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Περίληψη 

Αν και η βιβλιογραφία έχει δείξει από δεκαετίες πριν, ότι η βελτίωση της ποιότητας αποτελεί 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και οδηγεί σε µείωση του ολικού κόστους και αύξηση των 

πωλήσεων και των κερδών, έρευνες έχουν τονίσει ότι µόλις πρόσφατα  έχουν ξεκινήσει οι 

επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο να κάνουν ακριβή καταγραφή του κόστους ποιότητας 

συστηµατικά. Η παρούσα εργασία, που αποτελεί µέρος µιας προσπάθειας για ολοκληρωµένη 

αποτύπωση του κόστους ποιότητας τροφίµων στην Ελλάδα, ασχολείται µε το θέµα της 

κοστολόγησης της ποιότητας σε µικρά και µεγάλα super markets. Πραγµατοποιήθηκε µε τη 

χρήση ερωτηµατολογίου και είχε ως κύριο σκοπό να ερευνηθεί η έκταση στην οποία 

εφαρµόζεται το µοντέλο κοστολόγησης ποιότητας P-A-F, καθώς και το πώς διαφοροποιείται η 

διαδικασία κοστολόγησης της ποιότητας ανάλογα µε το µέγεθος των επιχειρήσεων του 

δείγµατος. Η µέθοδος της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών βρήκε πρόσφορο έδαφος 

εφαρµογής στην απάντηση των τεθέντων ερωτηµάτων.  

 

1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια το περιβάλλον όπου αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις σε παγκόσµιο 

επίπεδο µπορεί να χαρακτηριστεί ως δυσµενές. Η διεθνοποίηση, η εξέλιξη της τεχνολογίας, η 

συντόµευση του κύκλου ζωής των προϊόντων, η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, οι ραγδαία 

µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες έχουν καταστήσει αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές όχι 

µόνο στις στρατηγικές των επιχειρήσεων και τη συµπεριφορά τους προς τις αγορές, αλλά και ως 

προς την εσωτερική τους δοµή και οργάνωση. Οι συνθήκες υπαγορεύουν ευέλικτα, 

προσαρµοστικά και σύγχρονα οργανωτικά σχήµατα, µε τα οποία να είναι δυνατή µια 

αποτελεσµατική παραγωγική διαδικασία, που θα έχει ως βασικά χαρακτηριστικά την παραγωγή 

προϊόντων χαµηλού κόστους και υψηλής ποιότητας. Η διαχείριση της ποιότητας έγινε 

µονόδροµος στον αγώνα επιβίωσης και αειφορίας. Είναι, συνεπώς, εµφανής η ανάγκη για 
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περαιτέρω εξέταση του κόστους ποιότητας, των χαρακτηριστικών του και της επίδρασης που έχει 

στην τελική αποδοτικότητα της επιχείρησης και του κόστους του παραγόµενου προϊόντος. 

 

2. Σύντοµη Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

Η λέξη «ποιότητα» χρησιµοποιείται πολλές φορές για να υποδηλώσει την τελειότητα ενός 

προϊόντος ή µιας υπηρεσίας. Οι ορισµοί που έχουν δοθεί κατά καιρούς στην έννοια της ποιότητας 

είναι πολλοί. Μερικοί από τους σηµαντικότερους είναι οι εξής: 

� Συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις (Crosby, 1979) 

� Η ποιότητα πρέπει να στοχεύει στις τωρινές και µελλοντικές ανάγκες του πελάτη 

(Deming, 1982) 

� Η καταλληλότητα για τον σκοπό ή τη χρήση (Juran, 1988) 

� Τα συνολικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και της υπηρεσίας της διαφήµισης, της 

µηχανικής, της βιοµηχανίας και της διατήρησης µέσω των οποίων τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του πελάτη.- 

(Feingenbaum, 1991) 

� Το σύνολο των ιδιαιτεροτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή µιας 

υπηρεσίας που έχουν σχέση µε την ικανότητά τους να ικανοποιήσουν δεδοµένες ή 

επιβαλλόµενες ανάγκες. (ISO 8402:1994) 

 

Στην σηµερινή ανταγωνιστική αγορά, οι απαιτήσεις των καταναλωτών για ποιοτικά προϊόντα 

και υπηρεσίες αυξάνουν συνεχώς. Οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται σε αυτές τις απαιτήσεις µέσα 

από µια συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων τους. Για αυτό το λόγο η ποιότητα, η διαχείρισή 

της και η συνεχής βελτίωση θεωρούνται ισχυρά όπλα ανταγωνιστικότητας. 

Αν και η βιβλιογραφία έχει δείξει από δεκαετίες πριν, ότι η βελτίωση της ποιότητας αποτελεί 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και οδηγεί σε µείωση του ολικού κόστους και αύξηση των 

πωλήσεων και των κερδών, έρευνες έχουν τονίσει ότι µόλις πρόσφατα έχουν ξεκινήσει οι 

επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο να κάνουν ακριβή καταγραφή του κόστους ποιότητας 

συστηµατικά. Πολλά µοντέλα αναφέρονται στη βιβλιογραφία σχετικά µε το κόστος ποιότητας 

και πώς αυτό αναλύεται. Η πιο διαδεδοµένη και αποδεκτή πρόταση είναι αυτή του Feigenbaum 

(1956, 1991), σύµφωνα µε την οποία, το κόστος ποιότητας αναλύεται σε 4 βασικούς άξονες:  

- το κόστος πρόληψης ή prevention cost, που σχετίζεται µε τα έξοδα που 

πραγµατοποιούνται για να αποφευχθούν ανωµαλίες και ελαττώµατα του προϊόντος (π.χ. 

το κόστος σχεδίασης του συστήµατος ποιότητας, ή το κόστος εκπαίδευσης εργαζοµένων)  
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- το κόστος εκτίµησης ή appraisal cost, που είναι το κόστος των διαδικασιών που γίνονται 

για να εξασφαλιστεί ότι η ποιότητα των προϊόντων θα πληροί τις απαιτήσεις των 

πελατών (π.χ. ο έλεγχος των προϊόντων κατά τη διαδικασία παραγωγής τους) 

- το εσωτερικό κόστος µη συµµόρφωσης ή internal failure cost, που αναφέρεται στο 

κόστος που προκύπτει εσωτερικά, σε περίπτωση που το έτοιµο προϊόν δεν ικανοποιεί τον 

πελάτη, όπως ο εντοπισµός ατελειών, άχρηστων, κ.ά. 

- το εξωτερικό κόστος µη συµµόρφωσης ή external failure cost, που περιγράφει το κόστος 

που δηµιουργείται εξωτερικά από την επιστροφή προϊόντων από τον πελάτη λόγω 

παραπόνων, προβληµάτων, κ.α. 

Το παραπάνω µοντέλο έχει καθιερωθεί στη Βιβλιογραφία ως η «παραδοσιακή προσέγγιση» 

σε σχέση µε το κόστος ποιότητας. Έχει αναπτυχθεί και προσαρµοστεί σε διάφορες χώρες και 

είδη επιχειρήσεων, και έχει αποδώσει αποτελέσµατα, κυρίως εστιάζοντας στη µείωση του 

συνολικού κόστους και την παράλληλη βελτίωση της ποιότητας (Lee et al. 2011; Jafar et al. 

2010; Desai, 2008; Yang, 2008; Οmachonu et al. 2004).  

Γενικά, το µοντέλο PAF (Prevention – Appraisal – Failure) σε πολλές εργασίες συνδυάζεται 

µε την εφαρµογή τεχνικών TQM (∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας), µε αποτέλεσµα να έχει εξελιχθεί 

σε µια αποδοτική µέθοδο ελέγχου και κοστολόγησης της ποιότητας και των διαδικασιών που την 

συνοδεύουν. Για το λόγο αυτό µπορεί κανείς να συναντήσει παραλλαγές του υπό την µορφή 

εναλλακτικών ονοµασιών, που βασίζονται όµως στον κεντρικό κορµό των παραπάνω 4 

κατηγοριών κόστους. Για παράδειγµα, µια εναλλακτική προσέγγιση στην κοστολόγηση 

ποιότητας είναι η κοστολόγηση των διαδικασιών που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η 

απαιτούµενη ποιότητα του προϊόντος για την ικανοποίηση του πελάτη/καταναλωτή (δηλαδή τα 

κόστη πρόληψης και εκτίµησης), τα οποία ονοµάζονται «κόστη συµµόρφωση» (conformance 

costs). Τα υπόλοιπα κόστη, που σχετίζονται µε την εµφάνιση προϊόντων κακής ποιότητας (όπως 

τα εσωτερικά και εξωτερικά κόστη µη συµµόρφωσης) ονοµάζονται συνολικά «κόστη µη 

συµµόρφωσης» (non-conformance costs) (Campanella, 1999). 

Μια τρίτη προσέγγιση του ίδιου θέµατος (Campanella, 1999) σχετίζεται µε την εµφάνιση 

υλικών και άυλων απωλειών (tangible και intangible losses) σε περιπτώσεις κακής ποιότητας. Ως 

υλικές απώλειες είναι συνήθως τα εσωτερικά και εξωτερικά κόστη µη συµµόρφωσης, ενώ ώς 

άυλες απώλειες χαρακτηρίζονται κάποια «κρυφά κόστη».    

Πολλές αναφορές συναντώνται επίσης στη βιβλιογραφία σχετικές µε τον όρο «κόστος 

ποιότητας» (Yang, 2008). Η γενικά αποδεκτή έννοια του όρου περιλαµβάνει το κόστος όλων των 

προσπαθειών που καταβάλλονται από την επιχείρηση ώστε να παραχθεί προϊόν που θα καλύπτει 

τις απαιτούµενες προδιαγραφές και θα ικανοποιεί τον καταναλωτή. Ενδιαφέρον όµως 
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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). 

 

3. Μεθοδολογία της έρευνας 

Στη βιβλιογραφία συναντώνται εργασίες που εστιάζουν στη συλλογή δεδοµένων από 

µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων και την επεξεργασία και ανάλυσή τους. Η πλειονότητα των 

ερευνών αυτών διεξάγεται µε τη χρήση ερωτηµατολογίων, ώστε να γίνει η καταρχήν συλλογή 

των βασικών στοιχείων.  

Στη συγκεκριµένη εργασία πραγµατοποιήθηκε συλλογή δεδοµένων από 160 επιχειρήσεις 

τροφίµων (µικρά και µεγάλα supermarkets) µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου.  Οι 

ερωτήσεις ήταν κατηγορικές, 3-βάθµιας και 5-βάθµιας κλίµακας και η ανάπτυξή τους βασίστηκε 

στο µοντέλο Prevention-Appraisal-Failure (P-A-F). 

Η ανάλυση των απαντήσεων έγινε µε την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (ΠΑΑ), µε 

µετασχηµατισµό των δεδοµένων σε Πίνακα BURT (Greenacre, 1993).  

Από το ιστόγραµµα των χαρακτηριστικών ριζών γίνεται αντιληπτό ότι µε την ανάλυση 4 

Αξόνων έχουµε 55,76% ερµηνεία της συνολικής αδράνειας, µε µόνο του τον πρώτο άξονα να 

καλύπτει το 37,62 % των διαθέσιµων πληροφοριών.  

 

Πίνακας: Ιστόγραµµα χαρακτηριστικών ριζών 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1 

  Για την ανάλυση του πρώτου άξονα επιλέχτηκαν οι µεταβλητές µε συνεισφορά (CTR) 

>15. Από την ανάλυση προκύπτει πως υπάρχει έντονη διαφοροποίηση µεταξύ δύο οµάδων 

επιχειρήσεων. Από τη µια πλευρά αναδείχθηκαν επιχειρήσεις οι οποίες ΠΟΤΕ δεν κάνουν 

προσπάθειες για συνεχή βελτίωση της ποιότητας είτε µε εσωτερική επιθεώρηση και ελέγχους 
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(11c1), είτε µε παρακολούθηση και επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί (11a1) είτε µε βελτίωση 

των δεικτών ποιότητας (11b1) είτε µε εξωτερική επιθεώρηση και ελέγχους (11d1). Σε αντίθεση 

µε τις παραπάνω, εµφανίστηκαν επιχειρήσεις που ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ εστιάζουν στη βελτίωση της 

ποιότητας µε βελτίωση των δεικτών ποιότητας (11b4), ΠΑΝΤΟΤΕ εστιάζουν στη βελτίωση της 

ποιότητας µε εσωτερική επιθεώρηση και ελέγχους (11c5), ΑΠΟΛΥΤΑ κάνουν εσωτερική 

εκπαίδευση του προσωπικού για κατανόηση των κανόνων ατοµικής υγιεινής (2b5) και της 

πολιτικής ποιότητας και ασφάλειας των τροφίµων (2a5). Επίσης, µε παρόµοια χαρακτηριστικά 

εµφανίστηκαν επιχειρήσεις που ΠΑΝΤΟΤΕ κάνουν έλεγχο και συντήρηση στα µέσα µεταφοράς 

για την αποφυγή ελαττωµατικών προϊόντων (6a5) και ΠΑΝΤΟΤΕ κάνουν ανάλυση των αιτιών 

εµφάνισης των ελαττωµατικών προϊόντων (9 3) και έχουν γνώση των σύγχρονων µοντέλων 

κοστολόγησης ποιότητας (π.χ. του µοντέλου Κόστους ∆ιεργασίας (13c1).   

 

Σχήµα 1: Πρώτος Παραγοντικός Άξονας 

 

 

2a5: ΠΑΝΤΑ εσωτερική εκπαίδευση για την κατανόηση πολιτικής ποιότητας και 

ασφάλειας τροφίµων   

2b5: ΠΑΝΤΑ εσωτερική εκπαίδευση για την κατανόηση κανόνων ατοµικής υγιεινής 

2c5: ΠΑΝΤΑ εσωτερική εκπαίδευση για την αντιµετώπιση ελαττωµατικών προϊόντων 

6a5: ΠΑΝΤΑ έλεγχος και συντήρηση των µέσων µεταφοράς 

9 3:   ΠΟΛΛΗ ανάλυση των αιτιών εµφάνισης ελαττωµατικών 

10 2: ΟΧΙ προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των διαδικασιών ποιότητας 

11a1: ΠΟΤΕ  παρακολούθηση και επίτευξη στόχων 

11b1:  ΠΟΤΕ βελτίωση δεικτών ποιότητας 

11b4:  ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ βελτίωση δεικτών ποιότητας 

11c1: ΠΟΤΕ εσωτερική επιθεώρηση και έλεγχοι 
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11c5: ΠΑΝΤΑ εσωτερική επιθεώρηση και έλεγχοι 

11d1:  ΠΟΤΕ εξωτερική επιθεώρηση και έλεγχοι 

13c1:  ΝΑΙ Γνώση µοντέλων διασφάλισης ποιότητας (µοντέλο κόστους-κέρδους) 

 

Συνοπτικά, για τη δηµιουργία του πρώτου άξονα συµβάλλουν οι ερωτήσεις σχετικά µε το κόστος 

πρόληψης (π.χ. εσωτερική εκπαίδευση του προσωπικού) και το κόστος εκτίµησης (π.χ. τρόποι 

εξασφάλισης της µη εµφάνισης ελαττωµατικών και προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας) .  

 

ΑΞΟΝΑΣ 2 

Η ανάλυση του δεύτερου άξονα έγινε µε επεξεργασία των µεταβλητών µε CTR > 15. 

Προκύπτουν δύο οµάδες επιχειρήσεων, που µοιράζονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Οι 

επιχειρήσεις της µιας κατηγορίας δεν κάνουν ΚΑΘΟΛΟΥ εσωτερική εκπαίδευση του 

προσωπικού τους είτε για την αντιµετώπιση ελαττωµατικών προϊόντων (2c1) είτε για την 

πολιτική ποιότητας και ασφάλειας των τροφίµων (2a1) είτε για τους κανόνες ατοµικής υγιεινής 

(2b1). Οι επιχειρήσεις αυτές δεν κάνουν ΠΟΤΕ αξιολόγηση των προµηθευτών τους µε βάση τον 

έλεγχο των πιστοποιητικών αξιολόγησης που αυτοί διαθέτουν (1a1). ∆εν κάνουν ΠΟΤΕ έλεγχο 

των πιστοποιητικών των εµπορευµάτων προς αποφυγή της εµφάνισης των ελαττωµατικών (6b1). 

Τέλος, αξιολογούν ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ τη µη συµµορφούµενη ποιότητα της πρώτης ύλης του 

προµηθευτή ως αίτιο εµφάνισης ελαττωµατικών προϊόντων. Σε αντίθεση µε τα παραπάνω 

supermarkets εµφανίζονται οι επιχειρήσεις που ΣΠΑΝΙΑ εστιάζουν στη βελτίωση της ποιότητας 

µε εσωτερική επιθεώρηση και ελέγχους (11d2) και ΣΥΧΝΑ εστιάζουν στη βελτίωση της 

ποιότητας µε παρακολούθηση και επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί. (11a3). Τις αφορά ΠΟΛΥ η 

εσωτερική εκπαίδευση του προσωπικού τους ως προς την κατανόηση των κανόνων της πολιτικής 

ποιότητας και ασφάλειας (2a4) και την αντιµετώπιση των ελαττωµατικών προϊόντων (2c4). 

Τέλος, αξιολογούν ΜΕΤΡΙΑ τη µη συµµορφούµενη ποιότητα της πρώτης ύλης του προµηθευτή 

ως αίτιο εµφάνισης ελαττωµατικών προϊόντων.   
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                              Σχήµα 2: ∆εύτερος Παραγοντικός Άξονας 

 

 

1a1:  ΠΟΤΕ αξιολόγηση προµηθευτών βάσει των πιστοποιητικών τους  

2a1: ΠΟΤΕ εσωτερική εκπαίδευση για την κατανόηση πολιτικής ποιότητας κ 

ασφάλειας τροφίµων   

2a4: ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ εσωτερική εκπαίδευση για την κατανόηση πολιτικής 

ποιότητας κ ασφάλειας τροφίµων   

2b1: ΠΟΤΕ εσωτερική εκπαίδευση για την κατανόηση κανόνων ατοµικής 

υγιεινής 

2c1: ΠΟΤΕ εσωτερική εκπαίδευση για την αντιµετώπιση ελαττωµατικών 

προϊόντων 

2c4: ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ εσωτερική εκπαίδευση για την αντιµετώπιση ελαττωµατικών 

προϊόντων 

6b1:  ΠΟΤΕ  έλεγχος των πιστοποιητικών των εµπορευµάτων 

11a1:  ΠΟΤΕ παρακολούθηση και επίτευξη στόχων 

11a3:  ΣΥΧΝΑ παρακολούθηση και επίτευξη στόχων 

11c1:  ΠΟΤΕ εσωτερική επιθεώρηση και έλεγχοι 

11d2:  ΣΠΑΝΙΑ εξωτερική επιθεώρηση και έλεγχοι 

12a1:  ‘ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ’ η βαθµολογία «µη συµµορφούµενης α΄ύλης προµηθευτή» ως 

αίτιο εµφάνισης ελαττωµατικών προϊόντων 

12a3:  ‘ΜΕΤΡΙΑ’ η βαθµολογία «µη συµµορφούµενης α΄ύλης προµηθευτή» ως 

αίτιο εµφάνισης ελαττωµατικών προϊόντων 
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Οι ερωτήσεις που συµβάλλουν στη δηµιουργία του Άξονα 2 αφορούν όχι µόνο το κόστος 

πρόληψης (π.χ. την αξιολόγηση των προµηθευτών και την εσωτερική εκπαίδευση του 

προσωπικού) και το κόστος εκτίµησης (π.χ. τρόποι που εξασφαλίζουν τη µη εµφάνιση 

ελαττωµατικών και προσπάθειες για συνεχή βελτίωση της ποιότητας) αλλά και η εκτίµηση των 

ερωτηθέντων για τα αίτια εµφάνισης των ελαττωµατικών προϊόντων .   

 

ΑΞΟΝΑΣ 3  

         Για τον τρίτο άξονα (ελήφθησαν υπόψη οι µεταβλητές µε CTR>15). Η ανάλυσή του έφερε 

στην επιφάνεια το πρώτο ∆ηµογραφικό Χαρακτηριστικό (Α5: επιχειρήσεις που διαθέτουν πάνω 

από 250 υποκαταστήµατα). Συνεπώς έγινε εµφανής η αντιπαράθεση µεταξύ των µεγάλων 

αλυσίδων supermarkets και µικρότερων επιχειρήσεων οι οποίες προκειµένου να αποφύγουν την 

εµφάνιση ελαττωµατικών ΣΠΑΝΙΑ αποθηκεύουν τα εµπορεύµατά τους µε FEFO (first expire-

first out, 6c2), ΣΥΧΝΑ ελέγχουν τις συνθήκες αποθήκευσης (6f3) και ΣΥΧΝΑ τηρούν την 

ψυκτική αλυσίδα (6e3). Επίσης, µε στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, ΣΥΧΝΑ 

προχωρούν σε εξωτερική επιθεώρηση και ελέγχους (11d3). 

 

                                     Σχήµα 3: Τρίτος Παραγοντικός Άξονας 

 

 

6b1:  ΠΟΤΕ έλεγχος των πιστοποιητικών των εµπορευµάτων 

6c2:  ΣΠΑΝΙΑ αποθήκευση των εµπορευµάτων µε FEFO (first expire first out) 

6e3:  ΣΥΧΝΑ τήρηση της ψυκτικής αλυσίδας 

6f3:  ΣΥΧΝΑ έλεγχος των συνθηκών αποθήκευσης 

11d3:   ΣΥΧΝΑ εξωτερική επιθεώρηση και έλεγχοι 

 

∆ηµογραφικό χαρακτηριστικό A5: αριθµός υποκαταστηµάτων >250 
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Για τη δηµιουργία του Άξονα 3 συµβάλλουν οι ερωτήσεις που σχετίζονται µε το κόστος 

εκτίµησης (π.χ. τρόποι που εξασφαλίζουν τη µη εµφάνιση ελαττωµατικών και προσπάθειες για 

συνεχή βελτίωση της ποιότητας) και οι ερωτήσεις για τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των 

επιχειρήσεων. 

 

AΞΟΝΑΣ 4 

Στον τέταρτο παραγοντικό άξονα, όπου αναλύθηκαν µεταβλητές µε CTR>10, 

εµφανίζεται και πάλι ένα δηµογραφικό χαρακτηριστικό, που διαχωρίζει τις επιχειρήσεις κατά 

µέγεθος. Η αντιπαράθεση γίνεται µεταξύ µεγάλων supermarkets µε ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 

εργαζοµένους ανά υποκατάστηµα (Β5), στα οποία ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ο πελάτης απευθείας στον 

προµηθευτή σε περίπτωση εµφάνισης ελαττωµατικού προϊόντος από τον πελάτη (8c1) και γίνεται 

ΣΥΧΝΑ έλεγχος της συσκευασίας των προϊόντων τους για να αποφύγουν την εµφάνιση 

ελαττωµατικών (6d3). Αντίθετα, οι µικρότερoυ µεγέθους επιχειρήσεις ΣΠΑΝΙΑ αξιολογούν τους 

προµηθευτές τους µέσα από ένα αρχείο γνωστών και αξιολογηµένων προµηθευτών (1c2).  

 

                                       Σχήµα 4: Τέταρτος Παραγοντικός Άξονας 

 

 

1c2: ΣΠΑΝΙΑ αξιολόγηση προµηθευτών µέσα από ένα αρχείο γνωστών και 

αξιολογηµένων προµηθευτών 

6d3:  ΣΥΧΝΑ έλεγχος της συσκευασίας 

8c1: ΝΑΙ Παραποµπή πελάτη απευθείας στον προµηθευτή σε περίπτωση 

ελαττωµατικού προϊόντος 

11a3:  ΣΥΧΝΑ παρακολούθηση και επίτευξη στόχων 
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11d2:   ΣΠΑΝΙΑ εξωτερική επιθεώρηση και έλεγχοι 

11d3:   ΣΥΧΝΑ εξωτερική επιθεώρηση και έλεγχοι 

 

∆ηµογραφικό χαρακτηριστικό B5: Aριθµός εργαζοµένων ανά υποκατάστηµα >20 

 

Ο Άξονας 4 δηµιουργήθηκε µε τη συµβολή µεταβλητών σχετικά µε το κόστος πρόληψης και 

εκτίµησης, µε το εσωτερικό κόστος µη συµµόρφωσης και µε δηµογραφικά χαρακτηριστικά των 

επιχειρήσεων.   

 

4. Αποτελέσµατα-Συµπεράσµατα 

Από την ανάλυση και την επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας, καταλήξαµε σε 

ενδιαφέροντα συµπεράσµατα σχετικά µε τη συµπεριφορά των supermarkets αναφορικά µε την 

παρακολούθηση του κόστους ποιότητας.  

 

1. Προκύπτει σύνδεση µεταξύ της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας και της 

παρακολούθησης του κόστους ποιότητας. 

Supermarkets που βαθµολόγησαν υψηλά τις µεταβλητές του κόστους πρόληψης και εκτίµησης 

ταυτόχρονα, εµφανίζουν έντονες προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας µε διάφορους 

τρόπους (εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους, δείκτες ποιότητας, επίτευξη στόχων). Επίσης, 

εµφανίζονται να έχουν γνώσεις και για άλλα συστήµατα κοστολόγησης ποιότητας. 

2. Προκύπτει σύνδεση µεταξύ της εκτίµησης των αιτίων εµφάνισης των ελαττωµατικών 

και της παρακολούθησης του κόστους ποιότητας. 

Supermarkets που βαθµολόγησαν χαµηλά τις µεταβλητές του κόστους πρόληψης και εκτίµησης 

ταυτόχρονα, παρουσιάζουν χαµηλή αξιολόγηση για τα αίτια εµφάνισης των ελαττωµατικών, µε 

αποτέλεσµα να υποδηλώνουν µια αόριστη και νεφελώδη αντίληψη σχετικά µε την αντιµετώπιση 

των ελαττωµατικών προϊόντων.   

3.  Προκύπτει έντονη διαφοροποίηση µεταξύ του µεγέθους των επιχειρήσεων και των 

διαδικασιών που ακολουθούνται για την αποφυγή των ελαττωµατικών. 

Supermarkets που βαθµολόγησαν µε 2 και 3 τις µεταβλητές του κόστους εκτίµησης 

διαφοροποιούνται σηµαντικά από τις µεγάλες αλυσίδες των εκατοντάδων υποκαταστηµάτων και 

χιλιάδων εργαζοµένων και υποδηλώνουν µια χαλαρή αντιµετώπιση σχετικά µε τους τρόπους 

εξασφάλισης της µη εµφάνισης ελαττωµατικών προϊόντων. 
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4. Στην ανοιχτή ερώτηση «Ποιο πιστεύετε ότι είναι το ποσοστό του κόστους ποιότητας 

στην τιµή πώλησης των προϊόντων σας», ελάχιστες απαντήσεις δόθηκαν. Η 

πλειοψηφία απάντησε πως δεν γνώριζε ή πως αυτό δεν είχε µετρηθεί.  

 

5. Συµπεράσµατα 

Με την παρούσα έρευνα, γίνεται ξεκάθαρο πως στα supermarkets του δείγµατος δεν 

πραγµατοποιείται συστηµατική παρακολούθηση µε βάση το µοντέλο PAF. Εµφανίζεται σύνδεση 

στη συµπεριφορά τους, µε την οποία συνδέεται η µη παρακολούθηση του κόστους πρόληψης και 

εκτίµησης µε την απουσία προσπάθειας για βελτίωση της ποιότητας. Επιπλέον, από την ανάλυση 

δεν προκύπτουν χρήσιµα στοιχεία για το κόστος µη συµµόρφωσης είτε εσωτερικό είτε 

εξωτερικό. Τέλος, υπάρχουν ενδείξεις ότι το µέγεθος των επιχειρήσεων προκαλεί έντονες 

διαφοροποιήσεις στη διαδικασία κοστολόγησης της ποιότητας, γεγονός που θα αποτελούσε 

ενδιαφέρον αντικείµενο περαιτέρω έρευνας.          

  Το βασικό ερώτηµα που τίθεται, συνεπώς, είναι αν, και στον ελλαδικό χώρο, η εφαρµογή 

της κοστολόγησης ποιότητας θα έχει τα αναµενόµενα από τη βιβλιογραφία αποτελέσµατα, 

δηλαδή αν µπορεί και στην Ελλάδα να αποδειχθεί η άµεση σχέση που υπάρχει µεταξύ των 

µεταβολών στα συστατικά του κόστους ποιότητας (prevention, appraisal, failure costs) και της 

ποιότητας του τελικού προϊόντος. Η επιβεβαίωση της παραπάνω υπόθεσης θα µπορούσε να 

οδηγήσει στη διατύπωση προτάσεων, που θα ενίσχυαν το ρόλο των ελληνικών επιχειρήσεων, µε 

την παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων µε χαµηλότερο κόστος. 

 

A Survey of Quality Costs in Super Markets  

using Correspondence Analysis  
Evrikleia Chatzipetrou and Odysseas Μοschidis  

University of Macedonia, Greece 

 

Abstract 

Although published literature since decades has shown, that quality improvement constitutes a 

competitive advantage and leads to a reduction of quality costs and an increase of sales and profit, 

researches have emphasised that companies on an international level have only recently started to 

monitor quality costs in an accurate and systematic way. The present paper, which is part of an 

effort for an integrated depiction of the quality costs of food industry in Greece,  deals with 
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quality costing in small and larger super markets in Northern Greece. The purpose of the survey, 

which was conducted with the use of a questionnaire, was to find out to what degree the P-A-F 

model is used, as well as the way that quality costing process differentiates itself according to the 

size of the companies of the sample. The method of Correspondence Analysis was successfully 

implemented in the process of answering the above mentioned questions. 
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