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Η ποιότητα είναι μία λέξη που γοητεύει και προκαλεί σύγχυση.

Όντας υποχρεωτικό στάδιο, οι επιχειρήσεις επανεξετάζουν τη

σημασία της, μερικές φορές με πάρα πολύ κόπο σύμφωνα με

την εφαρμοσμένη μέθοδο.

Κάθε θεωρητικός εκθειάζει τη μέθοδό του σαν να είναι η καλύ-

τερη. Πρέπει να επανέλθουμε στη φυσική θεωρία της εξέλιξης,

γιατί εφαρμόζεται σ’ όλα τα συστήματα. Το να περιφρονούμε τα

στάδια δεν συμβάλλει παρά μόνο στη χειροτέρεψη της κατάστα-

σης, ακόμη και στην αυτοκαταστροφή.
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Μιλάτε για ποιότητα;

Σήμερα αυτή η ερώτηση

παραμένει ακόμη, πάρα πολύ

συχνά απόλυτη και αινιγματική

για ένα μεγάλο αριθμό

διευθυντών, πράγμα που ίσως να

οφείλεται στο άγχος της

τελειότητας ή ακόμη και στην

απόκτηση μιας μακροχρόνιας

επαγγελματικής εμπειρίας.

Τι σημαίνει Ποιότητα;

Στο πρόσφατο παρελθόν η λέξη

ποιότητα σήμαινε: Αναλογία του

προϊόντος προς τον ορισμό του.

Πράγμα που σημαίνει ότι κάθε

προϊόν που κατασκευαζόταν

σύμφωνα με προκαθορισμένα

τεχνικά χαρακτηριστικά,

εθεωρείτο σαν ένα ποιοτικό

προϊόν. Κάθε τι που

απομακρυνόταν από αυτόν τον

ορισμό, προξενούσε πρόβλημα

αναλογίας και έπρεπε να

αντιμετωπιστεί με τον πλέον

οικονομικό τρόπο για την

επιχείρηση.

Το ερώτημα που μπορούμε να

θέσουμε τώρα, απέχοντας από

εκείνη την εποχή (και είναι πάντα

πιο εύκολο) είναι το ακόλουθο:

ένα προϊόν που είναι ανάλογο

προς τον ορισμό του, είναι και

ποιοτικό; Βεβαίως εάν θέσουμε

το ερώτημα μ’ αυτόν τον τρόπο η

απάντηση δεν είναι παρά

αμφίβολη: Ίσως ναι! Ίσως όχι!

Και με αυτήν την ερώτηση δεν θα

έχουμε λύσει κανένα πρόβλημα,

εάν όχι τουλάχιστον θα

αμφιβάλουμε για τον ορισμό.

Πρόκειται γι’ αυτό που συνέβη με

την εξέλιξη των απαιτήσεων,

όλων αυτών που χρησιμοποιούν

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Η

αμφιβολία προκάλεσε το

συλλογισμό, οδηγώντας σ’ ένα

καινούργιο ορισμό ποιότητας.

Η ποιότητα του προϊόντος ή της

εξυπηρέτησης, είναι

προσαρμοσμένη στις τωρινές ή

μελλοντικές ανάγκες αυτών που

τα χρησιμοποιούν.

Αυτός είναι τελικά ο σωστός

ορισμός, γιατί τι σημαίνει στην

ουσία αναλογία σ ‘έναν τεχνικό

ορισμό, αν το προϊόν ή η

υπηρεσία δεν πουλιούνται; Ο

καθένας μας θα μπορούσε να

αναφέρει τουλάχιστον σαν

παράδειγμα ένα προϊόν ανάλογο

προς τον τεχνικό ορισμό του, το

οποίο αποδείχθηκε τελικά

αποτυχία στον εμπορικό τομέα.

Θα πρέπει λοιπόν να

ξεπεράσουμε την ιδέα της

τεχνικής αναλογίας και να την

προεκτείνουμε σ’ ένα σύνολο

αναγκών που ξεπερνούν το

πλαίσιο της τεχνικής. Πρόκειται

ακριβώς γι’ αυτό που

ονομάζουμε προσαρμογή ως

προς τις ανάγκες.

Σύμφωνα με την ερμηνεία του

λεξικού: «Αναλογία» σημαίνει


