δ1

Τριτοβάθμια

Δ2

Μεταπτυχιακό/PhD

Δ3

Ηλικία
25-40

Ε1

41-50

Ε2

51-60

Ε3

60 και πάνω

Ε4

Παλαιότητα στη θέση
5 έτη

ΣΤ1

6-10 έτη

ΣΤ2

11-20 έτη

ΣΤ3

20 και πάνω

ΣΤ4

Φύλο
Άνδρας

Ζ1

Γυναίκα

Ζ2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Β. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Κόστος Πρόληψης
Σχεδιασμός και συντήρηση συστημάτων ποιότητας

Ε1

Συντήρηση εγκαταστάσεων παραγωγής και διακίνησης

Ε2

Καθαρισμός και απεντόμωση εγκαταστάσεων

Τ3

Σχεδιασμός και ανάπτυξη των εργαλείων μέτρησης και ελέγχου

Τ4

Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα ποιότητας

Τ5

Επικαιροποίηση δεδομένων σε θέματα επιστημονικά, νομικά ή πιστοποίησης

Τ6

Πρόγραμμα βελτίωσης ποιότητας

Τ7

Κόστος Αξιολόγησης
Έλεγχος ποιότητας εισερχόμενων πρώτων υλών

Ε3

Έλεγχος ποιότητας ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων

Ε4

Κόστος υλικών απαραίτητων για επίβλεψη και έλεγχο ποιότητας

Κ3

Συντήρηση εξοπλισμού ελέγχου ποιότητας

Κ4

Παρακολούθηση σημείων ελέγχου

Κ5

Τήρηση εγγράφων και αρχείων

Κ6

Αξιολόγηση προμηθευτών ά υλών

Κ7

Συστήματα ιχνηλασιμότητας και αξιολόγησης ετοιμότητας σε έκτακτες
καταστάσεις

Κ8

Κόστος Εσωτερικής Αποτυχίας
Κόστος ελαττωματικών

Ε5

Επανέλεγχος προϊόντων

Ε6

Κόστος άχρηστων (scrap)

L3

Κόστος αντικατάστασης/επιδιόρθωσης ελαττωματικών

L4

Χρόνος αδράνειας παραγωγής

L5

Ανάλυση προβλημάτων διαδικασίας

L6
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας
Κόστος αντικατάστασης

Ε7

Αποζημιώσεις πελατών

Ε8

Κόστος μεταφοράς και καταστροφής, ανακύκλωσης ή απομάκρυνσης

F3

Χρηματικά πρόστιμα/ρήτρες

F4

Απώλειες σε κέρδη από μη επιτυχείς συμφωνίες

F5

Απώλειες από πωλήσεις

F6

Γενική στάση επιχείρησης σχετικά με το Κόστος Ποιότητας
Λόγοι Υπέρ ενός συστήματος μέτρησης του κόστους ποιότητας

Βελτιώνεται η ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών μας
Επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του συνολικού κόστους του προϊόντος

Ε9
Ε10

Ιεραρχούνται αποτελεσματικά οι προτεραιότητες για τη βελτίωση
της επιχείρησης

G3

Αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης μέσω της ποιότητας
και της μείωσης του κόστους

G4

Αυξάνεται η ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή

G5

Μειώνεται το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης

G6

Αυξάνονται οι πωλήσεις με τη μείωση του κόστους

G7

Περιορίζεται ο αριθμός των ελαττωματικών

G8

Κατά την παρακολούθηση του κόστους ποιότητας, υπάρχουν οι παρακάτω ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Αδυναμία Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας να συνεργαστεί με τη Διοίκηση

Ε11

Δυσκολία πρόσβασης σε δεδομένα της Παραγωγής

Ε12

Αδυναμία συνεργασίας και συνεννόησης με άλλα τμήματα

R3

Δυσκολία πρόσβασης σε συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα

R4

Έλλειψη ενδιαφέροντος από το προσωπικό για τήρηση απαραίτητων
αρχείων και εγγράφων

R5

Δυσκολίες στο να διαμορφωθεί ένα κοινό σύστημα για όλα τα τμήματα

R6

Δυσκολίες στην ανάλυση των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί

R7

Δυσκολίες στην αναγνώριση και τον εντοπισμό των σχετικών
στοιχείων κόστους

R8
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Αποδεδειγμένα ΘΕΤΙΚΑ αποτελέσματα από την παρακολούθηση του κόστους
ποιότητας

Μείωση του ποσοστού ελαττωματικών προϊόντων

Ε13

Μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων

Ε14

Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων/υπηρεσιών

H3

Αποτελεσματική ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για τη βελτίωση
της επιχείρησης

H4

Εντοπισμός διαδικασιών που δεν προσφέρουν αξία στον προϊόν (non-value
added processes)

H5

Ανάλυση της σχέσης ποιότητας των προϊόντων με τον κύκλο εργασιών,
το κέρδος ή τη ζημία της επιχείρησης

H6

Επιλογή πιο αποδοτικών προμηθευτών

H7

Δυνατότητα σύγκρισης με άλλα τμήματα ή επιχειρήσεις

H8

Ενίσχυση της σημασίας της ποιότητας

H9

Ενθάρρυνση του προσωπικού για συμμετοχή στις διαδικασίες

H10

Αποδεδειγμένα ΑΡΝΗΤΙΚΑ αποτελέσματα από την παρακολούθηση του κόστους
ποιότητας

Αύξηση όγκου εργασίας

Ε15

Έμφαση στο κόστος της ποιότητας παρά στην ίδια την ποιότητα

Ε16

Χρονοβόρα διαδικασία

V3

Διατάραξη σχέσεων με άλλα τμήματα

V4

Άρνηση τμημάτων της επιχείρησης να συνεργαστούν
V5

«Δημογραφικά» στοιχεία επιχειρήσεων
Αριθμός εργαζομένων
έως 10

Μ1_1

11-50

Μ1_2

51-250

Μ1_3

251-500

Μ1_4

πάνω από 500

Μ1_5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Κύκλος εργασιών (σε ευρώ)
έως 500χιλ

Μ2_1

500 χιλ-2 εκ

Μ2_2

2-10 εκ

Μ2_3

10-50 εκ

Μ2_4

50-200 εκ

Μ2_5

πάνω από 200 εκ.

Μ2_6

Σύνολο ενεργητικού (σε ευρώ)
έως 500 χιλ

Μ3_1

500 χιλ-2 εκ

Μ3_2

2-10 εκ

Μ3_3

10-43 εκ

Μ3_4

43-100 εκ

Μ3_5

πάνω από 100

Μ3_6

Αντικείμενο
Αρτοποιία

Μ4_1

Γαλακτοκομικά

Μ4_2

Φρούτα-Λαχανικά

Μ4_3

Αλκοολούχα ποτά-Αναψυκτικά-Νερό

Μ4_4

Κρέας-Ψάρι

Μ4_5

ISO-HACCP
δεν υπάρχει πιστοποίηση

Μ5_1

κάτω από 500

Μ5_2

501-1000

Μ5_3

1001-2000

Μ5_4

2000 και πάνω

Μ5_5

278

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Γ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ (SOPHISTICATION)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ

Κόστος Πρόληψης
Σχεδιασμός και συντήρηση συστημάτων ποιότητας

Q3_1

Συντήρηση εγκαταστάσεων παραγωγής και διακίνησης

Q3_2

Καθαρισμός και απεντόμωση εγκαταστάσεων

Q3_3

Σχεδιασμός και ανάπτυξη των εργαλείων μέτρησης και ελέγχου

Q3_4

Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα ποιότητας

Q3_5

Επικαιροποίηση δεδομένων σε θέματα επιστημονικά, νομικά ή πιστοποίησης

Q3_6

Πρόγραμμα βελτίωσης ποιότητας

Q3_7

Κόστος Αξιολόγησης
Έλεγχος ποιότητας εισερχόμενων πρώτων υλών

Q4_1

Έλεγχος ποιότητας ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων

Q4_2

Κόστος υλικών απαραίτητων για επίβλεψη και έλεγχο ποιότητας

Q4_3

Συντήρηση εξοπλισμού ελέγχου ποιότητας

Q4_4

Παρακολούθηση σημείων ελέγχου

Q4_5

Τήρηση εγγράφων και αρχείων

Q4_6

Αξιολόγηση προμηθευτών ά υλών

Q4_7

Συστήματα ιχνηλασιμότητας και αξιολόγησης ετοιμότητας σε έκτακτες
καταστάσεις

Q4_8

Κόστος Εσωτερικής Αποτυχίας
Κόστος άχρηστων (scrap)

Q5_1

Κόστος ελαττωματικών

Q5_2

Κόστος αντικατάστασης/επιδιόρθωσης ελαττωματικών

Q5_3

Επανέλεγχος προϊόντων

Q5_4

Χρόνος αδράνειας παραγωγής

Q5_5

Ανάλυση προβλημάτων διαδικασίας

Q5_6
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Κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας
Κόστος αντικατάστασης

Q6_1

Κόστος μεταφοράς και καταστροφής, ανακύκλωσης ή απομάκρυνσης

Q6_2

Χρηματικά πρόστιμα/ρήτρες

Q6_3

Απώλειες σε κέρδη από μη επιτυχείς συμφωνίες

Q6_4

Απώλειες από πωλήσεις

Q6_5

Αποζημιώσεις πελατών

Q6_6

Γενική στάση επιχείρησης σχετικά με το Κόστος Ποιότητας
Λόγοι Υπέρ ενός συστήματος μέτρησης του κόστους ποιότητας

Βελτιώνεται η ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών μας

Q7_1

Επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του συνολικού κόστους του προϊόντος

Q7_2

Ιεραρχούνται αποτελεσματικά οι προτεραιότητες για τη βελτίωση
της επιχείρησης

Q7_3

Αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης μέσω της ποιότητας
και της μείωσης του κόστους

Q7_4

Αυξάνεται η ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή

Q7_5

Μειώνεται το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης

Q7_6

Αυξάνονται οι πωλήσεις με τη μείωση του κόστους

Q7_7

Περιορίζεται ο αριθμός των ελαττωματικών

Q7_8

Κατά την παρακολούθηση του κόστους ποιότητας, υπάρχουν οι παρακάτω ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Αδυναμία Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας να συνεργαστεί με τη Διοίκηση

Q8_1

Αδυναμία συνεργασίας και συνεννόησης με άλλα τμήματα

Q8_2

Δυσκολία πρόσβασης σε δεδομένα της Παραγωγής

Q8_3

Δυσκολία πρόσβασης σε συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα

Q8_4

Έλλειψη ενδιαφέροντος από το προσωπικό για τήρηση απαραίτητων
αρχείων και εγγράφων

Q8_5

Δυσκολίες στο να διαμορφωθεί ένα κοινό σύστημα για όλα τα τμήματα

Q8_6

Δυσκολίες στην ανάλυση των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί

Q8_7

Δυσκολίες στην αναγνώριση και τον εντοπισμό των σχετικών
στοιχείων κόστους

Q8_8
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Αποδεδειγμένα ΘΕΤΙΚΑ αποτελέσματα από την παρακολούθηση του κόστους
ποιότητας

Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων/υπηρεσιών

Q9_1

Μείωση του ποσοστού ελαττωματικών προϊόντων

Q9_2

Μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων

Q9_3

Αποτελεσματική ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για τη βελτίωση
της επιχείρησης

Q9_4

Εντοπισμός διαδικασιών που δεν προσφέρουν αξία στον προϊόν (non-value
added processes)

Q9_5

Ανάλυση της σχέσης ποιότητας των προϊόντων με τον κύκλο εργασιών,
το κέρδος ή τη ζημία της επιχείρησης

Q9_6

Επιλογή πιο αποδοτικών προμηθευτών

Q9_7

Δυνατότητα σύγκρισης με άλλα τμήματα ή επιχειρήσεις

Q9_8

Ενίσχυση της σημασίας της ποιότητας

Q9_9

Ενθάρρυνση του προσωπικού για συμμετοχή στις διαδικασίες

Q9_10

Αποδεδειγμένα ΑΡΝΗΤΙΚΑ αποτελέσματα από την παρακολούθηση του κόστους
ποιότητας

Χρονοβόρα διαδικασία

Q10_1

Αύξηση όγκου εργασίας

Q10_2

Διατάραξη σχέσεων με άλλα τμήματα

Q10_3

Έμφαση στο κόστος της ποιότητας παρά στην ίδια την ποιότητα

Q10_4

Άρνηση τμημάτων της επιχείρησης να συνεργαστούν

Q10_5

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την παρακολούθηση του κόστους ποιότητας
χρησιμοποιούνται

σε τομείς χαμηλής αποδοτικότητας για τους οποίους απαιτείται βελτίωση

Q11_1

για λεπτομερή παρακολούθηση (monitoring) των διαδικασιών της επιχείρησης Q11_2
για καλύτερο σχεδιασμό (planning) των διαδικασιών της επιχείρησης

Q11_3

για καλύτερο έλεγχο (control) των διαδικασιών της επιχείρησης

Q11_4

για σύγκριση του κόστους μεταξύ των διαδικασιών της επιχείρησης

Q11_5

για την ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών

Q11_6

για αναθεώρηση της πολιτικής της εταιρίας (τιμολογιακής, marketing)

Q11_7
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Είδος Τεχνολογίας Πληροφορικής (ΙΤ) που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση
του κόστους της ποιότητας
Ειδικό λογισμικό

Q12_1

Το πρόγραμμα λογιστικής της επιχείρησης

Q12_2

Το σύστημα ERP της επιχείρησης

Q12_3

Χειρόγραφα (χωρίς ηλεκτρονική τεχνολογία)

Q12_4

Προγράμματα στατιστικής

Q12_5

Φύλλα εργασίας excel

Q12_6

Άλλο

Q12_7

Τομείς (τμήματα) της επιχείρησης για τους οποίους παρακολουθείται το κόστος
ποιότητας
Τμήμα προμηθειών/αγορών

Q13_1

Τμήμα παραγωγής

Q13_2

Τμήμα πωλήσεων

Q13_3

Τμήμα ελέγχου ποιότητας

Q13_4

Τμήμα διασφάλισης ποιότητας

Q13_5

Τμήμα χρηματοοικονομικής/διοίκησης

Q13_6

Όλη την επιχείρηση

Q13_7
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Δ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η συμπεριφορά της Διοίκησης της επιχείρησης σε θέματα Ποιότητας αποτυπώνεται
καλύτερα με μια ποια από τις παρακάτω φράσεις:
Η Διοίκηση δεν αντιλαμβάνεται την Ποιότητα ως εργαλείο διοίκησης.
Επικρίνει το τμήμα Ποιότητας για πιθανά «προβλήματα ποιότητας»

MC1_1

Η Διοίκηση αναγνωρίζει πως η διοίκηση ποιότητας έχει κάποια αξία,
αλλά δεν είναι πρόθυμη να επενδύσει χρήματα ή χρόνο σε αυτή

MC1_2

Μέσω ενός προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας, η Διοίκηση μαθαίνει
περισσότερα για την διοίκηση ποιότητας και είναι πιο υποστηρικτική.

MC1_3

Η Διοίκηση συμμετέχει, αντιλαμβάνεται τις αρχές της διοίκηση ποιότητας και αναγνωρίζει το
ρόλο της

MC1_4

Η Διοίκηση θεωρεί τη διοίκηση ποιότητας σημαντικό μέρος των συστημάτων
της επιχείρησης

MC1_5

Η θέση της Ποιότητας στην επιχείρηση αποτυπώνεται καλύτερα με μια ποια από τις
παρακάτω φράσεις:
Η Ποιότητα είναι κρυμμένη στο τμήμα παραγωγής ή άλλα τμήματα.
Δε γίνεται επιθεώρηση. Δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση.

MC2_1

Ορίζεται ισχυρός υπεύθυνος Ποιότητας, αλλά ακόμη η προσοχή δίνεται στην
αξιολόγηση και μεταφορά των προϊόντων

MC2_2

Το τμήμα Ποιότητας αναφέρεται στη Διοίκηση, η αξιολόγηση των προϊόντων
ενσωματώνεται στις διαδικασίες και ο υπεύθυνος Ποιότητας έχει ρόλο στη
Διοίκηση της επιχείρησης

MC2_3

Ο υπεύθυνος Ποιότητας έχει υψηλή θέση στην επιχείρηση, λαμβάνονται μέτρα
πρόληψης, υπάρχει ενδιαφέρον για ζητήματα που αφορούν τους πελάτες

MC2_4

Ο υπεύθυνος Ποιότητας είναι μέλος του Δ.Σ. Η πρόληψη αποτελεί
προτεραιότητα. Η Ποιότητα είναι στη σκέψη όλων.
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Ο χειρισμός των προβλημάτων στην επιχείρηση αποτυπώνεται καλύτερα με μια ποια
από τις παρακάτω φράσεις:
Τα προβλήματα αντιμετωπίζονται αφού συμβούν. Δεν δίνεται λύση.
Δεν ορίζονται επαρκώς. Διαφωνίες και κατηγορίες μεταξύ των εργαζομένων.

MC3_1

Δημιουργούνται ομάδες για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων.
Δεν προτείνονται μακροπρόθεσμες λύσεις.

MC3_2

Ενισχύεται η επικοινωνία για διορθωτικές ενέργειες. Τα προβλήματα
αντιμετωπίζονται ανοιχτά και επιλύονται με συντεταγμένο τρόπο.

MC3_3

Τα προβλήματα εντοπίζονται νωρίς. Όλες οι διορθωτικές ενέργειες συζητούνται
και βελτιώνονται.

MC3_4

Τα προβλήματα προλαμβάνονται, εκτός σπάνιων εξαιρέσεων.

MC3_5

Το Κόστος Ποιότητας ως ποσοστό επί των πωλήσεων στην επιχείρηση αποτυπώνεται
καλύτερα με ποια από τις παρακάτω φράσεις:
Δηλώνεται: Άγνωστο

- Πραγματικό: 20%

MC4_1

Δηλώνεται: 3%

- Πραγματικό: 18%

MC4_2

Δηλώνεται: 8%

- Πραγματικό: 12%

MC4_3

Δηλώνεται: 6,5%

- Πραγματικό: 8%

MC4_4

Δηλώνεται: 2,5%

- Πραγματικό: 2,5%

MC4_5

Οι ενέργειες για βελτίωση της Ποιότητας στην επιχείρηση αποτυπώνονται καλύτερα με
μια από τις παρακάτω φράσεις:
Δεν γίνονται ενέργειες για βελτίωση της Ποιότητας. Δεν υπάρχει αντίληψη
της αναγκαιότητάς τους

MC5_1

Γίνονται προσπάθειες για βραχυπρόθεσμές ενέργειες «υποκίνησης»

MC5_2

Εφαρμογή του προγράμματος των 14 βημάτων με πλήρη κατανόηση και
ανάπτυξη κάθε βήματος.

MC5_3

Συνέχιση του προγράμματος των 14 βημάτων και έναρξη της φάσης
«Make Certain»

MC5_4

Η βελτίωση της ποιότητας είναι μια συνηθισμένη και συνεχής διαδικασία

MC5_5
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Η σύνοψη της συμπεριφοράς της επιχείρησης σχετικά με την Ποιότητα αποτυπώνεται
καλύτερα με μια από τις παρακάτω φράσεις:
«Δε γνωρίζουμε γιατί έχουμε προβλήματα με την Ποιότητα»

MC6_1

«Είναι απολύτως απαραίτητο να έχουμε συνέχεια προβλήματα με την Ποιότητα;»

MC6_2

«Μέσω της αφοσίωσης της Διοίκησης και της βελτίωσης της Ποιότητας
αναγνωρίζουμε και λύνουμε τα προβλήματά μας»

MC6_3

«Η πρόληψη των ελαττωματικών έχει ενσωματωθεί στη λειτουργία μας»

MC6_4

«Γνωρίζουμε γιατί δεν έχουμε προβλήματα με την Ποιότητα»

MC6_5

«Δημογραφικά» στοιχεία επιχειρήσεων
Μέγεθος (Size) - Κύκλος εργασιών (σε ευρώ)
έως 2 εκ

S1

2-10 εκ

S2

10-50 εκ

S3

50-200 εκ

S4

πάνω από 200 εκ.

S5

Αντικείμενο επιχείρησης (Βusiness Sector)
Αρτοποιία

Bs1

Γαλακτοκομικά

Bs2

Φρούτα-Λαχανικά

Bs3

Αλκοολούχα ποτά-Αναψυκτικά-Νερό

Bs4

Κρέας-Ψάρι

Bs5

Στάδιο Ωριμότητας κατά Crosby
Στάδιο 1: Αβεβαιότητα

St1

Στάδιο 2: Αφύπνιση

St2

Στάδιο 3: Διαφώτιση

St3

Στάδιο 4: Σοφία

St4

Στάδιο 5: Βεβαιότητα

St5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Ε. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1985-2016
Κόστος Πρόληψης
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ποιότητας

P1

Ποιότητα διεργασιών

P2

Προληπτικές διαδικασίες ελέγχου

P3

Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων

P4

Διασφάλιση προμηθευτών

P5

Κόστος Aξιολόγησης
Επιθεωρήσεις και δοκιμές

Α1

Έλεγχος και αξιολόγηση αποθεμάτων

Α2

Εσωτερικός έλεγχος

Α3

Έλεγχος ποιότητας προμηθευτών

Α4

Άδειες και εγκρίσεις

Α5

Κόστος Εσωτερικής Αποτυχίας
Επαναληπτικές δοκιμές και επιδιόρθωση

IF1

Αποτυχία συστήματος

IF2

Διερεύνηση αιτιών/σφαλμάτων

IF3

Απώλειες παραγωγής

IF4

Σφάλματα προμηθευτών

IF5

Αποκλίσεις και παραχωρήσεις

IF6

Κόστος Εξωτερικής Αποτυχίας
Κόστος επιδιόρθωσης-αντικατάστασης

ΕF1

Απώλειες λόγω χαμηλής ποιότητας

ΕF2

Διερεύνηση παραπόνων πελατών

ΕF3

Πρόστιμα-Αξιώσεις εγγυήσεων

ΕF4

Βελτιώσεις

ΕF5
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«Δημογραφικά» στοιχεία εργασιών
Χρονική περίοδος δημοσίευσης
1985-2005

Υ1

2006-2016

Υ2

Επιχειρηματικός κλάδος επιχειρήσεων
Μεταποίηση

S1

Κατασκευές

S2

Τρόφιμα

S3

Άλλο

S4

Γεωγραφική περιοχή έρευνας
Ασία

C1

Ευρώπη

C2

Β. Αμερική

C3

Αφρική

C4

Αυστραλία

C5
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