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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
κοπόρ: Η παξνχζα κειέηε είρε σο ζθνπφ λα θαηαδείμεη πσο ηα ζηειέρε
ησλ επηρεηξήζεσλ αληηιακβάλνληαη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ
Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο θαζψο θαη ηελ
αληίιεςε πνπ έρνπλ αλαθνξηθά κε ην Κφζηνο Πνηφηεηαο.
σεδιαζμόρ / Μεθοδολογία / Πποζέγγιζη: Η έξεπλα δηεμήρζε ζε 18
ζηειέρε πνπ εθπξνζσπνχζαλ 9 επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ κε ηε ρξήζε δχν
εξσηεκαηνινγίσλ.

Σν

κελ

πξψην

αθνξνχζε

ηε

βαζκνλφκεζε

ηεο

ζπνπδαηφηεηαο βαζηθψλ παξαγφλησλ νξζήο εθαξκνγήο ησλ πζηεκάησλ
Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ελψ ην δεχηεξν ηελ αληίιεςε ησλ
ζηειερψλ γηα ην Κφζηνο Πνηφηεηαο. Έγηλε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή ησλ
απνθξίζεσλ ησλ εξσηψκελσλ.
Δςπήμαηα: Η ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή
πζηεκάησλ Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ βαζκνλνκείηαη ζε πνιχ
πςειά επίπεδα ρσξίο βέβαηα λα πξνζεγγίδεηαη ην απφιπην. Οη επηρεηξήζεηο
ζε πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ πξνζδηνξίδνπλ ην Κφζηνο Πνηφηεηαο. Τπάξρνπλ
δπζθνιίεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Κφζηνπο Πνηφηεηαο πνπ δελ θηλνχληαη ζε
πςειά επίπεδα αιιά ηα νθέιε θξίλνληαη ζεκαληηθά. Σα Κφζηε Πξφιεςεο θαη
Δθηίκεζεο θηλνχληαη ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα ελψ ηα Κφζηε Δζσηεξηθψλ θαη
Δμσηεξηθψλ Αζηνρηψλ ζε ρακειά.
Πεπιοπιζμοί Έπεςναρ / Δπιπηώζειρ: Σν δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη αξθεηά
κηθξφ.

Αξθεηά

απφ

ηα

ζηνηρεία

ηεο

έξεπλαο

ραξαθηεξίδνληαη

απφ

ππνθεηκεληθφηεηα αθνχ πξνέξρνληαη απφ ζηειέρε πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα
πζηήκαηα Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ. Οη απαληήζεηο δφζεθαλ απφ
ζηειέρε επηρεηξήζεσλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ εληφο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
επεμεξγάζηεθαλ απφ θνηλνχ. Μειινληηθέο έξεπλεο ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ
ψζηε λα μεπεξάζνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο απηνχο.
Λέξειρ κλειδιά: πζηήκαηα Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ, Κφζηνο
Πνηφηεηαο

[2]

ABSTRACT
Purpose: The present study was designed to demonstrate how the managers
perceive the proper application of Food Safety Systems and their
requirements and their perception regarding the Cost of Quality.
Design / Methodology / Approach: The study was conducted in 18
managers representing 9 food companies using two questionnaires. The first
had as purpose to calibrate the importance of the basic factors for the proper
implementation of Food Safety Systems. The second had to do with the
perception of the managers about the Cost of Quality. Descriptive statistics
were conducted for the respondents' answers.
Findings: The importance of the factors for the proper implementation of
Food Safety Systems is calibrated at a very high level but it doesn’t reach the
ultimate. Companies in a very significant proportion determine the Cost of
Quality. The difficulties of this determination are in a high level but the benefits
are considered significant. The Prevention and Appraisal costs are relatively
high but the Internal and External Failure Costs are low.
Research Limitations / Implications: The sample of the study is quite small.
Several of the data are characterized by subjectivity because the sourced
from employees who manage the Food Safety Systems of their companies.
Also the questionnaires were answered by managers of various departments
within the companies and were elaborated without clustering. Future studies
should be designed to overcome these limitations.
Keywords: Food Safety System, Cost of Quality
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ
1.1.

ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ και ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ
Σα δηαηξνθηθά είδε είλαη έλα απαξαίηεην θνκκάηη ζηε δσή φισλ καο

θαη έρνπλ κεγάιε ζεκαζία ηφζν απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο φζν θαη απφ
πιεπξάο πγείαο θαη αζθάιεηαο. Κάζε πνιίηεο έρεη δηθαίσκα ζηελ θαηαλάισζε
πγηεηλψλ θαη αζθαιψλ ηξνθίκσλ. Κάζε είδνπο πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε
ζχλζεζε ησλ ηξνθίκσλ, ηε ζχζηαζε, ηελ δηαδηθαζία παξαζθεπήο πξέπεη λα
είλαη ζαθήο θαη αθξηβήο γηα λα δηεπθνιχλεηαη έηζη ν θαηαλαισηήο θαη αλά
πάζα ζηηγκή λα βξίζθεη ηελ φπνηα ιεπηνκέξεηα αθνξά ην πξντφλ. Γηα λα
κηιήζνπκε φκσο γηα αζθάιεηα πξέπεη λα θαηαιάβνπκε θαη λα δψζνπκε έλαλ
νξηζκφ. Αζθάιεηα ηξνθίκσλ ζπλεπψο ζεκαίλεη δεκηνπξγία φξσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο απφ ην αξρηθφ
ζηάδην παξαιαβήο ηεο πξψηεο χιεο κέρξη ην ηξαπέδη ηνπ θαηαλαισηή ψζηε
λα έρνπκε έλα πνηνηηθφ θαη πγηεηλφ ηειηθφ πξντφλ. Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία
πεξηιακβάλεη φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο ελφο πξντφληνο απφ ηελ αξρηθή ηνπ
κνξθή κέρξη ην ηειηθφ ζηάδην ηεο θαηαλάισζεο. Η παξαθνινχζεζε απηή
είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη ν έιεγρνο πξέπεη λα είλαη εληαίνο ψζηε λα έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα

εληνπηζκνχ

ηπρφλ

παξαιείςεσλ

ή

ιαζψλ

(http://www.medidiatrofi.gr/%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%
CE%BC%CE%B1-haccp/).
Γεληθφηεξα πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη λα δηακνξθψλνληαη θάπνηεο αξρέο
ζρεηηθέο

κε

ηελ

αζθάιεηα

ησλ

ηξνθίκσλ

φπσο

(http://www.medidiatrofi.gr/%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%
CE%BC%CE%B1-haccp/):
1. Η εμαζθάιηζε ζε πςειφ επίπεδν ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ
αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ κέζσ ηνπ ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ ζε φιν ην
κήθνο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο.
2. Η «πνηφηεηα» λα είλαη πάλσ απφ φια. Πνηφηεηα θαη αζθάιεηα είλαη δχν
έλλνηεο νη νπνίεο νθείινπλ λα ζπλππάξρνπλ. Η πνηφηεηα δηαθξίλεηαη ζε
2 θαηεγνξίεο:
[4]

 Με δηαπξαγκαηεχζηκε πνηφηεηα πνπ αθνξά ζηελ αζθάιεηα ηεο
δηαηξνθήο καο θαη ζηηο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.
 ρεηηθή ή ππνθεηκεληθή πνηφηεηα πνπ δίλεη ηαπηφηεηα ζε έλα
ηξφθηκν θαη ην θάλεη κνλαδηθφ σο πξνο ηα νξγαλνιεπηηθά ηνπ
ραξαθηεξηζηηθά (γεχζε, άξσκα, εκθάληζε θιπ).
3. Η απνθαηάζηαζε εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ θάηη ην νπνίν
επηηπγράλεηαη απφ ηαθηηθνχο ειέγρνπο ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο
θαη γεληθά απφ ηα ιεπηνκεξή ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ν
θαηαλαισηήο γηα ην πξντφλ..
4. Η αλάιπζε θηλδχλσλ, ε αμηνιφγεζε ηνπο, ε δηαρείξηζε ηνπο θαη ε
θνηλνπνίεζε ηνπο είλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο αζθάιεηαο ησλ
ηξνθίκσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ έρνπκε ζσζηή αληηκεηψπηζε πηζαλψλ
θηλδχλσλ θαη πξνβιεκάησλ ηνπ πξντφληνο θαη θαιπηέξεπζε ηνπ ήδε
ππάξρνληνο.
5. Η επζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, νη νπνίεο
ζε πεξίπησζε εκθάληζεο θηλδχλνπ ιακβάλνπλ ηα απαηηνχκελα
πεξηνξηζηηθά κέηξα θαη ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε.
6. Η

ηρλειαζηκφηεηα,

ε

νπνία

απνηειεί

ζεκαληηθφ

θνκκάηη

ηεο

επηρείξεζεο γηαηί έηζη βξίζθνπλ θάζε ζηνηρείν πνπ αθνξά ην πξντφλ ή
ηελ πξψηε χιε ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ.
Η ηάζε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζηελ αγνξά είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο
πγείαο ηνπ θαηαλαισηή απφ ην «ρσξάθη ζην ξάθη» ηεο ππεξαγνξάο ησλ
ηξνθίκσλ. Η εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ
απφ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή, ζηε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία κέρξη ηελ
απνζήθεπζε θαη δηαθίλεζε ησλ ηξνθίκσλ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε δηαζθάιηζε
ηεο πγείαο ηνπ θαηαλαισηή αιιά θαη ζηελ αχμεζε ή «επαλαθνξά» ηεο
εκπηζηνζχλεο

ηνπ

απέλαληη

ζηα

ηξφθηκα

γεληθά

(http://www.medidiatrofi.gr/%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%
CE%BC%CE%B1-haccp/).
Η αλαδπφκελε αλάγθε γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ έρεη
νδεγήζεη ζε απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ
αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
[5]

ηξνθίκσλ. Απηέο νη πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ηίζεληαη είηε απφ ηνπο
πειάηεο ή ηε λνκνζεζία είηε ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία ηξνθίκσλ. Απηέο νη ζπλζήθεο
έρνπλ ιεθζεί ππφςε απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη ην απνηέιεζκα είλαη φηη
ε αζθάιεηα ηξνθίκσλ παίδεη ηνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν, φρη κφλν ζηελ
παξαγσγή ηξνθίκσλ, αιιά ζε θάζε ζηάδην ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ
ηξνθίκσλ (πξνζθνξά-επεμεξγαζίαο-δηαλνκήο) (Bilalis et al., 2009).
Σα πζηήκαηα Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ (FSS) δεκηνπξγήζεθαλ θαη
μεθίλεζαλ ζε παγθφζκην επίπεδν ψζηε νη εηαηξείεο ηξνθίκσλ λα κπνξνχλ λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο αζθάιεηαο ησλ
ηξνθίκσλ (Botonaki et al, 2006).
Απηά εθαξκφδνληαη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ,
λα πξνιεθζνχλ αμηψζεηο επζχλεο θαη λα δηαηεξεζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ
θαηαλαισηψλ (Kafetzopoulos et al, 2013a)

1.1.1. HACCP
Γηα λα έρνπκε αζθαιή πξντφληα, έρεη δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα πνπ
βνεζά

κηα

επηρείξεζε

ζηελ

απνθπγή

θηλδχλσλ.

Σν

ζχζηεκα HACCP ( HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS)

ή

Αλάιπζε Κηλδχλσλ Κξίζηκσλ εκείσλ Διέγρνπ είλαη κηα πξνιεπηηθή
κέζνδνο πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ηα νπνία παξάγεη κηα επηρείξεζε, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο. ηφρνο ηνπ είλαη κεδεληζκφο ή ν
πεξηνξηζκφο ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θηλδχλσλ ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπ
θαηαλαισηή(http://www.medidiatrofi.gr/%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84
%CE%B7%CE%BC%CE%B1-haccp/).
Σν HACCP έρεη ζηαδηαθά απνθηήζεη δεκνηηθφηεηα θαη απνδνρή θαη
ζήκεξα ζεσξείηαη σο πξναπαηηνχκελν γηα λα εηζέιζεη θάπνηνο ζηε δηεζλή
αγνξά

(Arvanitoyannis and Mavropoulos, 2000). Σν HACCP είλαη κηα

ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν
ησλ θηλδχλσλ ζε απηά ηα βήκαηα ηεο παξαζθεπήο ησλ ηξνθίκσλ πνπ είλαη
θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ (Ropkins & Beck, 2000).

[6]

Η ηδέα ηνπ HACCP πξσηνεκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70
ζηηο ΗΠΑ θαηά ηε ζπλεξγαζία ηεο Pillsbury Corp., ηεο NASA θαη ησλ
εξγαζηεξίσλ ηνπ ακεξηθαληθνχ Ναπηηθνχ, κε ζηφρν ηελ παξαγσγή αζθαιψλ
ηξνθίκσλ πςειήο πνηφηεηαο γηα ηνπο αζηξνλαχηεο. ηε δεθαεηία ηνπ ’80 ζε
πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο παξαηεξήζεθαλ απμεκέλα πεξηζηαηηθά ηξνθηθψλ
δειεηεξηάζεσλ. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε χπαξμεο ελφο ζπζηήκαηνο
ειέγρνπ ην νπνίν ζα παξέρεη ηε βεβαηφηεηα φηη ηα πξντφληα πνπ ζα
παξαρζνχλ ζα είλαη απνιχησο αζθαιή γηα ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ θαη φηη
ζα

δηαηεξνχλ

φια

ηα

απαηηνχκελα

νξγαλνιεπηηθά

θαη

ζξεπηηθά

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σν ζχζηεκα HACCP είλαη έλα ζχζηεκα πνπ βνεζάεη λα
επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη απηνί. Βάζεη ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 93/43/ΔΟΚ
νπζηαζηηθά θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο HACCP απφ ηηο
επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ ηεο Δ.Δ. ηε ρψξα καο ηέζεθε ζε εθαξκνγή κε ηελ
Κ.Τ.Α 487/4.12.2000 (ΦΔΚ1219Β) πνπ εθδφζεθε ζε ελαξκφληζε κε ηελ
πξναλαθεξζείζα θνηλνηηθή νδεγία (93/43/ΔΟΚ). ήκεξα φιεο νη επηρεηξήζεηο
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηα θαηάιιεια αξρεία
ηεθκεξίσζεο δηαδηθαζηψλ, ζχκθσλα µε ην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ 852/2004
αλάινγα

µε

ηε

θχζε

θαη

ην

κέγεζνο

ηεο

επηρείξεζεο

(http://foodconsultant.gr/ti-einai-to-haccp/).
Σα ζπζηήκαηα HACCP δελ είλαη παλνκνηφηππα γηα θάζε είδνο
επηρείξεζεο αιιά έρεη λα θάλεη κε ην είδνο ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγεηαη.
Καηά ηελ αλάπηπμή ηνπο ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ εθηφο απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο
ηνπ θάζε πξντφληνο θαη νη μερσξηζηέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί
θάζε κνλάδα θαη πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη νη πέληε (5) παξαθάησ βαζηθέο
πξνυπνζέζεηο (Ψωμάρ, Ε. 2013a):
1. χζηαζε ηεο νκάδαο ηνπ HACCP.
2. & 3 . Πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο , ηεο δηαλνκήο ηνπ, ηεο πξνηεηλφκελεο
ρξήζεο θαη ησλ θαηαλαισηψλ.
4. Αλάπηπμε δηαγξάκκαηνο ξνήο
5. Δπαιήζεπζε ηνπ δηαγξάκκαηνο HACCP
Σα πξνγξάκκαηα HACCP ζηεξίδνληαη ζηελ αλάπηπμε 7 βαζηθψλ αξρψλ, νη
νπνίεο πεξηγξάθνληαη θαη ηεξαξρνχληαη σο αθνινχζσο (Ψωμάρ, Ε. 2013a):
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1ε αξρή: Καηαγξαθή φισλ ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ, δηελέξγεηα αλάιπζεο
επηθηλδπλφηεηαο θαη θαζνξηζκφο πξνιεπηηθψλ κέηξσλ.
2ε αξρή: Πξνζδηνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ ( CCP’s).
3ε αξρή: θαζνξηζκφο θξίζηκσλ νξίσλ γηα ην θάζε CCP.
4ε αξρή: Καζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ησλ θξίζηκσλ
ζεκείσλ ειέγρνπ θαη ησλ θξίζηκσλ νξίσλ ηνπο.
5ε αξρή: Καζηέξσζε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ.
6ε αξρή: θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ επαιήζεπζεο.
7ε αξρή: Καζηέξσζε δηαδηθαζηψλ αξρεηνζέηεζεο θαη θαηαγξαθήο.
χκθσλα κε ηνπο Fotopoulos et al. (2009), νη ιαλζάλνπζεο δνκέο ησλ
θξίζηκσλ

παξαγφλησλ,

πξναπαηηνχκελα
επαιήζεπζεο)

φπσο

ηα

πξνγξάκκαηα,

θαη

ηα

ραξαθηεξηζηηθά

ν

εμνπιηζκφο

ραξαθηεξηζηηθά

ησλ

κηαο
θαη

εηαηξείαο

ηηο

αλζξψπηλσλ

(ηα

δηαδηθαζίεο
πφξσλ

(ε

δηαζεζηκφηεηα εξγαδνκέλσλ, ε δέζκεπζε, ε εθπαίδεπζε) έρνπλ κεγάιε
ζεκαζία γηα ηελ εθαξκνγή ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο HACCP.
χκθσλα κε ηα επξήκαηα, νη ιαλζάλνπζεο δνκέο έρνπλ επίζεο ζεκαληηθέο
επηπηψζεηο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο φζνλ αθνξά ηνλ
εληνπηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
ηξνθίκσλ.
Οη Eves and Dervisi (2005) αλαθέξνπλ φηη ην HACCP απηφ θαζεαπηφ
δε δίλεη αζθαιέο ηξφθηκν αιιά ε απνηειεζκαηηθή θαη ζσζηή εθαξκνγή ηνπ
κπνξεί λα θάλεη ηε δηαθνξά. Χζηφζν, ζηελ πξάμε, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο HACCP FSS είλαη ζπρλά κε ηθαλνπνηεηηθή ιφγσ απξφβιεπησλ
απνηειεζκάησλ ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ θαη ηε ζπκπεξηθνξά
ησλ αλζξψπσλ πνπ ηελ εθαξκφδνπλ (Azanza & Zamora-Luna, 2005, van der
Spiegel et al., 2004).

1.1.2. CODEX ALIMENTARIUS
Σν HACCP βαζίζηεθε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Codex Alimentarius, ελφο
δηεζλνχο θψδηθα ηξνθίκσλ πνπ αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ζηα
ηξφθηκα πνπ εθαξκφζηεθε ην 1963. Ο θψδηθαο απηφο δηεπζχλεηαη απφ ηνλ
Οξγαληζκφ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο (Food and Agriculture Organization, FAQ)
[8]

θαη ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (World Health Organization, WHO).
Πεξηιακβάλεη εηδηθά πξφηππα γηα ηα ηξφθηκα, νδεγίεο, θψδηθεο πξαθηηθήο θαη
ζπζηάζεηο γηα ηελ πγηεηλή. Δπίζεο αλαθέξεηαη ζε εηηθέηεο ηξνθίκσλ, ζηελ
αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ αζθαιείαο ησλ ηξνθίκσλ, ζε επηκνιπληέο
ηξνθίκσλ , ζηε δεηγκαηνιεςία, ηελ αλάιπζε, ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη
πηζηνπνίεζεο , ηα κέγηζηα φξηα ππνιεηκκάησλ εληνκνθηφλσλ, ηελ πξφλνηα γηα
ζπληεξεηηθά θαη ηα κέγηζηα φξηα θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ζηα δψα. Παξέρεη
επίζεο ηε βάζε γηα πνιιά εζληθά πξφηππα (Ψωμάρ, Ε. 2013a).

1.1.3. ISO 22000:2005
ηα γεληθφηεξα πιαίζηα ηεο απαίηεζεο γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ
νπζηαζηηθφηεξε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ηελ 1ε επηεκβξίνπ
2005 εθδφζεθε απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο (ISO) έλα

δηεζλέο πξφηππν, κε ηελ νλνκαζία ISO 22000:2005, ην νπνίν θαζνξίδεη
ηηο απαηηήζεηο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη
ελζσκαηψλεη ηηο (http://www.tuv-nord.com/gr/el/food-safety/iso-22000516.htm):


απαηηήζεηο ηνπ HACCP



απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο



γεληθέο αξρέο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο
Σν ISO 22000:2005 είλαη έλα παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλν πξφηππν

αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. Απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο πνπ

εκπιέθνληαη ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Με άιια ιφγηα (http://www.tuvnord.com/gr/el/food-safety/iso-22000-516.htm):


ζηνλ

πξσηνγελή

ηνκέα

(εθηξνθή

δψσλ,

παξαγσγή

θπηηθψλ

πξντφλησλ)


ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα (κεηαπνίεζε γηα παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη
δσνηξνθψλ)



ζε

νξγαληζκνχο

/

επηρεηξήζεηο

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη

απνζήθεπζε, δηαλνκή, ρνλδξηθή θαη ιηαληθή πψιεζε
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ζηελ



ζε

νξγαληζκνχο

/

επηρεηξήζεηο

πνπ

παξέρνπλ

ππνζηεξηθηηθέο

ππεξεζίεο (πξνκεζεπηέο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, εμνπιηζκνχ, πξντφλησλ
θαζαξηζκνχ, πξφζζεησλ πιψλ, απεληνκψζεηο – κπνθηνλίεο θιπ)
εκαληηθφ πιενλέθηεκα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ISO 22000:2005 είλαη ε
πην εχθνιε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
πγηεηλή ηξνθίκσλ θαζψο θαη ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο πνπ δε ζα
δηαθέξεη, φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο, απφ ρψξα ζε ρψξα ή απφ επηρείξεζε
ζε επηρείξεζε. Έλα άιιν εμίζνπ βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ πξνηχπνπ απηνχ
είλαη φηη θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 9001:2000, ην νπνίν έρεη
πιένλ εθαξκνζηεί παγθνζκίσο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη φρη κφλν ζηνλ
θιάδν ησλ ηξνθίκσλ. Δίλαη δειαδή ζπκβαηφ κε απηφ. πλεπψο γηα ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ήδε πηζηνπνηεκέλεο κε ISO 9001:2000 θαη εθαξκφδνπλ
ζχζηεκα HACCP ζα είλαη εχθνιν λα πηζηνπνηεζνχλ θαη κε ην ISO
22000:2005. Η ζπκβαηφηεηά ηνπ έρεη ζαθψο λα θάλεη θαη κε άιια δηεζλή
πξφηππα φπσο ηα ISO 14001 θαη OHSAS 18001 πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ
θαη

ηελ

πγεία

θαη

αζθάιεηα

ησλ

εξγαδνκέλσλ

αληηζηνίρσο

(http://www.dedyt.gr/congress2008/praktika/Gaitanos.pdf).
Σα ζεκαληηθφηεξα νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε απφ ηελ πηζηνπνίεζε θαηά
ISO 22000:2005 είλαη (http://www.tuv-nord.com/gr/el/food-safety/iso-22000516.htm):
1. ε ηεθκεξίσζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ ζρεηηθή εζληθή θαη θνηλνηηθή
λνκνζεζία
2. ε ελαξκφληζε κε θνηλά απνδεθηέο πξαθηηθέο παξαγσγήο ηξνθίκσλ
3. ε κείσζε ησλ αζηνρηψλ θαη ν εληνπηζκφο ησλ εζθαικέλσλ πξαθηηθψλ
4. ε εηνηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ αληηκεηψπηζε δηαηξνθηθψλ θξίζεσλ
5. ην αίζζεκα αζθάιεηαο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα ηεο
επηρείξεζεο
6. ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο επηρείξεζεο
7. ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά
Σν πξφηππν ISO 22000 θάλεη άκεζε αλαθνξά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
αηηεκάησλ γηα αζθάιεηα ηξνθίκσλ φρη κφλν δηαθφξσλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ
θαη θνξέσλ αιιά θαη ησλ θαηαλαισηψλ.
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Σα αηηήκαηα ηνπ θαηαλαισηή ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο (Ψωμάρ, Ε.
2013a):
1. Ο θνξέαο (νξγαληζκφο) παξαγσγήο, δηαρείξηζεο ή/θαη εκπνξίαο
ηξνθίκσλ πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνδεηθλχεη φηη κπνξεί λα
δηαηεξεί ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ φινπο ηνπο ελ δπλάκεη θηλδχλνπο γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ψζηε λα πξνκεζεχεη κε ζπλέπεηα αζθαιή
ηειηθά πξντφληα- ηξφθηκα πνπ λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απνδνρήο
απφ ηνλ θαηαλαισηή φζν θαη απφ ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη ηνπο
αληίζηνηρνπο θνξείο.
2. Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θαηαλαισηή θαη
λα απμάλεη δηαξθψο ην επίπεδν ηθαλνπνίεζήο ηνπ φζνλ αθνξά ηε
δηάζεζε αζθαιψλ ηξνθίκσλ
κέζσ :
 Απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ αζθάιεηαο ηξνθίκσλ
 Σεο δηαξθνχο αλαλέσζε ηνπ ΓΑΣ
 Σεο πεξηνδηθήο αλακφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ πεξίπησζε
κεηαβνιψλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θαηαλαισηή
Βάζεη ησλ παξαπάλσ , θαηαιήγνπκε ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα (Ψωμάρ,
Ε. 2013a):
1. Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε εμσηεξηθνχο θνξείο
λα επηζεσξνχλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα κπνξεί λα πξνκεζεχεη αζθαιή
ηξφθηκα.
2. Θέηνληαη ππφ έιεγρν (δεηγκαηνιεπηηθφ, νπηηθφ θ.α.) φρη κφλν ε
παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο θαη εκπνξίαο ησλ
πξντφλησλ αιιά θαη ην ίδην ην ηειηθφ πξντφλ-ηξφθηκν ζηα ζεκεία
πψιεζεο θαη δηάζεζεο ηνπ (π.ρ. ζην θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο).
3. Η επζχλε γηα ηε δηάζεζε αζθαιψλ ηξνθίκσλ επηβαξχλεη, ρσξίο λα
επηκεξίδεηαη , φινπο ηνπο θνξείο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ. Δίλαη ην
πξψην πξφηππν πνπ απεπζχλεηαη θαη ζε πξνκεζεπηέο κε εδψδηκσλ
πξντφλησλ ,π.ρ. εηαηξείεο θαξκάθσλ, θαζαξηζηηθψλ, πιηθψλ.
Σα πζηήκαηα Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο απαηηήζεηο
ηνπ πξνηχπνπ ISO 22000 ή ηηο αξρέο ηνπ HACCP ζεσξνχληαη παγθνζκίσο
σο απνηειεζκαηηθά κέζα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ
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θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηξηζκνχ ηξνθίκσλ θαη κεηαπνίεζεο θαη ιηαληθήο
πψιεζεο ζηνπο θαηαλαισηέο, ελψ θαη ηα δχν εθαξκφδνληαη ζε νιφθιεξε ηελ
ηξνθηθή αιπζίδα (Domenech et al., 2008).
Σν πξφηππν ISO 22000 βνεζάεη ηηο εηαηξείεο ηξνθίκσλ ζηε δεκηνπξγία
ελφο ΑΣ πνπ είλαη θαιά ζρεδηαζκέλν, απνηειεζκαηηθφ θαη ζπλερψο
αλαζεσξνχκελν σο κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο
(Chountalas et al., 2009). Παξέρεη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο
ηξνθίκσλ πνπ δελ εθαξκφδνπλ ην ISO 9001 θαη ζέινπλ λα έρνπλ έλα
απνηειεζκαηηθφ

ζχζηεκα

δηαρείξηζεο

ηεο

αζθάιεηαο

ησλ

ηξνθίκσλ

(Aggelogiannopoulos, et al., 2007).
Η πηζηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (γηα παξάδεηγκα
κέζσ ηνπ ISO 22000) δελ εγγπάηαη απφιπηε αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ
ηειηθνχ πξντφληνο ηξνθίκνπ. Η βηνκεραλία ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη
πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα ζρέδηα
βειηίσζεο, θ.ιπ. (Bilalis et al., 2009).

1.1.4. BRC - GLOBAL STANDARD FOOD
Έλα άιιν πξφηππν αζθάιεηαο ηξνθίκσλ είλαη ην BRC - Global
Standard Food. Απνηειεί δεκηνχξγεκα ηεο Βξεηαληθήο πλνκνζπνλδίαο
Ληαλεκπνξίνπ (British Retail Consortium) - θνξπθαία εκπνξηθή νξγάλσζε ζηε
Μεγάιε Βξεηαλία - απφ ηελ νπνία πήξε θαη ην φλνκα θαηά ην έηνο 1998 νπφηε
είρακε θαη ηελ πξψηε (1ε) έθδνζε. ηε ζπλνκνζπνλδία απηή αλήθνπλ ηα
κεγαιχηεξα βξεηαληθά ζνχπεξ κάξθεη φπσο Sainsbury’ s, ASDA, Tesco,
Marks and Spencer. Σν πξφηππν απηφ αλαπηχρζεθε κε απψηεξν ζθνπφ νη
πξνκεζεπηέο επψλπκσλ ηξνθίκσλ ηεο βξεηαληθήο ιηαληθήο αγνξάο λα
επηζεσξνχληαη κε ίζνπο φξνπο βάζε ελφο εληαίνπ πξνηχπνπ θαη λα ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα

λα

δηελεξγνχληαη

επηζεσξήζεηο

απφ

αλεμάξηεηνπο

δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο (Ψωμάρ, Ε. 2013a).
Σν πξφηππν εθαξκφδεη έλα ζχζηεκα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ κε βάζε ηεο
επηά (7) αξρέο ηνπ HACCP, έλα ηεθκεξησκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα
δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη έιεγρν ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ
ζπλζεθψλ πγηεηλήο ηνπ πξντφληνο, ησλ δηεξγαζηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ.
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Πξνβάιεη θαη πξνσζεί

ηα λνκνζεηηθά ζεζπηζκέλα φξηα σο ειάρηζηα γηα

ζπκκφξθσζε ζε απαηηήζεηο, ελψ πξνσζεί θαη επηβάιιεη ηελ πινπνίεζε
δηνξζσηηθψλ

ελεξγεηψλ.

Τπάξρνπλ

δχν

επίπεδα

πηζηνπνίεζεο

ησλ

επηρεηξήζεσλ, ην βαζηθφ (foundation level) θαη ην πςειφηεξν επίπεδν (Grade
A). Μεηά ηελ επηζεψξεζε ηεο επηρείξεζεο, ε έθζεζε ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο
αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνχ BRC θαη κπνξεί λα είλαη
θνηλνπνηήζηκε ζηνπο ήδε ππάξρνληεο αιιά θαη ζε ππνςεθίνπο πειάηεο
δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ ηελ πιεξνθφξεζε ρσξίο λα ρξεηαζηεί
λα επηζεσξήζνπλ νη ίδηνη ηελ επηρείξεζε. Σν πξφηππν είλαη ζπλερψο
αλαλενχκελν (ζρεδφλ θάζε ηξία ρξφληα). Η ηξέρνπζα έθδνζε είλαη ε έβδνκε
(7ε) (Ψωμάρ, Ε. 2013a).

1.1.5. IFS (INTERNATIONAL FOOD STANDARD)
Σν 2002 πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα θνηλφ πξφηππν αζθαιείαο
ησλ ηξνθίκσλ, κέιε ηνπ HDE (θχξηα Έλσζε ηνπ Γεξκαληθνχ Ληαληθνχ
Δκπνξίνπ), ηνπ Γαιιηθνχ FCD - Federation des Enterprises du Commerce et
de la Distribution θαζψο θαη ησλ Ιηαιηθψλ Δλψζεσλ ηνπ Ληαληθνχ Δκπνξίνπ
CONAD, COOP, θαη Federdistribuzione, θαηάξηηζαλ έλα πξφηππν πνηφηεηαο
θαη αζθάιεηαο

ηξνθίκσλ γηα ηηο δηθέο ηνπο κάξθεο, γλσζηφ σο IFS

(International Food Standard). Σν πξφηππν απηφ εθαξκφδεηαη θαη απφ ηνπο
εκπφξνπο ζε Απζηξία, Πνισλία, Ιζπαλία θαη Διβεηία. Έρεη παξεκθεξείο
απαηηήζεηο

κε

ην πξφηππν

BRC.

Γηαθνξνπνηείηαη

ζηνλ ηξφπν

ηεο

αμηνιφγεζεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία βαζίδεηαη ζε κηα
πνζνηηθνπνίεζε ηνπ βαζκνχ εθπιήξσζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ θαη
ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο εθθξάδεηαη ζε κηα ζπλνιηθή
πνζνζηηαία βαζκνιφγεζε. Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί έλαληη ηνπ
πξνηχπνπ IFS ζε δχν επίπεδα πηζηνπνίεζεο, ζην βαζηθφ (foundation level) ή
ζην πςειφηεξν επίπεδν (higher level) (Ψωμάρ, Ε. 2013a).
Σν πξφηππν απνηειείηαη απφ 5 θεθάιαηα (Ψωμάρ, Ε. 2013a):
1. Γηαρείξηζε ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, φπνπ ε επηρείξεζε θαιείηαη λα
πξνζδηνξίζεη ηηο δηεξγαζίεο θαη λα εθπνλήζεη ην ζχζηεκα αζθαιείαο
ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηηο 7 αξρέο ηνπ HACCP
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2. Δπζχλε ηεο δηνίθεζεο
3. Γηαρείξηζε πφξσλ
4. Τινπνίεζε ηνπ πξντφληνο
5. Μέηξεζε, αλάιπζε θαη βειηίσζε
1.1.6. Άλλα Ππόηςπα Αζθάλειαρ Σποθίμυν
Σν SQF (Safe Quality Food) απνηειεί έλα δηεζλψο απνδεθηφ πξφηππν,
ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζηελ Απζηξαιία θαη είλαη απνδεθηφ. ηνρεχεη ζηε
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο απφ κηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ηεο εθνδηαζηηθήο
αιπζίδαο. Βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ HACCP θαη ηνπ ISO 9000 ελψ
πεξηιακβάλεη θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα.
Σν SQF δηαθξίλεηαη κεηαμχ 2 θαλνληζκψλ.
 Σν SQF 1000 φπνπ εζηηάδεηαη ζηνπο αξρηθνχο παξαγσγνχο
 Σν SQF 2000 πνπ αθνξά ηελ πηζηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ
Η πην ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θαλνληζκψλ είλαη φηη νη
πηζηνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο κε ην SQF 2000 πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ
ζχκθσλα κε ην HACCP. Έλα πιενλέθηεκα ηνπ

SQF είλαη φηη κπνξεί λα

πεξηιακβάλεηαη σο έλδεημε ζηελ εηηθέηα ηνπ πξντφληνο (Ψωμάρ, Ε. 2013a).
Σν πξφηππν TNC (Tesco Nature Choice) εθαξκφζηεθε ην 1991 απφ ηε
γλσζηή αιπζίδα εκπνξίνπ ηξνθίκσλ TESCO θαη αθνξά ηηο θχξηεο αξρέο θαη
πξαθηηθέο νη νπνίεο πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη
πξνκεζεπηέο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ ηεο εηαηξείαο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη
φηη ε παξαγσγή θαη ν ρεηξηζκφο ησλ πξντφλησλ απηψλ γίλνληαη κε βηψζηκν θαη
πεξηβαιινληηθά ζσζηφ ηξφπν. θνπφο ηνπ είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο
αλεζπρία ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο θαη ε δηαβεβαίσζή ηνπο φηη ηα θξέζθα
θξνχηα θαη ιαραληθά πξνκεζεχνληαη κφλν απφ φζνπο έρνπλ απνδείμεη φηη ηα
κέζα παξαγσγήο θαη ρεηξηζκνχ ησλ πξντφλησλ είλαη πεξηβαιινληηθά αζθαιή
θαη ππεχζπλα. Έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα λσπά, κε επεμεξγαζκέλα αγξνηηθά
πξντφληα θπηηθήο παξαγσγήο πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε
θαη παξέρνληαη ζε θαηαζηήκαηα ηεο Tesco ζην Hλσκέλν Βαζίιεην.
Σα θχξηα κέξε ηνπ πξνηχπνπ είλαη (Ψωμάρ, Ε. 2013a):
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 Λνγηθή ρξήζε ησλ πξντφλησλ θπηνπξνζηαζίαο (ηεθκεξίσζε,
εθαξκνγέο κεηά ηε ζπγθνκηδή, εθπαίδεπζε, απνζήθεπζε, δηάζεζε).
 Λνγηθή ρξήζε ιηπαζκάησλ, θνπξηάο (ηεθκεξίσζε, εθπαίδεπζε,
εθαξκνγή, θχιαμε).
 Πξφιεςε κνιχλζεσλ (ηεθκεξίσζε, έιεγρνη).
 Πξνζηαζία

αλζξψπηλεο

πγείαο

(ηεθκεξίσζε,

εθπαίδεπζε,

αζθάιεηα, επεκεξία εξγαδνκέλσλ, ηκήκα ζπζθεπαζίαο θάξκαο,
ζπζθεπαζία θαη θχιαμε πξντφλησλ θάξκαο).
 Απνδνηηθή

ρξήζε

ελέξγεηαο,

λεξνχ

θ.ι.π.

θπζηθψλ πφξσλ

(ηεθκεξίσζε).
 Αλαθχθισζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ (ηεθκεξίσζε,
δηαρείξηζε απνβιήησλ, απνζήθεπζε απνβιήησλ).
 πληήξεζε

θαη

ελίζρπζε

άγξηαο

παλίδαο

θαη

θπζηθνχ

ηνπίνπ(ηεθκεξίσζε, εθαξκνγή).
Σν πξφηππν QS (Quality and safety for food) δεκηνπξγήζεθε ην 2001
ζηε Γεξκαλία απφ ελψζεηο θαη νξγαληζκνχο ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο
ηξνθίκσλ. Τπήξμε κεγάιε αλάγθε λα εληζρπζεί ην αίζζεκα ζηγνπξηάο ηνπ
θαηαλαισηή, ην νπνίν είρε θινληζηεί απφ ηα δηαηξνθηθά ζθάλδαια φπσο απηφ
ηεο πνγγψδνπο Δγθεθαινπάζεηαο ησλ Βννεηδψλ. θνπφο ηνπ πξνηχπνπ
είλαη ε δηαθαλήο θαη ζε πνιιά επίπεδα δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζε φια ηα
ζηάδηα ηεο αιπζίδαο απφ ηνλ παξαγσγφ θαη ηηο δσνηξνθέο κέρξη ηνλ ηειηθφ
ιηαλέκπνξν. Αξρηθή εθαξκνγή είρε ζηνλ ηνκέα ηεο θηελνηξνθίαο θαη απφ ην
2004 επεθηάζεθε θαη ζηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ.
Σν πξφηππν ππνδηαηξείηαη ζε 9 επηκέξνπο ηκήκαηα-ηνκείο (Ψωμάρ, Ε. 2013a):
1. Σνκέαο δσνηξνθψλ
2. Σνκέαο βνδηλνχ
3. Σνκέαο ρνηξηλνχ
4. Σνκέαο πνπιεξηθψλ
5. Σνκέαο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ
6. Σνκέαο παηάηαο
7. Σνκέαο ζπλδπαζκέλσλ θαιιηεξγεηψλ
8. Σνκέαο ρνλδξηθήο πψιεζεο θξέαηνο
9. Σνκέαο ιηαληθνχ εκπνξίνπ
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ήκεξα, ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ δελ είλαη κφλν ππεχζπλε γηα ηελ
παξαγσγή αζθαιψλ ηξνθίκσλ αιιά θαη γηα ηελ επίδεημε θαηά ηξφπν δηαθαλή
ηνπ πψο πξνγξακκαηίδεηαη θαη δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα απηή. Απηφ έρεη
επηηεπρζεί κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζρεδίνπ πζηήκαηνο Αλάιπζεο Κηλδχλσλ
Κξίζηκσλ

εκείσλ

Διέγρνπ

(HACCP)

σο

κέξνο

ησλ

ζπζηεκάησλ

δηαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ εηαηξεηψλ ηξνθίκσλ (Motarjemi and
Mortimore, 2005).
Η «απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ HACCP» απνηειεί έλα φξγαλν κέηξεζεο
πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ κηα εηαηξεία ηξνθίκσλ σο εξγαιείν
απηναμηνιφγεζεο

θαη

ζπγθξηηηθήο

αμηνιφγεζεο.

Με

ηνλ

ηξφπν

απηφ

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο κπνξνχλ λα επηιεγνχλ απφ κηα εηαηξεία ηξνθίκσλ
αλαθνξηθά

κε

ηελ

θαηαλνκή

ησλ

πφξσλ,

ηελ

αχμεζε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP θαη ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο
ησλ πξντφλησλ ηεο (Kafetzopoulos et al. 2013).
Σν πην απνηειεζκαηηθφ ΑΣ είλαη εγθαηεζηεκέλν, ιεηηνπξγεί θαη
ελεκεξψλεηαη ζην πιαίζην ελφο δνκεκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη
ελζσκαησκέλν ζηηο ζπλνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ νξγαληζκνχ
(Khatri & Collins, 2007).
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1.2.

ΚΟΣΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
Σν θφζηνο πνηφηεηαο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία

ηεο εθαξκνγήο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο. Η αλψηεξε δηνίθεζε θάζε
επηρείξεζεο παχεη λα ελζνπζηάδεηαη φηαλ δελ παξαηεξεί νπζηαζηηθφ φθεινο
απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο ζε κηα
επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ην Κφζηνο ηεο Πνηφηεηαο έγηλε ζηε δεθαεηία ηνπ
1950. Ήηαλ ν Juran (1951), ν νπνίνο εμέθξαζε ηελ αληίιεςή ηνπ γηα ην
θφζηνο απηφ θαη θαηέζηεζε ζαθέο φηη δελ είλαη ην θφζηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Σκήκαηνο Πνηφηεηαο. Η άπνςή ηνπ ήηαλ φηη ππάξρνπλ δαπάλεο νη νπνίεο ζα
κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ κε ινγηθφ θφζηνο θαζψο θαη άιιεο πνπ είλαη
νηθνλνκηθά αλαπνηειεζκαηηθά λα απνθεπρζνχλ.
Γηάθνξεο έλλνηεο-πξνζεγγίζεηο γηα ην ηη είλαη ην Κφζηνο ηεο Πνηφηεηαο
έρνπλ γίλεη:
 χκθσλα κε ηνπο Krishnan et al. (2000) ην Κφζηνο ηεο Πνηφηεηαο είλαη
φια εθείλα ηα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ πξφιεςε ελφο
ειιείκκαηνο ζηελ πνηφηεηα θαη κηαο απνηπρίαο ζηελ αληαπφθξηζε ησλ
απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε θαζψο θαη ηα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ ε
πνηφηεηα απνηπγράλεη ζηελ αληαπφθξηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε
 Ο Campanella (1999) νξίδεη ην Κφζηνο Πνηφηεηαο σο ηε δηαθνξά
κεηαμχ ηνπ θφζηνπο ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε θαη ηνπ θφζηνπο ζηελ
«ηδαληθή» θαηάζηαζε (φπνπ δελ επέξρνληαη βιάβεο).
 Ο Chiadamrong (2003) επηζεκαίλεη φηη ην ζπλνιηθφ Κφζηνο Πνηφηεηαο
νξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο ελφο
πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο θαη ηνπ θφζηνπο πνπ ζα κπνξνχζε λα
ππάξρεη αλ ε πνηφηεηα ήηαλ ηέιεηα.
 Η άπνςε ησλ Giakatis et al. (2001) γηα ην Κφζηνο ηεο Πνηφηεηαο είλαη
φηη απνηειεί ην θφζηνο φισλ εθείλσλ ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ
επηδηψθνπλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη ην πξντφλ πιεξνί θαζνξηζκέλεο
απαηηήζεηο ή ζα αληαπνθξηζεί ζε απηέο.
 Ο Mukhopadhyay (2004) δήισζε φηη ην Κφζηνο ηεο Πνηφηεηαο είλαη ην
θφζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξφιεςε, εχξεζε θαη δηφξζσζε
θαθνηερληψλ.
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Η

ηέιεηα

εμεξρφκελε

πνηφηεηα

κπνξεί

λα

επηηεπρζεί

ζε

έλα

πεπεξαζκέλν θφζηνο ιφγσ ησλ ηαρέσο αλαπηπζζφκελσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ
ηνκέα ηεο απηνκαηνπνίεζεο, ξνκπνηηθή, θιπ (Cole, 1992) & (Juran & Gryna,
1993). Δίηε ιέγεηαη Κφζηνο Πνηφηεηαο είηε θαθφ (θησρφ) Κφζηνο Πνηφηεηαο,
είλαη θάηη πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ
θαθή πνηφηεηα (Harrington,1999).
Θα

πξέπεη λα ππάξρνπλ νη απαξαίηεηνη κεραληζκνί γηα ηελ

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δηεξγαζηψλ αιιά γηα λα επηηεπρζεί απηφ
είλαη ζεκαληηθή κηα κέζνδνο κέηξεζεο ηνπ Κφζηνπο Πνηφηεηαο. Έηζη
επηηπγράλεηαη θαη ε κέηξεζε ηεο επηηπρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο Γ.Ο.Π. Σν λα
κεηξάο θαη λα θξαηάο αλαθνξέο γηα ην θφζηνο πνηφηεηαο απνηειεί ην πξψην
βήκα γηα ην πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο (Tsai,1998).

Με ηε

βνήζεηα ελφο ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ηνπ θφζηνπο πνηφηεηαο, φιεο νη ελέξγεηεο
πνπ γίλνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο
είλαη εχθνιν λα παξαθνινπζεζνχλ, λα κεηξεζνχλ, λα αμηνινγεζνχλ αιιά θαη
λα πνζνηηθνπνηεζνχλ ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο θάηη πνπ ελδηαθέξεη θάζε
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα. χκθσλα κε ηνλ Feigenbaum (1991) ζα πξέπεη λα
έρνπκε «ζπλνιηθφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο» (Total Quality Control), πνπ δελ είλαη
ηίπνηε άιιν απφ «έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο
αλάπηπμεο ηεο πνηφηεηαο, ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ, έηζη
ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε παξαγσγή θαη ε ππεξεζία ζην πην νηθνλνκηθφ
επίπεδν πνπ επηηξέπεη ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε». Έλα ζχζηεκα
COQ / COM, αθνχ ηεζεί ζε ηζρχ, καο παξέρεη έλα πνιχηηκν ζεκέιην γηα ηηο
πξνζπάζεηέο καο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο
ζπληήξεζεο.

Σν

ζχζηεκα

παξάγεη

πιεξνθνξίεο

πνπ

κπνξνχλ

λα

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηε δεκηνπξγία αμηφπηζησλ ζηφρσλ γηα ηε κείσζε ηνπ
θφζηνπο ηεο πνηφηεηαο (Weinstein et al. 2009).
Μπνξεί

λα

γίλεη

εθηίκεζε

ηεο

απνδνηηθφηεηαο

ησλ

αξρηθψλ

επελδχζεσλ θαη ε απφζβεζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ δαπαλήζεθαλ γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο αιιά θαη λα ζπγθξηζεί
ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ projects πνπ ελίνηε ζρεδηάδνληαη θαη
εθαξκφδνληαη κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. Με
[18]

ηε κέηξεζε ηνπ

θφζηνπο πνηφηεηαο ηθαλνπνηείηαη θαη ε παξαθίλεζε γηα ηελ αχμεζε ηεο
απφδνζεο εξγαζίαο φινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρξεζηκνπνηψληαο
νηθνλνκηθνχο φξνπο θάηη πνπ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αχμεζε
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Κάζε επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα
βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο θαη λα δηαζθαιίζεη ηε καθξνπξφζεζκε
επηβίσζή ηεο πξέπεη λα θνηηάδεη εζσηεξηθά θαη κέζσ ηεο απην-αμηνιφγεζεο λα
πξνζδηνξίδεη ηνπο ηνκείο ηεο επαγγεικαηηθήο αλεπάξθεηαο, δπζιεηηνπξγίαο,
απψιεηαο θαη θαθήο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ (Miyake & Enkawa, 1999). ηε
κειέηε ηνπ ν Kajdan (2007) αλαθέξεη φηη ν βαζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο
αξηζηείαο ζα πξέπεη λα κεηξεζεί θαη λα πεξηγξαθεί σο ε πνηφηεηα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη κεηξήζεηο ηεο πνηφηεηαο ζα
πξέπεη

λα

πεξηιακβάλνπλ

επηδφζεηο,

ραξαθηεξηζηηθά

γλσξίζκαηα,

ζπκκφξθσζε, αμηνπηζηία, αληνρή, ιεηηνπξγηθφηεηα, αηζζεηηθή, αληηιεπηή
πνηφηεηα. Γηα λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα επηρεηξεκαηηθή απνηειέζκαηα ζα πξέπεη
λα βειηηζηνπνηεζεί ην θφζηνο ηεο θάζε επηρείξεζεο ζην πιαίζην ηεο αιπζίδαο
ιεηηνπξγηψλ. Με ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ηεο θάζε ιεηηνπξγίαο ζα
ππάξμεη κείσζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε
πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνο ηελ πξαγκαηηθή Lean
δηαδηθαζία. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα
είλαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο ψζηε λα ηνλ
αγλνήζνπλ, ηδηαίηεξα ζε αληαγσληζηηθέο αγνξέο ηνπ ζήκεξα (Chen & Tang,
1992). Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν αληαγσληζκφο έρεη απμεζεί δξακαηηθά ζε φινπο
ηνπο ηνκείο ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηφο ν αληαγσληζκφο έρεη αιιάμεη ηελ
αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά. Οη αγνξαζηέο δελ αγνξάδνπλ πιένλ φ, ηη ηνπο
πξνζθέξεηαη αιιά κφλν πξντφληα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο
απαηηήζεηο ηνπο θαη ηελ επηζπκεηή ηηκή (Rapley et al., 1999).
Σα

ζπζηήκαηα

Γηνίθεζεο

Οιηθήο

Πνηφηεηαο

ηα

νπνία

έρνπλ

εγθαηαζηαζεί ζηηο επηρεηξήζεηο ηαπηφρξνλα κε έλα ζχζηεκα κέηξεζεο ηνπ
θφζηνπο πνηφηεηαο, ππνζηεξίδνληαη άκεζα απφ ηελ εθάζηνηε δηνίθεζε. Οη
νηθνλνκηθέο αλαθνξέο θαηαδεηθλχνπλ πφζν ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ην
ζχζηεκα Γ.Ο.Π. θαη ην κηθξφ θφζηνο ηνπ ζε ζχγθξηζε κε ηα νθέιε πνπ
απνθνκίδνληαη. ε ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεηο ππάξρεη άκεζε ζχλδεζε ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ ζρεδίσλ βειηίσζεο πνηφηεηαο. Έηζη ε
[19]

επηρείξεζε πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ πνηφηεηα θαη θάλεη ζαθέο ζηνπο
εξγαδφκελνπο φηη ζα πξέπεη λα γίλνπλ φιεο νη ελέξγεηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε. Σν
ζπκπέξαζκα ινηπφλ είλαη φηη ε έλλνηα ηεο κέηξεζεο ηνπ θφζηνπο πνηφηεηαο
δηθαηνινγεί θαη εληζρχεη ηελ νξζφηεηα ηεο επηινγήο εθαξκνγήο ελφο
ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο Οιηθήο

Πνηφηεηαο. πλεπψο ε δηνίθεζε ηεο θάζε

επηρείξεζεο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη απηή ηελ πξσηνβνπιία σο κία
επηρεηξεκαηηθή επέλδπζε απφ ηελ νπνία πξνζδνθφληαη ηεξάζηηα νθέιε. Με
ηνλ ηξφπν απηφ δελ επηηπγράλεηαη κφλν ε δηφξζσζε κε ζπκκνξθψζεσλ ή ε
πξφιεςε αζηνρηψλ αιιά επηδηψθεηαη ε ζπλερήο αλαδήηεζε επθαηξηψλ
βειηίσζεο. ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Schiffauerova and Thomson
(2006) πξνθχπηεη φηη βάζεη δεκνζηεπκέλσλ παξαδεηγκάησλ βέιηηζησλ
πξαθηηθψλ δείρλνπλ φηη νη εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξνγξάκκαηα
θφζηνπο Πνηφηεηαο (CoQ) ήηαλ αξθεηά επηηπρείο ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο
απηνχ θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο γηα ηνλ πειάηε. Η κέηξεζε ηνπ Κφζηνπο
Πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη κέξνο νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο
ηεο πνηφηεηαο. Η κεζνδνινγία δελ είλαη πνιχπινθε θαη είλαη θαιά
ηεθκεξησκέλε. Πξνγξάκκαηα Κφζηνπο Πνηφηεηαο παξέρνπλ κηα θαιή κέζνδν
γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θαη κέηξεζε ηνπ θφζηνπο ηεο πνηφηεηαο, θαη έηζη
επηηξέπνπλ ηε ζηνρεπκέλε δξάζε γηα ηε κείσζή ηνπ. Πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε
ζε πξαθηηθφ επίπεδν είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ψζηε λα
θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ έλλνηα «Κφζηνο Πνηφηεηαο» θαη λα εθηηκήζνπλ
πιήξσο ηα νθέιε ηεο πξνζέγγηζεο, λα απμεζεί ε ηθαλφηεηά ηνπο λα
εθαξκφζνπλ έλα ζχζηεκα κέηξεζεο ΚΠ κε απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε
ρξεκάησλ. Έλα πξφγξακκα COQ φρη κφλν κεηψλεη ην θφζηνο, αιιά ζα
κπνξνχζε επίζεο λα βνεζήζεη λα βειηηψζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο πνηφηεηαο.
Θεσξείηαη φηη ππάξρεη κηα ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο
πνηφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ πνηφηεηαο (Kumar & Brittain, 1995).
Σν κεγάιν φθεινο κηαο επηρείξεζεο απφ ηελ εθαξκνγή ελφο
ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο είλαη φηη εζηηάδεηαη ζηηο δηεξγαζίεο
ηεο θαη ζηε κέηξεζε-αμηνιφγεζή ηνπο θαζψο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κε
πξνζηηζέκελεο αμίαο. Έηζη επηηπγράλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ζε λνκηζκαηηθέο
κνλάδεο ηεο απψιεηαο πνπ πθίζηαηαη ε επηρείξεζε ιφγσ έιιεηςεο ηεο
[20]

πνηφηεηαο αιιά θαη ν εληνπηζκφο ησλ ζεκείσλ πνπ επηδέρνληαη πεξαηηέξσ
βειηίσζε. Οη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα αληηπξνζσπεχνπλ έλα
ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο.
Οη Wheelwright & Hayes (1985) αλέδεημαλ φηη ην θφζηνο ηεο πνηφηεηαο ηεο
IBM ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ήηαλ 30% ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Ο
Burns (1976) κέηξεζε

ην θφζηνο ηεο πνηφηεηαο ζε κηα επηρείξεζε

εξγαιεηνκεραλψλ θαη νη δαπάλεο απηέο ήηαλ ην ηζνδχλακεο ηνπ 5% ηνπ
θχθινπ εξγαζηψλ ησλ πσιήζεσλ. ε κηα κειέηε ελφο ρπηεξίνπ ράιπβα, νη
Moyers & Gilmore (1979) αλέθεξαλ φηη ην θφζηνο ηεο πνηφηεηαο
ηζνδπλακνχζε κε ην 38% ησλ πσιήζεσλ. Οη Albright & Roth (1992)
ππνζηήξημαλ φηη ην θφζηνο πνηφηεηαο αληηπξνζσπεχεη ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ
θφζηνπο θαηαζθεπήο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Γεληθά ζηε βηβιηνγξαθία, ην
θφζηνο πνηφηεηα έρεη αλαθεξζεί φηη είλαη κεηαμχ 5 θαη 30% ησλ πσιήζεσλ
(Giakatis et al., 2001). Βάζεη ηνπ Yang, Ching-Chow (2008), κία αθξηβήο
κέηξεζε

ηνπ

θφζηνπο

πνηφηεηαο

έρεη

πνιιά

πηζαλά

νθέιε.

Απηά

πεξηιακβάλνπλ:
(i) εζηηαζκφ ζε ηνκείο κε θαθή απφδνζε πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε
(ii) παξνρή ζπλδξνκήο ζην ζπλνιηθφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο
(iii) αχμεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο κέζσ ηεο
αχμεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο.
Χζηφζν, γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ παξνρψλ, ε πξνυπφζεζε είλαη έλα
πιήξεο ζχζηεκα πνηφηεηαο-θνζηνιφγεζεο.
Τπάξρεη κηα επξεία πνηθηιία ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη νξγαληζκνί
κπνξνχλ λα ξπζκίζνπλ ηε ζπιινγή θαη ηε κέηξεζε ηνπ θφζηνπο πνηφηεηαο. Σν
ζχλεζεο επηρείξεκα είλαη φηη ε πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη εμαξηάηαη απφ
ηνπο ζηφρνπο ηεο άζθεζεο θαη ην αθξναηήξην ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ
(Dale & Plunkett,1995) & (Sandretto 1985).
Χο πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο
πνηφηεηαο ζεσξνχληαη (Ψωμάρ, Ε., 2013):
1. Σα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ζπγθεληξψλνληαη θαη αλαιχνληαη
ζε ζπλεξγαζία ηεο ππεχζπλεο νκάδαο κε ην ινγηζηηθφ ηκήκα ηεο
επηρείξεζεο νπφηε γίλνληαη απνδεθηά απφ φινπο.

[21]

2. Τπνζηεξίδεη ηελ επέλδπζε ζε εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ψζηε
λα επηηπγράλεηαη ε ζπλερήο βειηίσζε.
3. Γηθαηνινγεί θαη θαηεπζχλεη επελδχζεηο ζε ελέξγεηεο πξφιεςεο έηζη
ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο πνηφηεηαο αιιά θαη ζε νπνηεζδήπνηε άιιεο
ελέξγεηεο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηε βειηίσζε.
4. Οδεγεί ζηελ αλάπηπμε ελφο πην πξνεγκέλνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο
ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, ηελ παξαγσγή θαη ην
ζρεδηαζκφ.
5. Γεδνκέλεο ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, νη πσιήζεηο
απμάλνληαη θαη ε απφζβεζε ησλ θεθαιαίσλ είλαη ηαρχηεξε.
Σα έμνδα πηζηνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πξέπεη λα
πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ πνπ απνηεινχλ
κέξνο ηνπ θφζηνπο πξφιεςεο. Απνθιεηζκφο ησλ δαπαλψλ απηψλ απφ ην
ζχζηεκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππνεθηίκεζε ηνπ θφζηνπο πνηφηεηαο. Οη
δαπάλεο απηέο ζα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη ζηα έξγα θαη ηηο πεξηφδνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη (Simga-Mugan & Erel, 2000).
1.2.1. Μέθοδοι Κοζηολόγηζηρ

1.2.1.1.

Παπαδοζιακή Μέθοδορ Κοζηολόγηζηρ

Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν
θνζηνιφγεζεο (Traditional Cost Accounting). Βάζεη απηήο, ηα γεληθά έμνδα
κηαο επηρείξεζεο θαηαλέκνληαη ζηα δηάθνξα πξντφληα είηε κε βάζε ηνλ φγθν
εξγαζίαο πνπ απαηηνχλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπο, είηε κε βάζε ηελ παξαγφκελε
πνζφηεηα απηψλ ησλ πξντφλησλ. Η κέζνδνο απηή ηεο θαηαλνκήο ησλ γεληθψλ
εμφδσλ θαίλνληαλ ηθαλνπνηεηηθή, δεδνκέλνπ φηη ν παξάγνληαο εξγαζία
απνηεινχζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ.
Όκσο κε ηελ αιιαγή ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ ε
ηερλνινγία αληηθαηέζηεζε ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο, απηφο
ν ηξφπνο θαηαλνκήο ησλ εμφδσλ είλαη παξαπιαλεηηθφο. Τπάξρνπλ πξντφληα
πνπ απαηηνχλ αθξηβέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπο φρη φκσο
πςειά πνζνζηά αλζξψπηλεο εξγαζίαο θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ λα ηνπο
[22]

απνδίδεηαη κηθξφ πνζνζηφ θφζηνπο. Άιια πξντφληα απαηηνχλ θζελέο
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπο κε πςειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο
αλζξψπηλεο εξγαζίαο θαη λα ηνπο απνδίδεηαη κεγάιν πνζνζηφ θφζηνπο. Έηζη
νη δηνηθεηηθέο απνθάζεηο πνπ δίλνπλ βάζε ζε ηέηνηα δεδνκέλα θξχβνπλ
αλαθξίβεηεο θαη ιάζε. Γη’ απηφ ην ιφγν ε παξαδνζηαθή κέζνδνο θνζηνιφγεζεο
δε ζεσξείηαη πιένλ ε πην ελδεδεηγκέλε γηα ηηο ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο (Ψωμάρ,
Ε., 2013).
Δίλαη κέζνδνο πνπ ζηεξίδεηαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο εμφδσλ θαη φρη
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ απηφ ην θφζηνο. Οπζηαζηηθά ε κέζνδνο
απηή ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή φηη ην θφζηνο θάζε πξντφληνο ή ππεξεζίαο κπνξεί
λα ππνινγηζηεί απφ ην άζξνηζκα (Ψωμάρ, Ε., 2013):
 ηνπ θφζηνπο ησλ άκεζσλ πιηθψλ,
 ηνπ θφζηνπο ησλ άκεζσλ εξγαηηθψλ
 ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ησλ ινηπψλ γεληθψλ εμφδσλ
Με ηνλ φξν κόζηορ ηων άμεζων ςλικών ελλννχκε ην θφζηνο ησλ πιηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο.
Χο κόζηορ ηων άμεζων επγαηικών ζεσξείηαη ην θφζηνο ησλ αλζξσπνσξψλ
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Δδψ
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ
εάλ θαη εθφζνλ απηφ αζρνιείηαη άκεζα κε ην παξαγφκελν πξντφλ.
Σν θφζηνο ησλ γεληθψλ ιεηηνπξγηψλ απνηειεί ην κόζηορ ηων γενικών εξόδων.
Πνιιά ζηνηρεία ηνπ Κφζηνπο Πνηφηεηαο απνηεινχλ κέξνο ησλ παγίσλ,
ηα νπνία θαηαλέκνληαη ζε δηάθνξα κένηπα κόζηοςρ (ζπλήζσο ηα ηκήκαηα ησλ
επηρεηξήζεσλ) θαη ζηε

ζπλέρεηα ζηα πξντφληα κέζσ πξνθαζνξηζκέλσλ

αλαινγηψλ. Κέληξα Κφζηνπο ζεσξνχληαη ηα νξγαλσηηθά ή ηα ιεηηνπξγηθά
ηκήκαηα θάζε επηρείξεζεο. Σέηνηα κπνξεί λα είλαη ην Σκήκα ρεδίαζεο
Πξντφλησλ,

Πνηφηεηαο,

Πξνκεζεηψλ,

Παξαγσγήο,

Πνηνηηθνχ

Διέγρνπ,

Απνζεθψλ, πληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, Δμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ θ.ι.π.
Έηζη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν δελ κπνξνχλ λα δηαθαλνχλ νη απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίηεπμε ζπλερνχο βειηίσζεο. Σα ζηνηρεία ηνπ Κφζηνπο
Πνηφηεηαο πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη θαη λα θαηαγξάθνληαη μερσξηζηά θαη
λα κελ απνηεινχλ κέξνο ησλ δηάθνξσλ θαηεγνξηψλ ησλ πάγησλ εμφδσλ
(Ψωμάρ, Ε., 2013).
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Σα βαζηθφηεξα ζπζηήκαηα ππνινγηζκνχ ηνπ Κφζηνπο Πνηφηεηαο, πνπ
βαζίδνληαη ζηελ παξαδνζηαθή κέζνδν θνζηνιφγεζεο είλαη δχν (Ψωμάρ, Ε.,
2013):
1. ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο θάζε δηεξγαζίαο (Process Cost Approach)
2. ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο πξφιεςεο – εθηίκεζεο – αζηνρηψλ
(Prevention – Appraisal – Failure approach, PAF approach).
1.2.1.1.α. Κόζηορ κάθε διεπγαζίαρ (Process Cost Approach)
Απηή ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο θάζε δηεξγαζίαο ζχκθσλα
κε ηνλ νδεγφ γηα ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα ηεο Πνηφηεηαο BS 6143 Part 1 ηνπ
Αγγιηθνχ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο απνηειείηαη απφ πέληε ζηάδηα (Ψωμάρ,
Ε., 2013):
 Αλαγλψξηζε ηεο δηεξγαζίαο, απεηθφληζή ηεο θαη θαζνξηζκφο ησλ
ππεπζπλνηήησλ ζρεηηθά κε απηή
 χζηαζε νκάδαο βειηίσζεο
 Αλαγλψξηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ελεξγεηψλ – δξαζηεξηνηήησλ ηεο
δηεξγαζίαο θαη θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο
 Πξνεηνηκαζία

ηεο

αλαθνξάο

θφζηνπο,

ρξεζηκνπνηψληαο

ζαλ

θαηεγνξίεο ην θφζηνο ζπκκφξθσζεο θαη ην θφζηνο κε-ζπκκφξθσζεο
 Αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ βειηίσζεο γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κεζπκκφξθσζεο.
Σν θφζηνο κηαο δηεξγαζίαο πνπ εμεηάδεηαη απφ ην κνληέιν ηνπ Ross
(1977) θαηαηάζζεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο (Ψωμάρ, Ε., 2013):
 Κφζηνο ζπκκφξθσζεο (Cost of Conformance, COC), πνπ είλαη ην
πξαγκαηηθφ θφζηνο ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ – παξνρήο ππεξεζηψλ
 Κφζηνο κε ζπκκφξθσζεο (Cost of Non-Conformance, CONC), πνπ
είλαη ην θφζηνο ηνπ

ρακέλνπ ρξφλνπ, ησλ πιηθψλ θαη πφξσλ πνπ

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαιαβή, παξαγσγή, απνζηνιή θαη δηφξζσζε
πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο.
Σν κνληέιν process cost κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε κία κφλν δηεξγαζία αιιά
θαη ζην ζχλνιν ησλ δηεξγαζηψλ κηαο επηρείξεζεο.
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1.2.1.1.β. Κόζηορ ππόλητηρ – εκηίμηζηρ – αζηοσιών (Prevention –
Appraisal – Failure approach)
χκθσλα κε ηνλ Armand V. Feigenbaum (1956), ην Κφζηνο Πνηφηεηαο
κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο νκάδεο (Ψωμάρ, Ε., 2013):
1. Κφζηνο Πξφιεςεο (Prevention Costs) φπνπ φια ηα θφζηε έρνπλ άκεζε
ζρέζε κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηε δηαηήξεζε ελφο
ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ
ιακβάλνπλ ρψξα πξηλ ηε έλαξμε ηεο παξαγσγήο
2. Κφζηνο Δθηίκεζεο (Appraisal Costs) φπνπ ηα θφζηε ζρεηίδνληαη κε ηελ
πξνζπάζεηα ηφζν ηνπ πξνκεζεπηή φζν θαη ηνπ πειάηε γηα ηελ
εθηίκεζε

θαη

αμηνιφγεζε

ησλ

πξνκεζεπφκελσλ

πιηθψλ,

ησλ

ελδηάκεζσλ πξντφλησλ, ησλ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο, ησλ ηειηθψλ
παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ
λα

επηβεβαησζεί

ε

ζπκκφξθσζε

κε

θαζνξηζκέλεο

θαη

πξνδηαγεγξακκέλεο απαηηήζεηο
3. Κφζηνο Αζηνρηψλ (Failure Costs), ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζε:
I.

Κφζηνο Δζσηεξηθψλ Αζηνρηψλ (Internal Failure Costs) πνπ
αθνξά

ην θφζηνο φηαλ απνηέιεζκα ησλ δηεξγαζηψλ δελ

ηθαλνπνηεί ηα πξφηππα πνηφηεηαο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί, θάηη
πνπ φκσο ε επηρείξεζε ην εληνπίδεη εζσηεξηθά, πξηλ ην πξντφλ
θηάζεη ζηνλ πειάηε
II.

Κφζηνο Δμσηεξηθψλ Αζηνρηψλ (External Failure Costs) φηαλ
επίζεο ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο δελ
ηθαλνπνηνχλ ηα πξφηππα πνηφηεηαο αιιά ήδε έρνπλ θηάζεη ζηα
ρέξηα ηνπ πειάηε

Γηα ην ζσζηφ ππνινγηζκφ ηνπ Κφζηνπο Πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα γίλεη ν
ππνινγηζκφο φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο θαζεκηάο απφ

ηηο

πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο.
Σέηνηα ζηνηρεία θφζηνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην Κφζηνο Πξφιεςεο είλαη
(Ψωμάρ, Ε., 2013):
 Σν θφζηνο ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ηεο Πνηφηεηαο
 Σν θφζηνο δηεξεχλεζεο λέσλ πξντφλησλ
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 Σν θφζηνο δηεξεχλεζεο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ
 Σν θφζηνο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ
 Σν θφζηνο εθπαίδεπζεο
 Σν θφζηνο ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο πζηήκαηνο
Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο
 Σν θφζηνο δηαθξίβσζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ παξαγσγήο
 Σν θφζηνο ησλ επηζεσξήζεσλ
 Σν θφζηνο ηήξεζεο ησλ αξρείσλ
 Σν θφζηνο κειεηψλ βειηίσζεο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ παξαγφκελσλ
πξντφλησλ
Αληηζηνίρσο θάπνηα απφ ηα θφζηε πνπ πεξηιακβάλεη ην Κφζηνο Δθηίκεζεο
έρνπλ σο αθνινχζσο (Ψωμάρ, Ε., 2013):
 Σν θφζηνο ειέγρνπ θαη δνθηκψλ εηζεξρνκέλσλ
 Σν θφζηνο ειέγρσλ, κεηξήζεσλ θαη δνθηκψλ πνπ γίλνληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο
 Σν θφζηνο εζσηεξηθψλ ή/θαη εμσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ Πνηφηεηαο
πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ
 Σν θφζηνο ειέγρσλ παξαγγειηψλ, ηηκνινγίσλ, δαπαλψλ
 Σν θφζηνο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ επηζεσξήζεσλ, ειέγρσλ θαη
δνθηκψλ θαζψο θαη ην θφζηνο δηαθξίβσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ
 Σν θφζηνο ειέγρσλ ησλ απνζεκάησλ ζηηο απνζήθεο εηζεξρνκέλσλ,
εκηέηνηκσλ θαη έηνηκσλ πξντφλησλ
Δπίζεο φζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία Κφζηνπο Δζσηεξηθψλ Αζηνρηψλ, απηά
δηαθξίλνληαη ζε (Ψωμάρ, Ε., 2013):
 Σν θφζηνο ησλ απνξξίςεσλ σο άρξεζηα
 Σν θφζηνο επηζθεπψλ – επαλαιακβαλφκελσλ εξγαζηψλ
 Σν θφζηνο αρξήζηεπζεο ή επηζθεπήο πιηθψλ πνπ παξαιήθζεθαλ απφ
πξνκεζεπηέο θαη θξίζεθαλ σο αθαηάιιεια - ειαηησκαηηθά
 Σν θφζηνο ηνπ 100% ειέγρνπ ησλ εηζεξρφκελσλ πιηθψλ
 Σν θφζηνο ππεξθαηαλάισζεο πξψησλ πιψλ
 Σν θφζηνο επαλεπηζεσξήζεσλ ή επαλειέγρσλ
 Σν θφζηνο ππνβάζκηζεο ηεο Πνηφηεηαο παξαγφκελσλ πξντφλησλ
 Σν θφζηνο αλάιπζεο ησλ εζσηεξηθψλ αζηνρηψλ
[26]

Χο ζηνηρεία Κφζηνπο Δμσηεξηθψλ Αζηνρηψλ έρνπκε (Ψωμάρ, Ε., 2013):
 Σν θφζηνο εθπιήξσζεο εγγπεηηθψλ ππνρξεψζεσλ
 Σν θφζηνο αζηηθψλ επζπλψλ, απνδεκηψζεσλ θαη δηεθδηθήζεσλ
πειαηψλ
 Σν θφζηνο ησλ αδηάζεησλ πξντφλησλ
 Σν θφζηνο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζε ρακειή ηηκή
Γηα ηε ζπιινγή φισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξεο κέζνδνη φπσο ηα δηαγξάκκαηα ξνήο, ζπλεληεχμεηο
εληφο ησλ ηκεκάησλ, ιίζηεο ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ Κφζηνπο Πνηφηεηαο,
κειέηε ησλ ηκεκάησλ. Η ζπιινγή ηνπο απηή θαζεαπηή δελ είλαη κία εχθνιε
ππφζεζε. Τπάξρνπλ πνιιέο θνξέο εκπφδηα πνπ θπξίσο έρνπλ λα θάλνπλ κε
ηε θηινζνθία θαη ηελ θνπιηνχξα θάζε επηρείξεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
φπνπ πνιιέο θνξέο δεκηνπξγνχλ δπζθνιίεο ζηνλ εληνπηζκφ ιαζψλ θαη κε
ζπκκνξθψζεσλ ιφγσ έιιεηςεο ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ. Γπζθνιίεο
πξνέξρνληαη επίζεο απφ ηελ έιιεηςε ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ
ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο δηάθνξεο δηεξγαζίεο

αιιά θαη ζηελ απνπζία

ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκφηεηαο πνπ δπζθνιεχεη ηνλ εληνπηζκφ πξνέιεπζεο ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο (Ψωμάρ, Ε., 2013).
Σν Κφζηνο Πνηφηεηαο επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο ηφζν
ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθά. Οη παξάγνληεο απηνί θαηαδεηθλχνληαη ζηνλ πίλαθα
1.1 θαηεγνξηνπνηεκέλνη.
Τπάξρνπλ φκσο θαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ
Κφζηνπο Πνηφηεηαο. Η θαηεγνξηνπνίεζε θαηά Crosby ην επηκεξίδεη ζε
(Ψωμάρ, Ε., 2013):
1. Κφζηνο πκκφξθσζεο (Price of Comformance – POC), ζην νπνίν
εκπεξηέρνληαη νπζηαζηηθά ηα θφζηε πξφιεςεο θαη εθηίκεζεο
2. Κφζηνο κε πκκφξθσζεο (Price of non Comformance – PNOC), ην
νπνίν πεξηιακβάλεη ηα θφζηε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ
αζηνρηψλ
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Πίλαθαο 1.1. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην Κφζηνο Πνηφηεηαο (Ψωμάρ, Ε., 2013)

Καηηγοπία
Κόζηοςρ

Θεηικοί Παπάγονηερ
Ο ζρεδηαζκφο πξσηφηππσλ πξντφλησλ θαη ε βειηίσζή ηνπο
Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο
Η κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα έξεπλα αγνξάο θαη δηαθήκηζε
Η δέζκεπζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο

Κφζηνο
Πξφιεςεο

Ο ζρεδηαζκφο ηεο πνηφηεηαο

Απνηηικοί
παπάγονηερ
Οη δαπάλεο απφ ηελ
επηπιένλ εθπαίδεπζε
ζε ζέκαηα πνηφηεηαο
Η επηπιένλ
γξαθεηνθξαηηθή
εξγαζία γηα ηηο
αλάγθεο ηεθκεξίσζεο

Ο ηξφπνο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ εμνπιηζκνχ
Η ιηγφηεξε επηζεψξεζε
Κφζηνο
Δθηίκεζεο

Η κείσζε ησλ απξφνπησλ
Η ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ
Η βειηίσζε ησλ δηεξγαζηψλ
Η απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα
Η κείσζε ρξφλνπ, ησλ πφξσλ θαη ησλ απσιεηψλ ηεο παξαγσγήο
Η θαιή επηθνηλσλία θαη ξνή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ
Ληγφηεξα άρξεζηα, ζθάξηα θαη απψιεηεο ιφγσ ζπαηάιεο
Η ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζπκκεηνρήο φινπ ηνπ
πξνζσπηθνχ

Κφζηνο
Δζσηεξηθψλ
Αζηνρηψλ

Η παξαθίλεζε θαη ε παξνρή θηλήηξσλ ζην πξνζσπηθφ
Η κείσζε ησλ ειαηησκάησλ ησλ πξντφλησλ
Η αχμεζε ησλ εμαγσγψλ
Η αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο
Η κείσζε ησλ απνξξηπηφκελσλ θαη επηζηξεθφκελσλ πξντφλησλ
Η αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ
Η αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο

Κφζηνο

Η κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ

Δμσηεξηθψλ
Αζηνρηψλ

Η κείσζε ηεο απψιεηαο ησλ πειαηψλ
Η κείσζε ησλ παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ
Η θαηάθηεζε πεξηζζφηεξσλ πειαηψλ
Η ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ
Η θαιή εηθφλα θαη θήκε ηεο εηαηξείαο
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Ο αξηζκφο ησλ
κεηξήζεσλ θαη ησλ
ειέγρσλ ηνπ
εμνπιηζκνχ

Άιιε θαηεγνξηνπνίεζε είλαη θαηά Juran φπνπ έρνπκε (Ψωμάρ, Ε., 2013):
1. Απηά θφζηε ηεο επηρείξεζεο: είλαη άκεζα κεηξήζηκα π.ρ. απνξξίςεηο
πξντφλησλ σο άρξεζηα, επαλεθαηεξγαζίεο, θιπ
2. Απηά θφζηε πσιήζεσλ: θαη απηά είλαη άκεζα κεηξήζηκα π.ρ. θφζηνο
δηαρείξηζεο ησλ παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ θαη ην θφζηνο ησλ
εγγπήζεσλ θαη απνδεκηψζεσλ
3. Με απηά θφζηε: κπνξνχλ κφλν λα εθηηκεζνχλ π.ρ απψιεηα κεξίδαο
ειαηψλ
Η εηαηξεία Xerox εθαξκφδεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζε (Ψωμάρ, Ε., 2013):
1. Κφζηνο πκκφξθσζεο (Price of Comformance – POC), ζην νπνίν
εκπεξηέρνληαη νπζηαζηηθά ηα θφζηε πξφιεςεο θαη εθηίκεζεο
2. Κφζηνο κε πκκφξθσζεο (Price of non Comformance – PNOC)
3. Κφζηνο ρακέλσλ επθαηξηψλ
Καη ζηα δχν ζπζηήκαηα, ηφζν ζην Κφζηνο θάζε Γηεξγαζίαο φζν θαη ζην
Κφζηνο Πξφιεςεο – Δθηίκεζεο – Αζηνρηψλ, ππάξρνπλ ηα εμήο κεηνλεθηήκαηα
(Ψωμάρ, Ε., 2013):
 Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα πάγηα θφζηε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
Κφζηνπο Πνηφηεηαο.
 Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλαγσγήο φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
Κφζηνπο Πνηφηεηαο ζηηο πεγέο δεκηνπξγίαο ηνπο θάηη πνπ θαζηζηά
δχζθνιν ηνλ εληνπηζκφ ησλ επθαηξηψλ γηα βειηίσζε.
 Δίλαη ηδηαίηεξα πξνζαλαηνιηζκέλα ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη
δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ελέξγεηεο θαηαζηνιήο θαη φρη πξφιεςεο
ησλ πξνβιεκάησλ.
 Οη πξνζπάζεηεο θαη ηα ζεκεία γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε εληνπίδνληαη κε
βάζε θπξίσο κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο επαλεθαηεξγαζίεο θαη ηηο
αζηνρίεο θαη φρη κε βάζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο αληηδξάζεηο θαη ηηο
απαηηήζεηο ηνπ πειάηε κεηά ηελ εκθάληζε ησλ πξνβιεκάησλ. Με άιια
ιφγηα νη απαηηήζεηο, νη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ δελ
ιακβάλνληαη

πξνθαηαβνιηθά

ππφςε

γηα

λα

θαηεπζχλνπλ

ηηο

πξνζπάζεηεο βειηίσζεο, ελψ ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε θαη ε
πηζηφηεηά ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ/εηαηξεία δελ κπνξεί λα
κεηξεζεί.
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 Γελ ππάξρεη

εληνπηζκφο θαη

δηεπζέηεζε

πξνβιεκάησλ κηθξήο

ζεκαζίαο δεδνκέλνπ φηη κεκνλσκέλα δελ ζπκθέξεη λα εμαιεηθζνχλ.
ην ζχλνιν φκσο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα θαη δπζρέξεηεο ζηνπο
πειάηεο.
 Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνο ησλ αζηνρηψλ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε
ησλ

πνζνζηψλ

ησλ

ειαηησκαηηθψλ

κε

βάζε

ηα

φξηα

ησλ

πξνδηαγξαθψλ, ηα νπνία φκσο εκπεξηέρνπλ κία ππνθεηκεληθφηεηα σο
πξνο ηελ νξζφηεηά ηνπο, εμαξηψληαη απφ ηελ απφδνζε ηνπ
εμνπιηζκνχ

ηεο

επηρείξεζεο

θαη

βαζίδνληαη

ζηελ

άπνςε

ηεο

επηρείξεζεο πεξί ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ

1.2.1.2.

Μέθοδορ ABC (Activity – Based Costing)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαδνζηαθήο κεζφδνπ θνζηνιφγεζεο απφ
ηελ αληίζηνηρε ζχκθσλα κε ηε «κέζνδν ABC» (Activity – Based Costing) ηα
παξαπάλσ κεηνλεθηήκαηα κπνξνχλ εχθνια λα μεπεξαζηνχλ. Απηφ νπζηαζηηθά
ήηαλ απαίηεζε ησλ εμειίμεσλ ζηα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο, ζηνλ ηξφπν
παξαγσγήο (δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ κε
απηνκαηνπνηεκέλα

ζπζηήκαηα

καδηθήο

παξαγσγήο)

αιιά

θαη

ηεο

ρξεζηκνπνηνχκελεο πςειήο ηερλνινγίαο (Η/Τ θ.α.). Δίλαη κία κέζνδνο ε νπνία
αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Cooper θαη Caplan ζην Harvard Business School.
Αθνξά κία δηαδηθαζία δχν ζηαδίσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αθξηβψλ θνζηψλ
ησλ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ θφζηνπο (cost objects). Χο αληηθείκελα θφζηνπο
λννχληαη ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, ηα πξντφληα, νη πειάηεο θαη ηα θαλάιηα
δηαλνκήο. Έλαο δφθηκνο νξηζκφο γηα ηε κέζνδν θνζηνιφγεζεο ABC είλαη ν
αθφινπζνο: «ε ζπιινγή θαη ε κεηαβίβαζε – θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ απφδνζεο ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο επηρείξεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα πξντφληα πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε»
(Ψωμάρ, Ε., 2013).
ηφρνο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε παξνρή αθξηβψλ πιεξνθνξηψλ γηα
ην θφζηνο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ – παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ησλ
δηεξγαζηψλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο, ησλ κεξηδίσλ
πειαηψλ θ.ν.θ. Οπζηαζηηθά ε κέζνδνο απηή κε ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ θαη κε
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πιεξνθνξηψλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξηζηνχλ νη αηηίεο ησλ
πξνβιεκάησλ θαη λα ιεθζνχλ νη απαξαίηεηεο δξάζεηο γηα ηελ εμάιεηςή ηνπο.
Οη ζηφρνη απηήο ηεο κεζφδνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηε ζσζηή
δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί θαη ζεκαληηθφ
παξάγνληα ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο (Gunasekaran, 1999).
χκθσλα ινηπφλ κε ηε κέζνδν απηή ην θφζηνο ησλ πφξσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηαλέκεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο αλάινγα
κε ην ξπζκφ θαηαλάισζεο ησλ πφξσλ απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα. ηε ζπλέρεηα
ην θφζηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηαλέκεηαη ζηα πξντφληα, ζηα ηκήκαηα ηεο
επηρείξεζεο, ζηα θαλάιηα δηαλνκήο θαη ζηνπο πειάηεο, αλαιφγσο ηνπ ξπζκνχ
θαηαλάισζεο ησλ

δξαζηεξηνηήησλ απφ απηά. Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ φηη ε

κέζνδνο απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηιεθζνχλ νη ππεχζπλνη ησλ
επηρεηξήζεσλ ηα ζεκεία – δξαζηεξηφηεηεο κε ην κεγαιχηεξν θφζηνο θαζψο θαη
ηηο αηηίεο δεκηνπξγίαο απηνχ. Καηά ζπλέπεηα κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα
δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηα ζεκεία εθείλα
πνπ ηεο πξνζδίδνπλ ή φρη θάπνην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Έρνληαο
θαηαλνήζεη απηέο ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, ε επηρείξεζε κπνξεί λα
αλαγλσξίζεη ηελ αλάγθε γηα αλεχξεζε λέσλ αγνξψλ, θαλαιηψλ δηαλνκήο,
πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ (Ψωμάρ, Ε., 2013).
Σα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη (Ψωμάρ, Ε., 2013):
1. Η αλαγσγή ηνπ θφζηνπο φισλ ησλ πφξσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη
ησλ παγίσλ) ζε θφζηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. Κάζε
πνζφ

ελφο είδνπο πφξνπ πνπ ηρλειαηείηαη θαη θαηαλέκεηαη ζε κηα

δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη απηφκαηα θαη έλα ζηνηρείν θφζηνπο, επί ηνπ
ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Έηζη ην άζξνηζκα ησλ
επηκέξνπο ζηνηρείσλ θφζηνπο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ην θφζηνο ησλ
πφξσλ αλαιφγσο ησλ ζπληειεζηψλ, απνηειεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο θάζε
δξαζηεξηφηεηαο. Γεκηνπξγνχληαη επίζεο θαη θέληξα δξαζηεξηνηήησλ,
ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ αθνξνχλ
ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ή δηεξγαζία ηεο επηρείξεζεο. Αλάινγα ηνπ
πσο ζέινπκε λα νκαδνπνηήζνπκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχκε λα
δεκηνπξγήζνπκε θαη δηαθνξεηηθά θέληξα – νκάδεο.
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2. Η αλαγσγή ηνπ θφζηνπο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζε θφζηνο ησλ
αληηθεηκέλσλ θφζηνπο. Υξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεινη ζπληειεζηέο, νη
νπνίνη δείρλνπλ ην βαζκφ θαηαλάισζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηα
αληηθείκελα θφζηνπο. Δάλ ηα αληηθείκελα θφζηνπο είλαη ηα πξντφληα,
ηφηε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο κπνξεί λα
ππνινγηζηεί πξνζζέηνληαο ηα θφζηε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, αλαινγηθά
κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο, πνπ απνδίδνληαη ζ’ απηφ ην πξντφλ. Σν
θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο κπνξεί λα ππνινγηζζεί, εάλ δηαηξέζνπκε
ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξντφληνο πνπ πξνέθπςε κε ηνλ παξαπάλσ
ηξφπν κε ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγνληαη.
Οη πφξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κπνξεί λα είλαη νη άλζξσπνη, νη κεραλέο, νη
εγθαηαζηάζεηο, ε ελέξγεηα θ.α. Χο ζπληειεζηέο πνπ δείρλνπλ ην βαζκφ
θαηαλάισζεο ησλ πφξσλ απηψλ απφ ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα
είλαη ν ρξφλνο, νη ψξεο ιεηηνπξγίεο ησλ κεραλψλ, ε ρξεζηκνπνηνχκελε έθηαζε
ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη νη θηινβαηψξεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ
πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ κπνξεί λα
δηαθξηζνχλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο (Ψωμάρ, Ε., 2013):
 Unit – level activities: Γξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη γηα θάζε
κνλάδα πξντφληνο.
 Batch – level activities: Γξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη γηα θάζε
παξηίδα πξντφληνο.
 Product – level activities: Γξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη γηα θάζε
είδνο πξντφληνο.
 Facility – level activities: Γξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη πξνθεηκέλνπ
λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.
Γηα λα ζρεδηαζηεί έλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηε κέζνδν
ABC είλαη απαξαίηεηα θάπνηα βήκαηα (Ψωμάρ, Ε., 2013):
1. Πξνζδηνξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο
σο εμήο:
i.

Γξαζηεξηφηεηεο

πνπ

αλαθέξνληαη

ζην

επίπεδν

κνλάδαο

ζην επίπεδν

παξηίδαο

πξντφληνο (unit level activities).
ii.

Γξαζηεξηφηεηεο πνπ

αλαθέξνληαη

πξντφληνο (batch level activities).
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iii.

Γξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην επίπεδν ηνπ είδνπο ηνπ
πξντφληνο (product level activities).

iv.

Γξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην επίπεδν ησλ κέζσλ –
εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο (facility level activities).

2. πγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ θάζεσλ ησλ
θπξηνηέξσλ δξαζηεξηνηήησλ (activities) ηεο επηρείξεζεο.
3. Δπηινγή παξαγφλησλ – ζπληειεζηψλ θφζηνπο πξψηνπ ζηαδίνπ
(resourse drivers), κέζσ ησλ νπνίσλ ζα θαηαλεκεζεί ην θφζηνο φισλ
ησλ

ρξεζηκνπνηνχκελσλ

πφξσλ

ηεο

επηρείξεζεο

ζηηο

πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηφηεηεο.
4. Αλαθνξά ηνπ θφζηνπο θάζε δξαζηεξηφηεηαο.
5. Οξηζκφο θέληξσλ δξαζηεξηνηήησλ (activity centres) θαη ππνινγηζκφο
ηνπ θφζηνπο απηνχ.
6. Δπηινγή παξαγφλησλ – ζπληειεζηψλ θφζηνπο δεχηεξνπ ζηαδίνπ
(activity drivers), κέζσ ησλ νπνίσλ ζα θαηαλεκεζεί ην θφζηνο φισλ
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο (cost object).
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ABC απαηηνχληαη ηα παξαθάησ βήκαηα (Ψωμάρ, Ε.,
2013):
1. εκηλάξην γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο ηεο
επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηε κέζνδν θνζηνιφγεζεο ABC.
2. εκηλάξην γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο εθαξκνγήο ηεο
κεζφδνπ ABC.
3. ρεδηαζκφο θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ.
4. πλαληήζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο.
5. πλαληήζεηο γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θφζηνπο
πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ABC.
6. πλαληήζεηο γηα ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ
Οη πιεξνθνξίεο πνπ απνξξένπλ κέζσ ηεο κεζφδνπ ABC έρνπλ κεγάιε
ρξεζηκφηεηα. Με ηε βνήζεηά ηεο κπνξεί κία επηρείξεζε λα (Ψωμάρ, Ε., 2013):
1. Αλαγλσξίζεη ην κέγεζνο θαη ηε ζεκαζία ησλ επθαηξηψλ γηα ηε βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο.
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2. Αλαγλσξίζεη ηα ζεκεία ζηα νπνία ππάξρνπλ πξαγκαηηθέο επθαηξίεο γηα
βειηίσζε.
3. ρεδηάζεη ην πξφγξακκα βειηίσζεο πνηφηεηαο.
4. Διέγμεη ην θφζηνο πνηφηεηαο.
Απνηειεί έλα πνιχ θαιφ θαη ηζρπξφ εξγαιείν γηα ην βηνκεραληθφ
marketing θαζψο νδεγεί ζε ππνινγηζκνχο θφζηνπο πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ

ζηελ

ηηκνιφγεζε

πξντφλησλ

κε

ζεκαληηθέο

δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ή ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο, παξέρεη
ζ’ απηφλ πνπ αζρνιείηαη κε ην βηνκεραληθφ marketing έλαλ ρξήζηκν νδεγφ γηα
ην πνηα ραξαθηεξηζηηθά ή πξνδηαγξαθέο πξντφλησλ κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη
θαη ζπλεπψο πσο ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζην θφζηνο θαη
εληνπίδνληαη ηα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία επηδέρνληαη
αιιαγέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, γεγνλφο ην νπνίν ζα
επηηξέςεη ζηελ επηρείξεζε λα ηθαλνπνηήζεη θαιχηεξα ηνπο πειάηεο ηεο
(Ψωμάρ, Ε., 2013).
Η κέζνδνο θνζηνιφγεζεο Πνηφηεηαο ABC πέξα απφ ηα πιενλεθηήκαηα
έρεη θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Όια απηά ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ απφ
ηνπο αξκφδηνπο θάζε επηρείξεζεο ψζηε λα παξζνχλ νη θαηάιιειεο απνθάζεηο
γηα ηελ πηνζέηεζή ηεο ή κε.
Χο πιενλεθηήκαηά ηεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα παξαθάησ (Ψωμάρ, Ε.,
2013):
 ηνρεχεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο.
 Παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο.
 Βνεζά ζεκαληηθά ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.
 πλεπηθνπξεί ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκψλ.
 Παξέρεη

ηε

δπλαηφηεηα

εθηίκεζεο

ηνπ

θφζηνπο

δηαθνξεηηθψλ

αληηθεηκέλσλ θφζηνπο.
Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ έρνπλ σο αθνινχζσο (Ψωμάρ, Ε., 2013):
 Γελ ππάξρεη εγγχεζε φηη ηα απνηειέζκαηά ηεο αληηπξνζσπεχνπλ ην
πξαγκαηηθφ

θφζηνο

ησλ

παξαγφκελσλ

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κηαο επηρείξεζεο.
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πξντφλησλ

θαη

ησλ

 Γελ κπνξνχλ φιεο νη εξγαζίεο λα απνδνζνχλ ζε θάζε παξαγφκελν
πξντφλ ή παξερφκελε ππεξεζία θαη είλαη πηζαλφ λα ρξεηαζηεί λα γίλεη ε
απφδνζή ηνπο κε έλα πην παξαδνζηαθφ ηξφπν.
 Γελ ζπλππνινγίδεηαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ
παξαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ θαη απιψο παξαιείπεηαη.
Δάλ πξέπεη λα ππνινγηζηεί ην πιήξεο θφζηνο ησλ πξντφλησλ ή
ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη ή παξέρνληαη αληηζηνίρσο απφ κία
επηρείξεζε ηφηε ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςηλ θαη ην θφζηνο
ιεηηνπξγίαο ηεο. Χο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ζαθήο νηξνπνο κε ηνλ
νπνίν ζα γίλεη ε δηαρείξηζή ηνπ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν
θνζηνιφγεζεο.
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα θάζε επηρείξεζε λα εληνπίζεη ηνλ θαηάιιειν
ρξφλν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θνζηνιφγεζεο ABC πξηλ γίλεη ε ηειηθή
απνδνρή εθαξκνγήο ηεο απφ ηε δηνίθεζή ηεο. Σν θφζηνο ηνπ ζρεδηαζκνχ
αιιά θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο, ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ ηα νθέιε πνπ
ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ. Καηαιαβαίλνπκε
ινηπφλ φηη είλαη απαξαίηεην λα δηελεξγεζεί κηα αλάιπζε θφζηνπο – νθέινπο
πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ν βαζκφο αθξίβεηαο ηεο εθαξκνδφκελεο κεζφδνπ
πνπ απαηηείηαη κε βάζε ηα δεδνκέλα θαη ηε θχζε ηεο επηρείξεζεο. Σν πςειφ
θφζηνο εθαξκνγήο ηεο, πνπ αθνξά ηελ αγνξά ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ,
ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αιιά θαη
γηα ηε ζσζηή ιήςε απνθάζεσλ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη θαζψο θαη ηελ
ηεθκεξίσζε ησλ δεδνκέλσλ θφζηνπο κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα αιιά θαη ε
δπζθνιία θαηαλφεζεο θαη εθαξκνγήο ηεο, θαζψο ε γεληθή αληίιεςε πνπ
επηθξαηεί είλαη φηη έλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην
δπλαηφ απιφ απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο αξλεηηθνχο παξάγνληεο απνδνρήο
ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ θνζηνιφγεζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο (Ψωμάρ, Ε.,
2013).
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2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ και ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ
2.1.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο δηεμήρζε έλα

εξεπλεηηθφ έξγν ζε ειιεληθέο εηαηξείεο ηξνθίκσλ κέζσ δχν εξσηεκαηνινγίσλ.
Σν έλα αθνξνχζε ηελ Αζθάιεηα Σξνθίκσλ θαη ην δεχηεξν ην Κφζηνο
Πνηφηεηαο.
Α. Δξσηεκαηνιφγην Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ
Σν εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ Αζθάιεηα Πνηφηεηαο ζρεδηάζηεθε κε βάζε
ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο HACCP φπσο
νξίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία. Δμεηάζηεθε απφ αθαδεκατθνχο δηαρείξηζεο ηεο
πνηφηεηαο αιιά θαη επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνκέα απηνχ θαη απνηειείηαη απφ δχν
κέξε. Σν πξψην κέξνο πεξηέρεη δχν εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνθίι ησλ
εηαηξεηψλ. Σν δεχηεξν κέξνο πεξηέρεη 41 δειψζεηο ζρεηηθά κε:
 Πξνιεπηηθφ ρεδηαζκφ
 Πξνζδηνξηζκφ Κηλδχλσλ Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ
 Αμηνιφγεζε Κηλδχλσλ Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ
 Έιεγρν Κηλδχλσλ Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ
 Ιρλειαζηκφηεηα
 Σήξεζε Γηαδηθαζηψλ Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ
Οη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα αλαθέξνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν έρνπλ ηζρχ
απηέο νη δειψζεηο ρξεζηκνπνηψληαο κηα θιίκαθα επηά ζεκείσλ Likert, φπνπ
ην 1 αληηπξνζψπεπε ηε δήισζε «Καζφινπ» θαη ην 7 ηε δήισζε «Απφιπηα».
Β. Δξσηεκαηνιφγην Κφζηνπο Πνηφηεηαο
Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ απνηειείηαη απφ 5 κέξε. ην πξψην έρνπκε
δχν εξσηήζεηο γηα ην πξνθίι ησλ εηαηξεηψλ. ην δεχηεξν κέξνο θαη κεηά απφ
κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο ηνπ Κφζηνπο Πνηφηεηαο θαη ησλ νξηζκψλ
ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ ηνπ ππάξρεη έλα εξψηεκα ζρεηηθά κε ηνλ
ππνινγηζκφ ή κε ηνπ Κφζηνπο Πνηφηεηαο. ην ηξίην κέξνο ππάξρνπλ 4
δειψζεηο αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο κε ππνινγηζκνχ ηνπ Κφζηνπο Πνηφηεηαο,
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νη νπνίεο αθνξνχλ φζνπο απάληεζαλ αξλεηηθά ζην εξψηεκα ηνπ δεχηεξνπ
κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα αλαθέξνπλ ην
βαζκφ ζηνλ νπνίν έρνπλ ηζρχ απηέο νη δειψζεηο ρξεζηκνπνηψληαο κηα
θιίκαθα επηά ζεκείσλ Likert, φπνπ ην 1 αληηπξνζψπεπε ηε δήισζε
«Καζφινπ» θαη ην 7 ηε δήισζε «Απφιπηα». Σν ηέηαξην κέξνο πεξηέρεη 8
δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο δπζθνιίεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Κφζηνπο Πνηφηεηαο
θαη 6 δειψζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα νθέιε ηνπ. Απηφ ην κέξνο
αθνξνχζε φζνπο απάληεζαλ ζεηηθά ζην εξψηεκα ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο. Καη
εδψ ρξεζηκνπνηήζεθε φπσο παξαπάλσ ε επηαβάζκηα θιίκαθα Likert φπνπ ην
1 αληηπξνζψπεπε ηε δήισζε «Καζφινπ» θαη ην 7 ηε δήισζε «Απφιπηα». ην
πέκπην θαη ηειεπηαίν κέξνο έρνπκε 22 δειψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
ηέζζεξεο θαηεγνξίεο ηνπ Κφζηνπο Πνηφηεηαο θαη ζην βαζκφ πνπ βξίζθνπλ
εθαξκνγή εληφο ησλ εηαηξεηψλ. ηελ επηαβάζκηα θιίκαθα Likert, ε νπνία
επίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη εδψ, ην 1 αληηπξνζψπεπε ηε δήισζε «Διάρηζηα
Δπίπεδα» θαη ην 7 ηε δήισζε «Μέγηζηα Δπίπεδα». Δδψ απαληνχζαλ ην
ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ.
Καη ζηα δχν εξσηεκαηνιφγηα ην δείγκα απνηεινχηαλ απφ 18
εξσηεζέληα ζηειέρε, ηα νπνία εθπξνζσπνχζαλ 9 εηαηξείεο ηξνθίκσλ, ην
αληηθείκελν ησλ νπνίσλ θαίλεηαη ζηελ Δηθ. 1

Δηθφλα1. Καηεγνξία επηρεηξήζεσλ, ζηειέρε ησλ νπνίσλ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα
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Σα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεζαλ κέζσ email ζηηο εηαηξείεο πνπ απνηέιεζαλ
ην δείγκα ηεο έξεπλαο.
Καη ζηα δχν εξσηεκαηνιφγηα δηεμήρζε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
αλάιπζε ησλ απαληήζεψλ ηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο
SPSS 20 θαη ηνπ Excel.

2.2.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ
Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ νη εξσηψκελνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ

έξεπλα – θαη ζηα δχν εξσηεκαηνιφγηα - εθπξνζσπνχζαλ ελλέα (9) εηαηξείεο
νη νπνίεο αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ κηθξψλ θαη κηθξνκεζαίσλ. Οη ηξεηο (3)
απαζρνινχλ ιηγφηεξα ησλ 10 αηφκσλ (πνζνζηφ 33%), νη πέληε (5) κεηαμχ 11
θαη 50 εξγαδνκέλσλ (πνζνζηφ 54%) θαη κία (1) κεηαμχ 51 θαη 100
εξγαδνκέλσλ (πνζνζηφ 11%) (Δηθ. 2)

Δηθφλα 2. Καηεγνξηνπνίεζε εηαηξεηψλ ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ

ην ζχλνιφ ηνπο εθάξκνδαλ έζησ θαη έλα ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο. Θα
πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη θάπνηνη απφ ηνπο εξσηψκελνπο πνπ δήισλαλ φηη
θαηέρνπλ ISO 22000, BRC, IFS, δε δήισλαλ ηελ θαηνρή HACCP αθνχ ην
ζεσξνχζαλ σο πιενλαζκφ. Χο γλσζηφ ην HACCP απνηειεί ηκήκα ησλ
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αλσηέξσ πξνηχπσλ. ηελ Δηθ. 3 δίλεηαη ζε δηάγξακκα ν αξηζκφο ησλ
εηαηξεηψλ πνπ εθαξκφδνπλ χζηεκα Πνηφηεηαο.

Δηθφλα 3. Αξηζκφο εηαηξεηψλ πνπ εθαξκφδνπλ πζηήκαηα Πνηφηεηαο

2.2.1. ςζηήμαηα Ποιόηηηαρ και Αζθάλειαρ Σποθίμυν
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ Πνηφηεηα &
πζηήκαηα Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ, νη κέζεο ηηκέο θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ 5,06
θαη 6,61 γεγνλφο πνπ καο δειψλεη φηη νη εξεπλνχκελνη παξάγνληεο θξίλνληαη
απφ πνιχ ζεκαληηθνί έσο πάξα πνιχ ζεκαληηθνί ρσξίο λα πξνζεγγίδνπλ
βέβαηα ην απφιπην. Καλέλαο παξάγνληαο δε θαίλεηαη λα θξίλεηαη σο
ειάζζνλνο ζεκαζίαο.
ηνλ Πίλαθα 2.1 φζνλ αθνξά ηνλ Πξνιεπηηθφ ρεδηαζκφ παξαηεξνχκε
φηη ν κέγηζηνο βαζκφο εθαξκνγήο απφ ηηο επηρεηξήζεηο αθνξά ηηο
απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
παξαζθεπή ή/θαη επεμεξγαζία ησλ ηξνθίκσλ (κ.η. 6,61). Ο ειάρηζηνο βαζκφο
εθαξκνγήο (κ.η. 5,06) έρεη λα θάλεη κε ηελ επάξθεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ γηα ην κέγηζην φγθν παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ησλ
ηξνθίκσλ / πξντφλησλ.
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Πίλαθαο 2.1. Παξάγνληεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο πζηεκάησλ Πνηφηεηαο & Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ ζρεηηδφκελνη κε ηνλ Πξνιεπηηθφ ρεδηαζκφ

Μεηξνχκελεο Μεηαβιεηέο
(Measured Variables)

Μέζε
ηηκή
(Mean)*

Σππηθή
Απφθιηζε
(Std.
Deviation)

Σν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ή/θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ηξνθίκσλ
έρεη ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο

6,61

0,61

Ο έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο ησλ πξψησλ πιψλ απνηξέπεη ηνλ θίλδπλν επηκφιπλζεο
ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ

6,44

0,62

Οη πξνκεζεπηέο επηιέγνληαη κε θχξην θξηηήξην ηελ πξνκήζεηα πξψησλ θαη
βνεζεηηθψλ πιψλ επηζπκεηήο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο

6,33

0,84

Η επηρείξεζε δηαζέηεη πξφγξακκα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη
ησλ ρψξσλ παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ

6,17

0,79

Η επηρείξεζε εθαξκφδεη απζηεξά κέηξα πξνζσπηθήο πγηεηλήο γηα ηελ απνθπγή
κνιχλζεσλ απφ ην πξνζσπηθφ

6,17

0,99

Η επηρείξεζε δηαζέηεη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ πνπ
απνηξέπεη ηελ επηκφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ

5,94

0,80

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ θηεξίσλ θαη ε δηαξξχζκηζε ησλ ρψξσλ θαη ησλ
εγθαηαζηάζεσλ απνηξέπνπλ ηνλ θίλδπλν δηαζηαπξνχκελσλ επηκνιχλζεσλ

5,89

0,76

Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο επαξθνχλ γηα ην κέγηζην φγθν παξαγσγήο θαη
απνζήθεπζεο ησλ ηξνθίκσλ / πξντφλησλ

5,06

1,16

*Σημείωση: Το 1 δηλώνει «Καθόλου» και το 7 «Απόλυτα»

Ο Πίλαθαο 2.2 καο δίλεη ηελ πιεξνθνξία φηη ν κέγηζηνο βαζκφο
εθαξκνγήο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ Πξνζδηνξηζκφ ησλ Κηλδχλσλ
Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ αθνξά ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ
ζηαδίσλ ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο ζηα νπνία κπνξεί λα πξνθχςνπλ νη θίλδπλνη
απηνί (κ.η. 6,50). Ο ειάρηζηνο βαζκφο (κ.η. 5,11) αθνξά ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ
θαηαηγηζκνχ ηδεψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ αζθάιεηαο ηξνθίκσλ.
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Πίλαθαο 2.2. Παξάγνληεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο πζηεκάησλ Πνηφηεηαο & Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ ζρεηηδφκελνη κε ηνλ Πξνζδηνξηζκφ ησλ Κηλδχλσλ Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ

Μέζε
ηηκή
(Mean)*

Σππηθή
Απφθιηζε
(Std.
Deviation)

Δληνπίδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο
ζηα νπνία κπνξεί λα πξνθχςνπλ θίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
ηξνθίκσλ

6,50

0,62

Τπάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη έρνπλ
αλαγλσξηζηεί φινη νη θίλδπλνη αζθάιεηαο ζηα ηξφθηκα πνπ παξάγνληαη

5,94

0,64

Η νκάδα HACCP ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηνπο λένπο θαη ηνπο
πθηζηάκελνπο θηλδχλνπο θαζψο θαη ηελ επαηζζεζία ησλ αλαιπηηθψλ
κεζφδσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπο

5,78

1,00

Δμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαηαγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ πξντφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία θηλδχλσλ αζθάιεηαο
ηξνθίκσλ

5,61

0,92

Η νκάδα HACCP ρξεζηκνπνηεί επαξθείο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο γηα ηελ
αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ

5,50

0,71

Η νκάδα HACCP ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν θαηαηγηζκνχ ηδεψλ, γηα λα
αλαγλσξίζεη ηνπο θηλδχλνπο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ

5,11

0,68

Μεηξνχκελεο Μεηαβιεηέο
(Measured Variables)

*Σημείωση: Το 1 δηλώνει «Καθόλου» και το 7 «Απόλυτα»

ηνλ Πίλαθα 2.3 πνπ αθνξά ηελ Αμηνιφγεζε ησλ Κηλδχλσλ Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ είλαη εκθαλέο φηη ν κέγηζηνο βαζκφο εθαξκνγήο απφ ηηο
επηρεηξήζεηο αθνξά ζηελ χπαξμε ηεθκεξησκέλσλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο
ησλ θηλδχλσλ πνπ ήδε έρνπλ αλαγλσξηζηεί (κ.η. 6,17). Ο ειάρηζηνο βαζκφο
εθαξκνγήο (κ.η. 5,61) αθνξά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ νκάδα
HACCP ψζηε λα γίλεη ε αμηνιφγεζε ηεο θξηζηκφηεηαο ησλ θηλδχλσλ.

[41]

Πίλαθαο 2.3. Παξάγνληεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο πζηεκάησλ Πνηφηεηαο & Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ ζρεηηδφκελνη κε ηελ Αμηνιφγεζε ησλ Κηλδχλσλ Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ

Μέζε
ηηκή
(Mean)*

Σππηθή
Απφθιηζε
(Std.
Deviation)

ηελ επηρείξεζε εθαξκφδνληαη ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο
ησλ θηλδχλσλ αζθαιείαο πνπ αλαγλσξίδνληαη

6,17

0,71

Η νκάδα HACCP έρεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ ηερλνγλσζία γηα λα αμηνινγήζεη
ηνπο θηλδχλνπο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ

5,94

0,73

Η νκάδα HACCP αμηνινγεί θαη θαηεγνξηνπνηεί θαζέλαλ απφ ηνπο
αλαγλσξηζκέλνπο θηλδχλνπο ζχκθσλα κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαη
ηε ζνβαξφηεηα ησλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή

5,89

0,83

Σν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο θαηαλνεί πιήξσο ηελ επηθηλδπλφηεηα θαη
θξηζηκφηεηα ηνπ θάζε θηλδχλνπ αζθαιείαο ζηα ηξφθηκα πνπ ρεηξίδεηαη

5,67

0,91

Η νκάδα HACCP ζπιιέγεη δεδνκέλα γηα λα αμηνινγήζεη ηελ θξηζηκφηεηα
θάζε θηλδχλνπ

5,61

0,78

Μεηξνχκελεο Μεηαβιεηέο
(Measured Variables)

*Σημείωση: Το 1 δηλώνει «Καθόλου» και το 7 «Απόλυτα»

Ο Πίλαθαο 2.4 θαηαδεηθλχεη σο κέγηζην βαζκφ εθαξκνγήο ησλ
επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ Έιεγρν ησλ Κηλδχλσλ Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ηελ
εθαξκνγή απφ ηε νκάδα HACCP θαηάιιεισλ κέηξσλ παξαθνινχζεζεο θαη
ειέγρνπ ζηελ πεξίπησζε αλίρλεπζεο θάπνηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ
πξντφληνο (κ.η. 6,22). Ο ειάρηζηνο βαζκφο (κ.η. 5,78) αθνξά ηελ χπαξμε
γξαπηψλ νδεγηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θάζε θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα
αληρλεπζεί ζηηο πξψηεο χιεο, ζην ηειηθφ πξντφλ ή ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο
επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ.

[42]

Πίλαθαο 2.4. Παξάγνληεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο πζηεκάησλ Πνηφηεηαο & Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ ζρεηηδφκελνη κε ηνλ Έιεγρν ησλ Κηλδχλσλ Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ

Μεηξνχκελεο Μεηαβιεηέο
(Measured Variables)

Μέζε
ηηκή
(Mean)*

Σππηθή
Απφθιηζε
(Std.
Deviation)

Όηαλ αληρλεχεηαη έλαο θίλδπλνο αζθάιεηαο ζην πξντφλ, ε νκάδα HACCP
αλαιχεη ην CCP θαη εθαξκφδεη θαηάιιεια κέηξα παξαθνινχζεζεο θαη
ειέγρνπ

6,22

0,81

Σα πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο αληρλεχνπλ θάζε ππέξβαζε ησλ
θξίζηκσλ νξίσλ ζηα CCPs θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζρεδφλ άκεζσλ
δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ

6,11

1,02

Η επηρείξεζε εθαξκφδεη αμηφπηζηεο θαη έγθπξεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ

6,00

0,69

Σα απνηειέζκαηα ησλ εμσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ απνδεηθλχνπλ ηελ
θαηαιιειφηεηα ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ

6,00

0,59

5,89

0,83

5,78

1,06

Η επηρείξεζε απνδεηθλχεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ κεζφδσλ θαη ησλ
ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ
θάζε θηλδχλνπ
Τπάξρνπλ γξαπηέο νδεγίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θάζε θηλδχλνπ πνπ
κπνξεί λα αληρλεπζεί ζηηο πξψηεο χιεο, ζην ηειηθφ πξντφλ ή ζε
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ

*Σημείωση: Το 1 δηλώνει «Καθόλου» και το 7 «Απόλυτα»

Όζνλ αθνξά ηελ Ιρλειαζηκφηεηα (Πίλαθαο 2.5) ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ζεσξνχλ φηη ε χπαξμε
απφιπηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκφηεηαο θαη ησλ
ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο φπσο HACCP θαη ISO είλαη ν πιένλ
ζεκαληηθφο παξάγνληαο (6,56). Χο ν ιηγφηεξν ζεκαληηθφο παξάγνληαο
ζεσξείηαη ε άκεζε εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκφηεηαο (κ.η. 5,28)

[43]

Πίλαθαο 2.5. Παξάγνληεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο πζηεκάησλ Πνηφηεηαο & Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ ζρεηηδφκελνη κε ηελ Ιρλειαζηκφηεηα

Μέζε
ηηκή
(Mean)*

Σππηθή
Απφθιηζε
(Std.
Deviation)

Τπάξρεη απφιπηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκφηεηαο
θαη ησλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (HACCP, ISO)

6,56

0,51

Σν ζχζηεκα ηρλειαζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ηαπηνπνίεζεο ησλ παξηίδσλ ηνπ πξντφληνο κε απηέο ησλ πξψησλ πιψλ
θαη κε ηα αξρεία επεμεξγαζίαο θαη δηαλνκήο

6,50

0,71

Σν ζχζηεκα ηρλειαζηκφηεηαο βνεζάεη ζηελ έγθαηξε θαη αμηφπηζηε
αλάθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ
πξνβιεκαηηθψλ ζεκείσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο

6,44

0,62

Η αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηε ζπιινγή
φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ζηα Κξίζηκα εκεία Πιεξνθφξεζεο
(CIP) ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο

6,11

0,58

Τπάξρνπλ ζαθείο γξαπηέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ
ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκφηεηαο

5,89

1,32

Η χπαξμε πνιιψλ πξνκεζεπηψλ ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ ζπλδέεηαη κε
ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζην ζχζηεκα ηεο
ηρλειαζηκφηεηαο

5,67

0,97

Γηελεξγνχληαη ηαθηηθά έιεγρνη ζρεηηθά κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα

5,61

0,85

Οη εξγαδφκελνη εκπιέθνληαη άκεζα ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ
ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκφηεηαο

5,28

1,18

Μεηξνχκελεο Μεηαβιεηέο
(Measured Variables)

*Σημείωση: Το 1 δηλώνει «Καθόλου» και το 7 «Απόλυτα»

Γηα ηελ θαηεγνξία ηεο Σήξεζεο Γηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ
Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ (Πίλαθαο 2.6), ν κέγηζηνο βαζκφο εθαξκνγήο έρεη λα
θάλεη κε ηελ εθαξκνγή ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη εηδηθά πξνζαξκνζκέλνπ
ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςίαο (κ.η. 6,28) ελψ ν ειάρηζηνο αθνξά ηε ζπζηεκαηηθή
ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ αλαηξνθνδφηεζεο ψζηε λα γίλνληαη νη θαηάιιειεο
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΑΣ (κ.η. 5,56).

[44]

Πίλαθαο 2.6. Παξάγνληεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο πζηεκάησλ Πνηφηεηαο & Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ ζρεηηδφκελνη κε ηελ Σήξεζε Γηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ Αζθάιεηα ησλ
Σξνθίκσλ

Μέζε
ηηκή
(Mean)*

Σππηθή
Απφθιηζε
(Std.
Deviation)

Η επηρείξεζε εθαξκφδεη έλα απνηειεζκαηηθφ θαη εηδηθά πξνζαξκνζκέλν
ζρέδην δεηγκαηνιεςίαο

6,28

0,83

Η δηελέξγεηα εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ επηβεβαηψλεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ

6,22

0,73

Η επηρείξεζε δηαζέηεη επαξθή εμνπιηζκφ παξαθνινχζεζεο θαη κέηξεζεο
φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο

6,22

0,65

Η επηρείξεζε δηαηεξεί ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηε αλαγλψξηζε θαη
ηε εμάιεηςε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ

6,11

0,68

Η επηρείξεζε ειέγρεη, δηαθξηβψλεη θαη ζπληεξεί ηνλ εμνπιηζκφ κεηξήζεσλ
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ πξντφληνο
κε ηηο πξνδηαγξακκέλεο απαηηήζεηο

6,11

0,68

Όια ηα ζηάδηα ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ
πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ είλαη θαζνξηζκέλα θαη
ηεθκεξησκέλα

6,06

1,11

Σα δεδνκέλα φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θνηλνπνηνχληαη
ζηνπο πξνκεζεπηέο, ζηνπο πειάηεο θαη ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε

5,61

0,85

Η ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ αλαηξνθνδφηεζεο νδεγεί ζε
θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ

5,56

0,92

Μεηξνχκελεο Μεηαβιεηέο
(Measured Variables)

*Σημείωση: Το 1 δηλώνει «Καθόλου» και το 7 «Απόλυτα»

[45]

2.2.2. Κόζηορ Ποιόηηηαρ
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ην Κφζηνο Πνηφηεηαο θαηέδεημαλ φηη
ε εθαξκνγή ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ιακβάλεη ρψξα απφ ην 78% ησλ
επηρεηξήζεσλ (νη 7 απφ ηηο 9 εθπξνζσπνχκελεο ζηελ έξεπλα εηαηξείεο
δειψλνπλ φηη ην ππνινγίδνπλ) (Δηθ. 4)

Δηθφλα 4. Πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππνινγίδνπλ ην Κφζηνο Πνηφηεηαο

ηνλ Πίλαθα 2.7 φπνπ θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ
ζηειερψλ πνπ νη εηαηξείεο ηνπο δελ ππνινγίδνπλ ην Κφζηνο Πνηφηεηαο, ε
έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ηε δηνίθεζε θαη ν νηθνλνκηθφο παξάγνληαο δε
θαίλεηαη φηη απνηεινχλ απφιπηα απνηξεπηηθνχο παξάγνληεο ζηελ εθαξκνγή
ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ. Οη κέζεο ηηκέο ησλ δχν απηψλ παξακέηξσλ είλαη 2 θαη
1,67 αληίζηνηρα θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε επηξξνή ηνπο θπκαίλεηαη ζηα επίπεδα
ηνπ «πνιχ ιίγν» ρσξίο λα θηάλνπκε βέβαηα ζην ζεκείν λα κε ιακβάλνληαη
θαζφινπ ππ’ φςηλ. Αληίζεηα ε άγλνηα ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ Κφζηνπο Πνηφηεηαο θαη ε έιιεηςε γλψζεο θαη εκπεηξίαο
ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εθηίκεζήο ηνπ έρνπλ ηηκέο 6,33 θαη 5 αληηζηνίρσο. Απηφ
ζεκαίλεη φηη νη παξάγνληεο απηνί επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ππνινγηζκνχ ηνπ
Κφζηνπο Πνηφηεηαο «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» ρσξίο φκσο λα θηάλνπκε ζην
επίπεδν ηεο απφιπηεο επηξξνήο.

[46]

Πίλαθαο 2.7. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε γηα ην κε πξνζδηνξηζκφ ηνπ
Κφζηνπο Πνηφηεηαο

Μέζε
ηηκή
(Mean)*

Σππηθή
Απφθιηζε
(Std.
Deviation)

Άγλνηα ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
θφζηνπο πνηφηεηαο

6,33

0,58

Έιιεηςε γλψζεο θαη εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εθηίκεζεο ηνπ
θφζηνπο πνηφηεηαο

5,00

0,00

Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ηε δηνίθεζε

2,00

1,00

Οηθνλνκηθή αδπλακία θάιπςεο ησλ απαηηνχκελσλ δαπαλψλ

1,67

1,15

Μεηξνχκελεο Μεηαβιεηέο
(Measured Variables)

*Σημείωση: Το 1 δηλώνει «Καθόλου» και το 7 «Απόλυτα»

Ο Πίλαθαο 2.8 πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο
δπζθνιίεο

πξνζδηνξηζκνχ

ηνπ

Κφζηνπο

Πνηφηεηαο.

εκαληηθφηεξνη

παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε κε
αληηζηνίρηζε ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο ζηηο πεγέο δεκηνπξγίαο ηνπο θαη ε
γξαθεηνθξαηηθή εξγαζία πνπ ρξεηάδεηαη, νη κέζεο ηηκέο ησλ νπνίσλ είλαη 4,67
θαη 4,4 αληηζηνίρσο (θπκαίλνληαη δειαδή ζηα επίπεδα ηνπ «κέηξηα» πξνο
«πνιχ»). Όινη νη ππφινηπνη θηλνχληαη ζηα επίπεδα ηνπ «ιίγν» πξνο «κέηξηα».

[47]

Πίλαθαο 2.8. Παξάγνληεο δπζθνιίαο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Κφζηνπο Πνηφηεηαο

Μέζε
ηηκή
(Mean)*

Σππηθή
Απφθιηζε
(Std.
Deviation)

Γελ αληηζηνηρίδνληαη ηα ζηνηρεία θφζηνπο ζηηο πεγέο δεκηνπξγίαο ηνπο κε
απνηέιεζκα λα ππάξρεη δπζθνιία θνζηνιφγεζεο θάζε πεγήο θφζηνπο

4,67

1,23

Η επηπιένλ γξαθεηνθξαηηθή εξγαζία

4,40

1,35

Γελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν ρξφλνο πνπ δαπαλά ην πξνζσπηθφ ζε
αληίζηνηρεο δηεξγαζίεο

3,93

1,44

Γπζθνιία ηαμηλφκεζεο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ θφζηνπο πνηφηεηαο ζηηο
4 θαηεγνξίεο (πξφιεςεο, εθηίκεζεο, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ
αζηνρηψλ)

3,73

0,96

Γπζθνιία πξνζδηνξηζκνχ σλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην θφζηνο
πνηφηεηαο

3,67

1,23

Η δπζθνιία ηνπ πξνζσπηθνχ λα εληνπίδεη πεγέο ή αίηηα δεκηνπξγίαο
θφζηνπο πνηφηεηαο ζηε ζθαίξα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ

3,53

0,99

Η άξλεζε ησλ επηζεσξεηψλ λα ζπκπιεξψζνπλ αξρεία ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο επηζεψξεζεο αιιά θαη ζρεηηθά κε ην πψο
θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο

3,33

1,72

Η ειιηπήο πιεξνθφξεζε θαη ε έιιεηςε ππεπζπλφηεηαο απφ κέιε ηνπ
πξνζσπηθνχ

3,27

1,28

Μεηξνχκελεο Μεηαβιεηέο
(Measured Variables)

*Σημείωση: Το 1 δηλώνει «Καθόλου» και το 7 «Απόλυτα»

Αληηζηνίρσο ζηνλ Πίλαθα 2.9 κπνξνχκε λα δνχκε ηα απνηειέζκαηα
αλαθνξηθά κε ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ Κφζηνπο
Πνηφηεηαο. Παξαηεξνχκε φηη νη κέζεο ηηκέο θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ 5,73 θαη 6.
Δίλαη ινηπφλ έθδειν φηη θαη νη έμη ππνβαιιφκελεο δειψζεηο πιεζηάδνπλ ζηα
επίπεδα ηνπ «πάξα πνιχ» φζνλ αθνξά ην βαζκφ ραξαθηεξηζκνχ ηνπο σο
νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Κφζηνπο Πνηφηεηαο.

[48]

Πίλαθαο 2.9. Οθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ Κφζηνπο Πνηφηεηαο

Μέζε
ηηκή
(Mean)*

Σππηθή
Απφθιηζε
(Std.
Deviation)

Δληνπηζκφο ζεκείσλ πνπ επηδέρνληαη πεξαηηέξσ βειηίσζε

6,00

0,53

Τπνζηεξίδεη ηελ επέλδπζε θαη ηελ θαηεπζχλεη ζε ελέξγεηεο πξφιεςεο, κε
ζθνπφ ηελ εθαξκνγή θαιχηεξσλ ιχζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ζπλερνχο
βειηίσζεο

5,93

0,46

Αλαγλσξίδεη πξνβιήκαηα πνηφηεηαο θαη θάλεη πην απνδνηηθή ηελ εξγαζία

5,93

0,59

Οηθνλνκηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο απψιεηαο πνπ πθίζηαηαη ε επηρείξεζε
ιφγσ ελδερφκελεο έιιεηςεο ηεο πνηφηεηαο

5,80

0,68

Οηθνλνκηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο ιφγσ
βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο

5,80

0,56

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο πνηφηεηαο απνηειεί έλα θαιφ εξγαιείν
κάξθεηηλγθ

5,73

1,10

Μεηξνχκελεο Μεηαβιεηέο
(Measured Variables)

*Σημείωση: Το 1 δηλώνει «Καθόλου» και το 7 «Απόλυτα»

Ο Πίλαθαο 2.10 πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ
νπνίν θπκαίλνληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ ηνπ
Κφζηνπο Πνηφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο (θφζηνο πξφιεςεο, θφζηνο εθηίκεζεο,
θφζηνο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ αζηνρηψλ). Δδψ δφζεθαλ απαληήζεηο απφ
ην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ. Οη εξσηψκελνη ησλ νπνίσλ νη επηρεηξήζεηο δελ
ππνινγίδνπλ ην Κφζηνο Πνηφηεηαο απάληεζαλ ππνθεηκεληθά βάζεη ηεο
εκπεηξίαο ηνπο. Οη κέζεο ηηκέο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο
πξφιεςεο θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ 4,28 θαη 5,33 ήηνη ζηα πέξημ ηνπ βαζκνχ
«απμεκέλα επίπεδα». Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη κε ηα επηκέξνπο ζηνηρεία
ηνπ θφζηνπο εθηίκεζεο, νη κέζεο ηηκέο ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπ 4,06
θαη 5,28. Οη κέζεο ηηκέο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο εζσηεξηθψλ
αζηνρηψλ θηλνχληαη κεηαμχ ηνπ 2,5 θαη 3,39 δειαδή ζην βαζκφ ηνπ «ρακειά
[49]

επίπεδα». Οη κέζεο ηηκέο αληίζηνηρα γηα ην θφζηνο πνηφηεηαο εμσηεξηθψλ
αζηνρηψλ βξίζθεηαη ζην βαζκφ ηνπ «πνιχ ρακειά επίπεδα» αθνχ θπκαίλνληαη
κεηαμχ 1,72 θαη 2,56.
Πίλαθαο 2.10. Βαζκφο ζηνλ νπνίν θπκαίλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Κφζηνπο Πνηφηεηαο ζηηο
επηρεηξήζεηο

Μεηξνχκελεο Μεηαβιεηέο
(Measured Variables)
Κόζηορ Ππόλητηρ
Σν θφζηνο ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ηεο Πνηφηεηαο
Σν θφζηνο δηαθξίβσζεο (ζχγθξηζε κε πξφηππν φξγαλν) θαη ζπληήξεζεο
ηνπ εμνπιηζκνχ παξαγσγήο
Σν θφζηνο δηεξεχλεζεο λέσλ πξντφλησλ
Σν θφζηνο δηεξεχλεζεο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ
Σν θφζηνο εθπαίδεπζεο
Σν θφζηνο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ
Κόζηορ Δκηίμηζηρ
Σν θφζηνο εζσηεξηθψλ ή/θαη εμσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ Πνηφηεηαο
Σν θφζηνο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ επηζεσξήζεσλ, ειέγρσλ θαη δνθηκψλ
θαζψο θαη ην θφζηνο δηαθξίβσζεο απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ
Σν θφζηνο ειέγρνπ θαη δνθηκψλ εηζεξρνκέλσλ
Σν θφζηνο ειέγρσλ ησλ απνζεκάησλ ζηηο απνζήθεο εηζεξρνκέλσλ,
εκηέηνηκσλ θαη έηνηκσλ πξντφλησλ
Σν θφζηνο ειέγρσλ, κεηξήζεσλ θαη δνθηκψλ πνπ γίλνληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο
Σν θφζηνο ειέγρσλ παξαγγειηψλ, ηηκνινγίσλ, δαπαλψλ
Κόζηορ Δζυηεπικών Αζηοσιών
Σν θφζηνο αρξήζηεπζεο ή επηζθεπήο πιηθψλ πνπ παξαιήθζεθαλ απφ
πξνκεζεπηέο θαη θξίζεθαλ αθαηάιιεια (ειαηησκαηηθά)
Σν θφζηνο ππεξθαηαλάισζεο πξψησλ πιψλ θαη ελέξγεηαο
Σν θφζηνο επηζθεπψλ – επαλαιακβαλφκελσλ εξγαζηψλ
Σν θφζηνο επαλεπηζεσξήζεσλ ή επαλειέγρσλ
Σν θφζηνο ησλ απνξξίςεσλ σο αθαηάιιεια
Σν θφζηνο ππνβάζκηζεο ηεο Πνηφηεηαο παξαγφκελσλ πξντφλησλ
Κόζηορ Δξυηεπικών Αζηοσιών
Σν θφζηνο αζηηθψλ επζπλψλ, απνδεκηψζεσλ θαη δηεθδηθήζεσλ πειαηψλ
Σν θφζηνο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζε ρακειή ηηκή
Σν θφζηνο εθπιήξσζεο εγγπεηηθψλ ππνρξεψζεσλ
Σν θφζηνο απφζπξζεο πξντφληνο

Μέζε
ηηκή
(Mean)*

Σππηθή
Απφθιηζε
(Std.
Deviation)

5,33

0,69

5,00

0,97

4,94
4,44
4,28
4,28

1,26
1,15
1,23
1,36

5,28

0,96

5,28

0,75

4,56

1,04

4,50

1,25

4,33

0,84

4,06

1,11

3,39

1,04

3,28
3,00
2,67
2,50
2,50

1,23
1,50
1,28
1,04
1,69

2,56
2,39
2,33
1,72

1,54
1,33
1,28
1,45

*Σημείωση: Το 1 δηλώνει «Ελάχιστα Επίπεδα» και το 7 «Μζγιστα Επίπεδα»
[50]

3. ΤΕΖΣΖΖ
3.1.

ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ και ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ
ε κηα επνρή φπνπ νη απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα αζθαιή θαη

πνηνηηθά ηξφθηκα φιν θαη κεγαιψλνπλ, ε απνπζία ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο θαη
αζθάιεηαο ηξνθίκσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ζεσξείηαη αδχλαηε. Οη επηρεηξήζεηο
ηξνθίκσλ, νη νπνίεο ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνλφηεηα είλαη κηθξέο θαη
κηθξνκεζαίεο - θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, έρνπλ
γλψζε

ησλ

ππεξαπμεκέλσλ

απαηηήζεσλ

ησλ

θαηαλαισηψλ.

Αληηιακβαλφκελεο ηε κεγάιε πίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ νδεγνχληαη ζηελ
απφθαζε λα θαηέρνπλ έζησ θαη έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο ηξνθίκσλ. ηελ
έξεπλα πνπ έγηλε δελ παξαηεξήζεθε νχηε κηα επηρείξεζε πνπ λα ζηεξείηαη
ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο.
εκαληηθφ είλαη φηη δε ζα πξέπεη λα παίξλνληαη νη απνθάζεηο ρξήζεο
ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ηξνθίκσλ κε κνλαδηθφ γλψκνλα ηε λνκνζεζία, ε
νπνία φπσο γλσξίδνπκε είλαη ζπλερψο αλαλενχκελε θαη επηθαηξνπνηεκέλε
αιιά θαη κε βάζε ηε ζέιεζε γηα ηελ εγθαζίδξπζε κίαο εζσηεξηθήο
επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα πνηνηηθφ θαη αζθαιέο ηξφθηκν. Απηφ δίλεη
έλα βαζηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα . Γελ είλαη ηπραίν φηη νη δηνηθήζεηο ησλ
επηρεηξήζεσλ εκπηζηεχνληαη ηε δηαρείξηζε ησλ πζηεκάησλ Πνηφηεηαο θαη
Αζθάιεηαο (HACCP) ζε άηνκα πνπ έρνπλ πςειή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ
αιιά θαη ηδηαίηεξε εκπεηξία ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ
επηηπγράλεηαη ε φζν ην δπλαηφλ πην ζσζηή αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ
θηλδχλσλ γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ HACCP.
ηελ έξεπλά καο είλαη εκθαλέο φηη νη επηρεηξήζεηο θξίλνπλ ζε πνιχ
κεγάιν βαζκφ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ παξαγφλησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ.
Παξάγνληεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ πξνιεπηηθφ ζρεδηαζκφ, ηνλ
πξνζδηνξηζκφ,

ηελ

αμηνιφγεζε

θαη

ηνλ

έιεγρν

ησλ

θηλδχλσλ,

ηελ

ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ Αζθάιεηα
ησλ Σξνθίκσλ.
[51]

Σν γεγνλφο ινηπφλ φηη πάξα πνιιέο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ αλά ηνλ
θφζκν εθαξκφδνπλ έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ,
νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εθαξκνγή ηνπ έρεη σο απνηέιεζκα κία ζεηξά
απφ νθέιε γηα απηέο. Οη Eves, A. & Dervisi, P. (2005,) νη νπνίνη δηεξεχλεζαλ
ηηο εκπεηξίεο ηεο εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP ζηνλ
ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ εζηίαζεο ζην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Αγγιίαο,
ππνζηήξημαλ φηη πξνζπεξλψληαο ηα εκπφδηα γηα κία επηηπρεκέλε εθαξκνγή
ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP πξνθχπηνπλ πνιιά νθέιε φπσο ε απνθπγή άιισλ
κε πξνβιέςηκσλ πξνβιεκάησλ γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε θαζψο θαη ε
παξνρή ζηνηρείσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ «δένπζαο επηκέιεηαο».

3.2.

ΚΟΣΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
Η έλλνηα ηνπ Κφζηνπο ηεο Πνηφηεηαο εκθαλίζηεθε ηελ δεθαεηία ηνπ

1950. Παξαδνζηαθά αλαθεξφηαλ ζην θφζηνο ησλ επηζεσξήζεσλ θαη ησλ
δνθηκψλ. ήκεξα φκσο απνδίδεηαη ζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθά πνζνζηά επί ησλ
πσιήζεσλ αιιά θαη ζε βνεζεηηθέο ππεξεζίεο φπσο πξνκήζεηεο θαη αγνξέο.
Απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα θάζε δηνίθεζε ψζηε λα αληηιεθζεί ηε
θξηζηκφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο θαη λα ηελ θαζνδεγήζεη ζην
ζρεδηαζκφ ελεξγεηψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο. πλεπηθνπξεί ζηελ θαηάξηηζε
πξνυπνινγηζκνχ θαη ζηηο ελέξγεηεο ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο. Μπνξεί λα
απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επίηεπμεο ησλ αληηθεηκεληθψλ
ζηφρσλ πνηφηεηαο απφ ηελ επηρείξεζε. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε
δηελέξγεηα ελεξγεηψλ πάλσ ζην θφζηνο πνηφηεηαο απνηεινχλ:
 ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ελεξγεηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ θφζηε
 ε κέηξεζή ηνπο
Η παξαγσγή ελφο πνηνηηθνχ πξντφληνο, βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ησλ
πειαηψλ, πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε νξηζκέλα αληαγσληζηηθά φξηα θφζηνπο. ε
αληίζεηε πεξίπησζε ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο σο θαζαξνχ γηα ηελ επηρείξεζε
θέξδνπο ράλεη κεγάιν κέξνο ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηεο. Η ιαλζαζκέλε
αληίιεςε φηη ε επίηεπμε θαιχηεξεο πνηφηεηαο απαηηεί πνιχ πςειφηεξν θφζηνο
παξαγσγήο απνηεινχζε ίζσο ην κεγαιχηεξν εκπφδην πνπ αληηκεησπίζηεθε
ζην παξειζφλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηζρπξφηεξσλ θαη πην ελεξγψλ
[52]

πνηνηηθψλ πξνγξακκάησλ. Κάζε πξνζπάζεηα γηα πνηνηηθή αλαβάζκηζε
ζπλαληνχζε δπζθνιίεο ιφγσ ηνπ ζθεπηηθηζκνχ φζνλ αθνξά ην θφζηνο ηεο
δεηνχκελεο πνηφηεηαο. Οη εζθαικέλεο απηέο αληηιήςεηο νθείινληαλ θπξίσο
ζηελ έιιεηςε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη κειεηψλ. Σηο ηειεπηαίεο δχν
δεθαεηίεο νη κειέηεο αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο ηεο πνηφηεηαο
έδσζαλ ηελ απαηηνχκελε ψζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε θαη εγθαζίδξπζε
εληαηηθψλ θαη απνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ πνηφηεηαο. Ο θχξηνο παξάγνληαο
πνπ θηλεηνπνίεζε ηνπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο ζηελ εθπφλεζε ηέηνησλ κειεηψλ
ήηαλ φηη νη παξαδνζηαθέο ινγηζηηθέο δνκέο δελ κπνξνχζαλ πηα λα
αληαπνθξηζνχλ

ζηα

λένπ

ηχπνπ

ζπζηήκαηα

παξαγσγήο.

Δίλαη

αδηακθηζβήηεην πιένλ φηη ε πνηφηεηα είλαη κεηξήζηκν κέγεζνο.
ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε είλαη εκθαλέο φηη ην πνζνζηφ ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ δίλνπλ ζεκαζία ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Κφζηνπο Πνηφηεηαο
είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλν. Οη ιφγνη πνπ θάπνηεο επηρεηξήζεηο δελ ην
πξνζδηνξίδνπλ έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηελ έιιεηςε γλψζεο θαη εκπεηξίαο
αιιά θαη κε ηελ άγλνηα ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ.
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4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Η παξνχζα κειέηε είρε σο ζθνπφ λα θαηαδείμεη πσο ηα ζηειέρε ησλ
επηρεηξήζεσλ αληηιακβάλνληαη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ
Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο θαζψο θαη ηελ
αληίιεςε πνπ έρνπλ αλαθνξηθά κε ην Κφζηνο Πνηφηεηαο. Οη εηαηξείεο
ηξνθίκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είραλ ην πξνθίι ηεο κηθξήο έσο
κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο θαη εθάξκνδαλ έζησ θαη έλα χζηεκα Πνηφηεηαο .
Χο πξνο ην πξψην ζθέινο ηεο έξεπλαο είλαη εκθαλέο φηη ε
ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή πζηεκάησλ
Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ βαζκνλνκείηαη ζε πνιχ πςειά επίπεδα
ρσξίο βέβαηα λα πξνζεγγίδεηαη ην απφιπην.
Χο πξνο ην δεχηεξν ζθέινο, θαηαδεηθλχεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο ζε πνιχ
ζεκαληηθφ πνζνζηφ πξνζδηνξίδνπλ ην Κφζηνο

Πνηφηεηαο. Οη ιφγνη πνπ

θάπνηεο δελ ην ππνινγίδνπλ δελ είλαη νηθνλνκηθήο θχζεσο νχηε έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηελ άξλεζε ηεο δηνίθεζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Οθείιεηαη
θπξίσο ζηελ έιιεηςε γλψζεο θαη εκπεηξίαο αιιά θαη ζηελ άγλνηα ησλ
σθειεηψλ πνπ ζα εηζπξάμεη ε επηρείξεζε. Τπάξρνπλ βέβαηα θάπνηεο
δπζθνιίεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Κφζηνπο Πνηφηεηαο πνπ δελ θηλνχληαη ζε
πςειά επίπεδα αιιά ηα νθέιε θξίλνληαη ζεκαληηθά. Μπνξεί ηα Κφζηε
Πξφιεςεο θαη Δθηίκεζεο λα θξίλνληαη ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα, απηφ φκσο
έρεη σο απνηέιεζκα ηα Κφζηε Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Αζηνρηψλ λα
αμηνινγνχληαη σο ρακειά.
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5. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΔΡΔΤΝΑ και ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ
Η έξεπλα πνπ έγηλε έρεη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. Καηαξρήλ ην δείγκα
ζην πνίν δηεμήρζε ραξαθηεξίδεηαη σο αξθεηά κηθξφ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα
ρξεηαζηεί λα γίλεη κία πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ρξήζε ελφο επξχηεξνπ
δείγκαηνο. Δπίζεο αξθεηά απφ ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ
παξνχζα κειέηε απνηεινχλ ππνθεηκεληθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο
εθπξνζψπνπο ησλ εηαηξεηψλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
HACCP. Σν γεγνλφο απηφ απφ κφλν ηνπ ελέρεη ηνλ θίλδπλν ιήςεο
πξνθαηεηιεκκέλσλ απαληήζεσλ. πζηήλεηαη ινηπφλ κία δπλεηηθή κειινληηθή
έξεπλα λα δηεμαρζεί βάζεη αληηθεηκεληθψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζα αληιεζνχλ
απφ ηα έγγξαθα ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP θαη ζα αθνξνχλ πνζνηηθνχο δείθηεο.
Έλαο ηξίηνο πεξηνξηζκφο έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη νη απαληήζεηο
δφζεθαλ απφ ζηειέρε επηρεηξήζεσλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ εληφο ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη επεμεξγάζηεθαλ απφ θνηλνχ. ε κία έξεπλα ζην κέιινλ ζα
πξέπεη λα

γίλεη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ αλά νκνεηδείο νκάδεο

ηκεκάησλ.
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