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Quality costs in all conditions. In this paper, we propose a set of principles
on whose behalf analysts can determine, to a large extent as better, best prices.
Abordarea sistemicã a problemei calitãţii şi asigurarea ei pe tot parcursul
procesului de producţie, de la perioada stadiului de marketing la exploatare nu se
poate lipsi de instrumentul controlului bãnesc. Concepţia modernã de conducere a
calitãţii porneşte de la convingerea cã în lupta pentru calitate acţiunile izolate nu
sunt eficiente. Analiza economicã, prin capacitatea ei de sintezã a unei mase mari
de parametri de diferite esenţe este un instrument obligatoriu în abordarea globalã
a problemei calitãţii.
Gestiunea calitãţii reprezintã modalitatea practicã de conducere a calitãţii pe
baza costurilor acesteia. Ea nu este doar o procedurã financiar-contabilã oarecare ci
reprezintã o componentã obligatorie a conducerii industriale moderne.
Începutul gestiunii calitãţii constã în determinarea costurilor şi evidenţa
acestora urmatã de prelucrarea acestora pânã la obţinerea unor indicatori sintetici
care sunt supuşi unei analize multicriteriale. În final, pe baza acestei analize, se
trag concluzii asupra calitãţii producţiei, se stabilesc acţiunile corective în cadrul
procesului de producţie şi se evalueazã eficienţa mãsurilor luate anterior.
Colectarea costurilor calitãţii se realizeazã pe baza unui nomenclator detaliat
şi a unor proceduri foarte bine precizate.
Costurile se împart în douã mari categorii:
 costuri pentru prevenirea şi identificarea defectelor;
 costuri determinate de defectele propriu-zise.
Costurile pentru prevenirea defectelor sunt generate de acţiunile tehnice care
au ca scop îmbunãtãţirea calitãţii produselor sau metodelor de fabricaţie în scopul
eliminãrii deficienţelor evidenţiate de analizele anterioare ale calitãţii. Aceste
acţiuni includ: perfecţionarea metodelor de verificare a calitãţii, realizarea unor noi
echipamente de încercãri şi cercetãrile pentru stabilirea obiectivã a nivelului de
calitate a produselor proprii în raport cu produsele similare realizate de cãtre alte
firme:

Cheltuielile pentru identificarea defectelor cuprind costurile aferente
activitãţii aparatului de control tehnic de calitate începând cu recepţia intrãrilor pe
tot fluxul tehnologic şi terminând cu controlul final. O parte importantã a acestor
cheltuieli revine repetãrii sistematice a probelor de omologare a produselor precum
şi a încercãrilor de fiabilitate organizate pe standuri de probã sau în poligoane
speciale. Tot în cadrul acestor costuri se înscriu şi cheltuielile efectuate pentru
creşterea calificãrii personalului angrenat în asigurarea calitãţii pentru organizarea
unor cursuri de însuşire a sistemului calitãţii sau alte forme de reciclare având ca
subiect metodele moderne de verificare a calitãţii.
Costurile determinate de defectele propiu-zise provin de la douã surse
diferite, dupã cum defectele, au fost sesizate la producãtor sau la beneficiar. În
prima categorie sunt incluse în principal costurile pentru rebuturi dar şi cele
determinate de remedieri, resortãri, întoarceri la standurile de probã etc.
În cea de-a doua categorie intrã în primul rând cheltuielile rezultate în urma
reclamaţiilor beneficiarului, ca restabiliri sau înlocuiri de produse, expertize în
cazul unor litigii, imobilizãri precum şi eventualele daune morale revendicate de
beneficiar. O parte importantã a acestor cheltuieli o constituie costurile pentru
activitãţile de întreţinere şi reparaţii efectuate în perioada de garanţie, activitãţi
efectuate de regulã în cadrul unui organism de „service“.
Analiza costurilor calitãţii se realizeazã în trei moduri care se întregesc:
 primul mod constã în examinarea nivelului şi structurii cheltuielilor pentru
calitate;
Literatura de specialitate evidenţiazã o corelaţie strânsã între costul total al calitãţii şi
valoarea producţiei marfã, acest raport variind între 0,5% şi 25%, în funcţie de complexitatea
tehnicã a produsului, valorile ridicate ale acestui raport referindu-se la domeniile de vârf.
Structura costurilor pentru calitate se exprimã prin raportul dintre cheltuielile pentru
înlãturarea defectelor (costurile noncalitãţii) şi cheltuielile pentru prevenirea şi identificarea
acestor defecte. Specialiştii în domeniu considerã cã raportul optim apare atunci când se
cheltuiesc pentru noncalitate aproximativ la fel cât pentru prevenire, cu alte cuvinte când acest
raport oscileazã în jurul valorii 1. Dacã pentru defecte se cheltuieşte mai mult decât pentru
prevenirea şi identificarea acestora se impun mãsuri pentru îmbunãtãţirea calitãţii. Dacã însã
raportul este subunitar se spune cã ne aflãm în aşa-numita „zonã a perfecţionismului“ zonã în
care se impune examinarea cheltuielilor pentru prevenirea şi identificarea defectelor în vederea
diminuãrii acestora în acest fel determinând reducerea cheltuielilor totale pentru calitate.

Este posibil, în anumite situaţii, ca rezultatul sec al calculului sã vinã în
contradicţie cu situaţia realã a unei firme. Astfel, deşi rezultatele obţinute într-o
anumitã perioadã de timp plaseazã firma în zona perfecţionismului aceasta se
confruntã cu reclamaţii dure provenite de la beneficiar sau cu coeficienţi ridicaţi de
rebuturi. Într-o astfel de situaţie este obligatorie examinarea criticã a sistemului de
evidenţã a costurilor, în special, corectitudinea înregistrãrilor privind reparaţiile
efectuate în termenul de garanţie, respectiv respingerile de la liniile de testare 
încercare.
 al doilea mod de analizã a costurilor calitãţii îl constituie studiul evoluţiei
în timp a acestora. Aceste grafice de evoluţie indicã sugestiv sensibilitatea şi
capacitatea regulatoare a costurilor pentru calitate. Astfel, unei creşteri a

cheltuielilor pentru prevenire într-o anumitã perioadã de timp îi corespunde o
reducere a cheltuielilor pentru înlãturarea defectelor într-o perioadã urmãtoare
dupã cum stabilizarea curbei cheltuielilor pentru defecte impune aplicarea promptã
a unor mãsuri ferme pentru prevenirea acestora.
 modul al treilea de analizã se bazeazã pe distribuirea cheltuielilor pe
cauze. Pentru aceasta se identificã locurile de muncã (secţii, ateliere, posturi de
lucru) care au avut cele mai mari contribuţii la generarea costurilor, precum şi
operaţiile tehnologice, procedurile de control sau materiile prime şi semifabricatele
implicate. Rezultatele acestei analize se sintetizeazã în diagrame PARETO
menţionându-se ponderile costurilor în ordine descrescãtoare, pe cauze.
Rezultatele celor trei moduri de analizã constituie baza idealã pentru
orientarea planurilor de mãsuri în vederea eliminãrii cheltuielilor generate de
noncalitate şi a reducerii cheltuielilor totale pentru calitate.
Efectele economice globale, susceptibile a fi obţinute pe aceastã cale pot fi
apreciabile datoritã faptului cã cheltuielile normale pentru calitate, într-o
intreprindere de vârf, sunt de acelaşi ordin de mãrime cu beneficiul. Aşadar, o
reducere de câteva procente a costurilor pentru calitate va determina o creştere cu
tot atâtea procente a beneficiului. Concluzia care se impune este cã reducerea
cheltuielilor pentru calitate determinatã de mãsuri direcţionate de analiza costurilor
calitãţii nu poate fi neglijatã în cadrul unei strategii globale orientate spre
competitivitate şi eficienţã.
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