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ΠΠ  ΕΕ  ΡΡ  ΙΙ  ΛΛ  ΗΗ  ΨΨ  ΗΗ  

  

Εμπειρική  έρευνα που είχε διεξαχθεί το 2000 με φορέα και πάλι το  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας [Στεργίου], είχε αποκαλύψει την μικρή έκταση εφαρμογής 

του ABC από τις ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως λόγω της άγνοιάς τους ως προς τον 

τρόπο λειτουργίας και των ωφελειών  από την εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος. 

Η παρούσα έρευνα, που διεξάγεται μετά από 5 έτη, έχει ως σκοπό να διερευνήσει κατά 

πόσο μεταβλήθηκε το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων ως προς το ABC και κατά πόσο 

εφαρμόζεται ή όχι . Επίσης,  προσπαθεί να ερευνήσει τα προβλήματα που 

αντιμετωπίστηκαν κατά την εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος, πως αυτά 

αντιμετωπίστηκαν και ποια είναι τα οφέλη που προέκυψαν από την εφαρμογή του. Γι΄ 

αυτό το σκοπό, η εργασία αυτή ξεκινά από μια σχετική έρευνα της διεθνούς 

βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, μέσα από την οποία επιχειρείται μια προσέγγιση της 

φιλοσοφίας, της δομής, της εφαρμογής και αξιολόγησης αυτού του συστήματος, έτσι 

ώστε ο αναγνώστης να μπορέσει να το κατανοήσει. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η 

μεθοδολογία της έρευνας που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και τα ευρήματα αυτής, τα 

οποία δυστυχώς καταδεικνύουν την υστέρηση των ελληνικών επιχειρήσεων να 

υιοθετούν σύγχρονα διοικητικά εργαλεία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και του 

συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού. Όμως, τα αποτελέσματα από το μικρό δείγμα 

των επιχειρήσεων  που το εφαρμόζουν, είναι απολύτως ευθυγραμμισμένα ως προς  τα  

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτού του συστήματος, όπως αυτά προκύπτουν από 

τη διεθνή πρακτική και τα οποία θα δούμε αναλυτικά από την ανάπτυξη της παρούσας 

εργασίας. 
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Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή 
  
  

 Το τέλος του εικοστού αιώνα, βρήκε τις βιομηχανικές κυρίως εταιρείες, να 

υφίστανται έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο. Ο έντονος εισαγόμενος ανταγωνισμός, κυρίως από χώρες χαμηλού 

εργατικού κόστους, έκανε επιτακτική την ανάγκη αναζήτησης νέων διοικητικών 

συστημάτων που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μέσα στο 

καινούργιο επιχειρηματικό σκηνικό που δημιουργήθηκε.  

 Τα κύρια χαρακτηριστικά των σύγχρονων βιομηχανικών επιχειρήσεων είναι  η 

παραγωγή πολύπλοκων προϊόντων υψηλού επιπέδου, ο υψηλός βαθμός 

αυτοματοποίησης, η αυξημένη ευελιξία και η προηγμένη πληροφορική τεχνολογία. 

Κάθε τέτοια εταιρεία, χρειάζεται ένα ξεχωριστό λογιστικό σύστημα που θα παράγει 

υψηλής ποιότητας λογιστική πληροφόρηση και θα βοηθήσει στη λήψη πιο 

αποτελεσματικών διοικητικών αποφάσεων.  Ακριβής και σχετική κοστολογική 

πληροφόρηση, είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην επίτευξη αυτού του σκοπού.  

 Τα παραδοσιακά κοστολογικά συστήματα ήταν και είναι χρήσιμα, όταν η 

άμεση εργασία και οι πρώτες ύλες είναι οι κυρίαρχοι παραγωγικοί συντελεστές, με 

σταθερή τεχνολογία και περιορισμένο το εύρος των παραγόμενων προϊόντων.  Τα 

συστήματα αυτά  μετρούν την κατανάλωση των πόρων σε αναλογία με τον αριθμό 

των προϊόντων που παράγονται. Η χρήση ογκομετρικών οδηγών κόστους παράγει 

όμως ανακριβή κόστη προϊόντων, όταν ένα μεγάλο μέρος του έμμεσου κόστους του 

εργοστασίου δεν βασίζεται στον όγκο παραγωγής και όταν οι εταιρείες αυτές 

παράγουν ένα ποικιλόμορφο μίγμα προϊόντων, με διαφορετικούς όγκους, μεγέθη και 

βαθμούς πολυπλοκότητας. Το γεγονός αυτό είναι η ‘αχίλλειος πτέρνα’ των 

παραδοσιακών κοστολογικών συστημάτων.  

Έτσι λοιπόν, η συνεχιζόμενη αύξησης του ποσοστού συμμετοχής του έμμεσου 

κόστους στο συνολικό κόστος της επιχείρησης, οδηγεί στην ανάγκη του σωστού και 

αντικειμενικού μερισμού του στα παραγόμενα προϊόντα.  Η διαχείριση αυτού του 

κόστους, απαιτεί τη χρησιμοποίηση εξελιγμένων κοστολογικών συστημάτων, που να 

μπορούν να ιχνηλατούν τις αιτίες δημιουργίας αυτού του κόστους, έτσι ώστε να είναι 
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δυνατή η μείωσή του. Ένα τέτοιου είδους σύγχρονο σύστημα κοστολόγησης , είναι η 

Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (Activity Based Costing).  

Ήδη, σε πολλές χώρες του εξωτερικού, έχει γίνει αντιληπτή η έκταση των 

δυνατοτήτων του ABC και γι΄ αυτό το λόγο χρησιμοποιείται ευρύτατα. Τι γίνεται 

όμως με τις ελληνικές επιχειρήσεις; Γνωρίζουν το σύστημα αυτό και τη χρησιμότητα 

του; Στα ερωτήματα αυτά, προσπάθησε να δώσει μια απάντηση για πρώτη φορά μια 

έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 2000 (Στεργίου). Τα αποτελέσματα της 

έρευνας εκείνης ήταν μη ενθαρρυντικά, αφού οι περισσότερες επιχειρήσεις του 

δείγματος δεν γνώριζαν καν τη μέθοδο του ABC. Σήμερα, έπειτα από πέντε χρόνια, 

με την παρούσα έρευνα, προσπαθούμε να καταγράψουμε την έκταση της εφαρμογής 

και της αναγνωρισιμότητας του ABC, από τις ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις, 

καθώς και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, με αυτά της 

αντίστοιχης έρευνας του 2000. 

Ο τρόπος με τον οποίο επιλέχθηκε να διεξαχθεί η παρούσα έρευνα, ήταν η 

ταχυδρομική αποστολή ερωτηματολογίων, στις 110 εισηγμένες στο Χ.Α.Α 

μεταποιητικές επιχειρήσεις. Απάντηση λάβαμε από τις 22 εξ΄ αυτών, και 

βασιστήκαμε σε αυτές τις απαντήσεις για να βγάλουμε τα συμπεράσματα της έρευνάς 

μας. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή, προσπάθησε να δώσει απαντήσεις στα 

ακόλουθα ερωτήματα: 

• Τι ποσοστό αυτού του δείγματος των επιχειρήσεων υιοθέτησε την νέα αυτή 

μέθοδο; 

• Τι προβλήματα παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του και πως αυτά 

αντιμετωπίστηκαν; 

• Ποια είναι η χρησιμότητα αυτού του συστήματος; 

• Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτού του συστήματος; 

• Για ποιους λόγους οι υπόλοιπες επιχειρήσεις δεν προχώρησαν στην υιοθέτηση 

αυτού του συστήματος; 

Ως γενικό συμπέρασμα της παρούσας έρευνας, μπορούμε να πούμε ότι η πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων δεν εφαρμόζει το ABC, αλλά σχεδόν όλες που απάντησαν το 

γνωρίζουν. Αυτό αποτελεί μια βελτίωση σε σχέση με την παλαιότερη έρευνα, όπου οι 

περισσότερες επιχειρήσεις αγνοούσαν ακόμη και την ύπαρξη αυτού του συστήματος. 

Παρόλα αυτά, όπως θα δούμε δεν άλλαξε σημαντικά η ποιότητα των ευρημάτων αυτά 

τα πέντε χρόνια. Δηλαδή, ως πιο εμφανιζόμενα προβλήματα που σχετίζονται με την 

 4



Παπαγεωργίου Γαρυφαλλιά………………………………………………..……Κοστολόγηση κατά κέντρο δραστηριότητας 

εφαρμογή του ABC, είναι η ανίχνευση των δραστηριοτήτων, η συγκέντρωση των 

πληροφοριών και η σωστή επιλογή των κατάλληλων οδηγών κόστους. Το κυριότερο 

πλεονέκτημα από την συμβολή του ABC είναι η παροχή ακριβέστερων πληροφοριών 

κόστους, ενώ ως κυριότερο μειονέκτημα θεωρείται η πολυπλοκότητα και το υψηλό 

κόστος εφαρμογής του συστήματος, καθώς και το γεγονός ότι ένας κακός 

σχεδιασμός, μπορεί να έχει ως απόρροια λανθασμένες πληροφορίες. 

Η δομή που επιλέχτηκε να έχει η συγκεκριμένη εργασία, ώστε να εξυπηρετεί 

με τον καλύτερο τρόπο τον κύριο σκοπό της, είναι η παρακάτω: 

Καταρχήν, στο κεφάλαιο 2 γίνεται η παρουσίαση κάποιων βασικών εννοιών 

κόστους, με σκοπό την πλήρη κατανόηση των όσων αναλύονται στη συνέχεια της 

εργασίας. Ορίζεται η έννοια του κόστους και οι διακρίσεις του, και στην συνέχεια 

γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής της εξέλιξης των κοστολογικών συστημάτων 

όπως αυτό προκύπτει από την μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. 

Στο κεφάλαιο 3, ακολουθεί η παρουσίαση της μεθόδου του ABC. Αυτό 

συμπεριλαμβάνει την ανάλυση των βασικών εννοιών της μεθόδου, τον τρόπο 

εφαρμογής του, τα πρακτικά προβλήματα που συναντώνται και τέλος γίνεται μια 

αξιολόγηση του συστήματος. 

Στο κεφάλαιο 4, περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας. Δηλαδή, 

αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο διεξήχθη η έρευνα, τα διάφορα βήματα που 

ακολουθήθηκαν για τα κριτήρια επιλογής του δείγματος, το σχεδιασμό του 

ερωτηματολογίου και τον τρόπο επαφής με τις επιχειρήσεις. 

Στο κεφάλαιο 5, παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας, όπως αυτά 

προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν. 

 Τέλος, στο κεφάλαιο 6 κλείνει η εργασία με την γενίκευση των 

συμπερασμάτων αυτών και με προτάσεις για μελλοντική έρευνα πάνω στο σύστημα 

κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Κοστολόγηση και Κοστολογικά συστήματα 

2.1 Βασικές έννοιες και διακρίσεις του κόστους 

 

2.1.1 Ορισμός και σημασία του κόστους. 

 

Ο όρος του ‘κόστους’ χρησιμοποιείται ευρύτατα στην καθημερινή ζωή από 

όλους μας,  αφού το πρόβλημα του κόστους εκτείνεται σε όλες τις σφαίρες της 

οικονομικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Κάθε ενέργειά μας συνεπάγεται μια 

αναπόφευκτη θυσία. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση των οικονομικών 

μονάδων. Απαιτούνται εκ μέρους τους οικονομικές θυσίες, προκειμένου να 

επιτελέσουν τους σκοπούς για τους οποίους συστάθηκαν. Ο όρος του κόστους θα μας 

ακολουθεί σε όλη την πορεία της ανάπτυξης της παρούσας εργασίας, αφού αποτελεί 

τον πυρήνα του θέματός της, και γι αυτό το λόγο θα πρέπει να αναλύσουμε την 

έννοια του. Για να κατανοήσουμε όμως την έννοια του κόστους, πρέπει να τη 

διαχωρίσουμε από την έννοια του εξόδου. Είναι σημαντική η διάκριση των εννοιών 

κόστους και εξόδου, διότι πολλές φορές επικρατεί σύγχυση ως προς τη σωστή 

χρησιμοποίηση των όρων αυτών. 

Ως ‘κόστος’, ορίζεται  «η αξία των οικονομικών μέσων που 

χρησιμοποιούνται για να αποκτηθούν  αγαθά ή υπηρεσίες, τα οποία έχουν άμεσο ή 

μελλοντικό όφελος για την επιχείρηση»[Βενιέρης και άλλοι , 2003, σελ.28]. Το 

κόστος αυτό μπορεί να έχει αναλωθεί (εκπνεύσει) και άρα να αποτελεί έξοδο, ή 

μπορεί να μην έχει αναλωθεί και να αποτελεί στοιχείο του ενεργητικού. Δηλαδή, το 

κόστος αυτό καθ΄εαυτό, δεν αποτελεί οικονομική θυσία όπως το έξοδο, αλλά ένα 

ενεργητικό στοιχείο. Άρα, ως ‘έξοδο’ θα χαρακτηρίζαμε το μέρος του κόστους που 

έχει εκπνεύσει. Δηλαδή το μέρος του συνόλου των υπηρεσιών του κόστους, το οποίο 

έχει αναλωθεί κατά τη διάρκεια της δεδομένης χρονικής περιόδου για την παραγωγή 

ή πρόσδοση ωφέλειας.  

 Ως παράδειγμα, θα αναφέρουμε τις εξής δύο περιπτώσεις. Έστω , ότι η 

επιχείρηση καταβάλλει για την παραγωγή του προϊόντος Α,  1.000ευρώ για την αγορά 
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της α΄ύλης , 500ευρώ για τις αμοιβές προσωπικού και 200ευρώ για γενικά 

βιομηχανικά έξοδα.  Επομένως, η αξία του αγαθού είναι 1.700ευρώ. Όσο καιρό το 

προϊόν παραμένει αποθεματοποιημένο, το κόστος αποτελεί στοιχείο του ενεργητικού 

(εμφανίζεται στον ισολογισμό ως απόθεμα ετοίμου προϊόντος). Όταν μέρος του 

αποθεματοποιημένου προϊόντος πωληθεί , το αντίστοιχο μέρος του κόστους θα 

μεταπέσει στην κατηγορία του εξόδου, και θα εμφανιστεί ως μειωτικό στοιχείο των 

αποτελεσμάτων χρήσης, ονομαζόμενο ως κόστος πωληθέντων 

 Με βάση τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε ότι το κόστος έχει μεγάλη 

σημασία για μια επιχείρηση. Γιατί ως μη εκπνεύσαν κόστος βοηθά στον 

προσδιορισμό της περιουσιακής της κατάστασης. Ως εκπνεύσαν κόστος την βοηθά 

στον προσδιορισμό του αποτελέσματος των εργασιών της. 

Η χρησιμότητα του κόστους όμως, δεν εξαντλείται στον προσδιορισμό της 

χρηματοοικονομικής θέσης  και του αποτελέσματος εργασιών μιας επιχείρησης. Οι 

πληροφορίες κόστους βοηθούν την επιχείρηση στην λήψη ορθών οικονομικών 

αποφάσεων που έχουν σχέση με την κερδοφορία της και την μακροβιωσιμότητά της. 

Προς τούτο , το κόστος διακρίνεται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τις 

ειδικότερες ανάγκες της επιχείρησης που πρόκειται να ικανοποιήσει, όπως θα δούμε 

στην παρακάτω ενότητα. 

 

2.1.2 Κατηγορίες κόστους και χρησιμότητά τους. 

 

Ανάλογα με τα διάφορα κριτήρια που λαμβάνουμε υπόψη μας, το κόστος 

μπορεί να διακριθεί σε διάφορες κατηγορίες. Αρχικά θα αναφερθούμε στην 

βασικότερη και γενικότερη διάκριση του κόστους, και στην συνέχεια θα 

προχωρήσουμε στις πιο σημαντικές ειδικές διακρίσεις του, αναλύοντας και την 

χρησιμότητα της κάθε διάκρισης. 

 

Α. Γενική διάκριση 

1. Βιομηχανικό κόστος ή κόστος προϊόντος. 

2. Μη Βιομηχανικό κόστος ή κόστος περιόδου. 

 

Οι βασικές μεταβλητές που προσδιορίζουν το κόστος προϊόντος ή βιομηχανικό 

κόστος  μιας μονάδας προϊόντος [Βενιέρης και άλλοι, 2003, σελ.31] , είναι: 
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Οι αναλωθείσες πρώτες ύλες : είναι όλα τα κύρια υλικά τα οποία ενσωματώνονται 

στο παραγόμενο προϊόν, μπορούν να διακριθούν πάνω σε αυτό και αποτελούν 

σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για 

την παραγωγή του. Το κόστος τους επιβαρύνει απευθείας το παραγόμενο προϊόν, 

καθώς είναι ευκόλως ανιχνεύσιμο και άμεσα συνδεδεμένο με την παραγωγική 

διαδικασία. 

 Το κόστος των άμεσων εργατικών : Είναι η αξία της εργασίας που προσφέρουν 

εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται άμεσα με την επεξεργασία των πρώτων υλών και η 

οποία ενσωματώνεται στο παραγόμενο προϊόν. Η επεξεργασία αυτή περιλαμβάνει 

όλο το φάσμα των εργασιών από την αρχική μορφοποίηση μέχρι την τελειοποίηση 

του προϊόντος. Το κόστος της άμεσης εργασίας μπορεί επίσης να συνδεθεί άμεσα με 

το κάθε παραγόμενο προϊόν.  

 Τα γενικά βιομηχανικά έξοδα (ΓΒΕ) : Περιλαμβάνει τις δαπάνες εκείνες που δεν 

γίνονται χάριν ενός προϊόντος/υπηρεσίας ή τμήματος, αλλά για το σύνολο αυτών, και 

αφορούν τη λειτουργία της παραγωγής. Στα ΓΒΕ περιλαμβάνονται τα έξοδα εκείνα 

που πραγματοποιούνται στο στάδιο μετατροπής της πρώτης ύλης σε έτοιμο προϊόν ή 

μετατροπής ενός υλικού από μια μορφή σε άλλη κατά τη διάρκεια της παραγωγικής 

διαδικασίας. Παραδείγματα τέτοιων εξόδων είναι τα εξής: 

- το ενοίκιο του εργοστασίου 

- η έμμεση εργασία, δηλαδή η εργασία που προσφέρεται όχι για να γίνει 

επεξεργασία του προϊόντος, αλλά για να υποβοηθηθεί η επεξεργασία αυτή (π.χ 

ο μισθός του επιβλέποντος παραγωγής). 

- τα βοηθητικά υλικά. 

- τα έξοδα συντήρησης και επισκευής των εργοστασίων κ.ο.κ. 

 

Όσον αφορά το μη βιομηχανικό κόστος ή κόστος περιόδου, αυτό 

περιλαμβάνει τα γενικά έξοδα διοίκησης και τα γενικά έξοδα διάθεσης. Τα γενικά 

έξοδα διοίκησης είναι τα έξοδα που γίνονται για τη λειτουργία των διοικητικών 

υπηρεσιών της οικονομικής μονάδας, ενώ τα έξοδα διάθεσης είναι αυτά που γίνονται 

για την προώθηση , προετοιμασία και πραγματοποίηση των πωλήσεων των 

προϊόντων ή υπηρεσιών της οικονομικής μονάδας. 

Ο λόγος που το κόστος παραγωγής (βιομηχανικό) λέγεται και κόστος 

προϊόντος,  είναι επειδή το κόστος αυτό ενσωματώνεται στο προϊόν που παράγεται. 
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Συνεπώς, όσο καιρό το προϊόν δεν πωλείται , δηλαδή μένει αποθεματοποιημένο, 

αποτελεί στοιχείο του ενεργητικού. Όταν πωληθεί , μετατρέπεται σε κόστος 

πωληθέντων, δηλαδή σε έξοδο και βαραίνει τα αποτελέσματα χρήσης. Τα μη 

βιομηχανικά έξοδα, δεν ενσωματώνονται στο κόστος προϊόντος και αποτελούν έξοδο 

που βαραίνει τα αποτελέσματα χρήσεως 

Στο σχήμα 1 που ακολουθεί  παρουσιάζονται οι συνιστώσες τόσο του κόστους 

προϊόντος , όσο και του κόστους περιόδου[ Βενιέρης και άλλοι, 2003, σελ.46]. 

 

 

 

                                   Ισολογισμός 
 

 

 

Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων 

Χρήσης 

 

 

 

Αγορές 

Πρώτων 

Υλών 

 

 

Απόθεμα 

Πρώτων 

υλών 

   

 

Έσοδα από 

Πωλήσεις 

 

 

  Μείον - 

 

Αποθεματο- 

ποιήσιμα 

κόστη 

Λοιπά 

άμεσα 

κόστη 

παραγωγής 

 

 

έμμεσο 

κόστος 

παραγωγής 

 

Παραγωγή 

 

σε 

 

εξέλιξη 

 

Απόθεμα 

 

Ετοίμων 

 

προϊόντων 

Με την 

Πώληση 

 

 

 

 

 

 

Κόστος 

 

Πωληθέντων 

 

(έξοδα) 

 

Κόστος 

Προϊόντος 

 

       

Ίσον = 

 

Μικτό         

αποτέλεσμα 

Μείον- 

 

       

 

Έξοδα πωλήσεων 

Έξοδα διοίκησης 

Χρημ/κα έξοδα 

Ίσον= 

Λειτουργικό 

αποτέλεσμα 

 

 

Κόστος 

Περιόδου 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1: Σχέση κόστους προϊόντος και κόστους περιόδου 
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Η διάκριση σε κόστος προϊόντος και κόστος περιόδου έχει καταλυτική 

σημασία για τη διοίκηση της επιχείρησης, κι΄ αυτό γιατί τη βοηθά να αποτιμήσει τα 

αποθέματά της και άρα να προσδιορίσει την περιουσιακή της κατάσταση, καθώς 

επίσης  και να προσδιορίσει τα αποτελέσματα χρήσης. 

 

Εκτός  όμως από αυτή τη γενική διάκριση του κόστους, υπάρχουν και άλλες 

διακρίσεις κόστους που είναι πολύ σημαντικές για τη λήψη αποφάσεων. 

 

 

Β. Ειδικότερες  διακρίσεις 

 

Β1. Διάκριση του κόστους με βάση την συμπεριφορά του σε σχέση με την 

κυμαινόμενη δραστηριότητα της οικονομικής μονάδας. 
 

Με βάση αυτό το κριτήριο, το κόστος  διακρίνεται σε : 

 

α. Σταθερό: το κόστος αυτό στο σύνολό του δεν συμμεταβάλλεται σύμφωνα με τις 

αλλαγές του όγκου δραστηριότητας, αλλά η μεταβολή του οφείλεται σε  άλλα αίτια. 

Παράδειγμα αποτελεί το ενοίκιο του εργοστασίου. Όμως, πρέπει να σημειώσουμε ότι 

το ανά μονάδα σταθερό κόστος είναι μεταβλητό. 

β. Μεταβλητό: το κόστος αυτό συμμεταβάλλεται με τις μεταβολές του όγκου 

δραστηριότητας. Ανάλογα με το ρυθμό μεταβολής του κόστους, σε σχέση με το 

ρυθμό μεταβολής της δραστηριότητας, το μεταβλητό  μπορεί να είναι αναλογικό, 

αύξων, φθίνον ή παλίνδρομο. Αναλογικό, είναι το κόστος το οποίο ο ρυθμός 

μεταβολής του είναι ο ίδιος με τον ρυθμό μεταβολής της δραστηριότητας.  

Παράδειγμα αποτελεί το κόστος της άμεσης εργασίας. Αύξων είναι το κόστος του 

οποίου ο ρυθμός μεταβολής είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό μεταβολής της 

δραστηριότητας. Φθίνον, είναι το κόστος που ο ρυθμός μεταβολής του  είναι 

μικρότερος από τον ρυθμό μεταβολής της δραστηριότητας. Τέλος, παλίνδρομο, είναι 

το κόστος του οποίου η κατεύθυνση της μεταβολής εναλλάσσεται, π.χ μέχρις 

ορισμένου σημείου παρουσιάζεται ως αύξων και από κει και πέρα ως φθίνον. 

γ. Ημιμεταβλητό : κατά ένα τμήμα αποτελείται  από σταθερές και κατά το υπόλοιπο 

από μεταβλητές δαπάνες. Για τη λήψη αποφάσεων το ημιμεταβλητό κόστος χωρίζεται 
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σε σταθερό και μεταβλητό. Για παράδειγμα ο λογαριασμός της ΔΕΗ περιέχει ένα 

πάγιο  και ένα μεταβλητό στοιχείο. 

 

Η διάκριση του κόστους σε σταθερό και μεταβλητό είναι πολύ σημαντική, 

γιατί γνωρίζοντας το μεταβλητό κόστος, η επιχείρηση μπορεί να προσδιορίσει το 

συνολικό περιθώριο συνεισφοράς της. Ως μοναδιαίο περιθώριο συνεισφοράς ορίζεται 

η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης μια μονάδας και του οποιουδήποτε μεταβλητού 

κόστους που σχετίζεται τόσο με την παραγωγή όσο και με την πώληση του 

προϊόντος. Το μοναδιαίο περιθώριο συμμετοχής, δηλώνει το ποσό που απομένει από 

την πώληση μιας μονάδας προϊόντος για την κάλυψη του σταθερού κόστους. Το 

συνολικό περιθώριο συνεισφοράς (Π.Σ) είναι το γινόμενο του περιθωρίου 

συνεισφοράς ανά μονάδα επί τον αριθμό των πωλούμενων μονάδων. Γνωρίζοντας η 

επιχείρηση το Π.Σ μπορεί να υπολογίσει το Ουδέτερο Σημείο Κύκλου Εργασιών 

(Ο.Σ.Κ.Ε=Σταθερό κόστος/Π.Σ) της. Δηλαδή , το σημείο όπου εξισώνονται τα 

συνολικά έσοδα με τα συνολικά κόστη. Η πληροφορία αυτή δίνει τη δυνατότητα στην 

επιχείρηση να γνωρίζει το ελάχιστο ύψος πωλήσεων που πρέπει να πραγματοποιεί, 

ώστε να καλύπτει το συνολικό της κόστος. Όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος των 

πωλήσεων που απαιτείται για την κάλυψη του συνολικού κόστους , τόσο 

μεγαλύτερος είναι το κίνδυνος που έχει η επιχείρηση. Επίσης, μια επιπλέον 

πληροφορία που μπορεί να πάρει η επιχείρηση από αυτή την ανάλυση είναι το 

Περιθώριο Ασφαλείας Πωλήσεων (Π.Α.Π=Όγκος πωλήσεων – Ο.Σ.Κ.Ε), δηλαδή το 

περιθώριο μέχρι το οποίο μπορούνε να μειωθούν οι πωλήσεις  της χωρίς να έχει 

ζημία. Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι η διάκριση αυτή δίνει τη δυνατότητα στην 

επιχείρηση, να προσδιορίσει τις μονάδες προϊόντος που πρέπει να πουλήσει καθώς 

και την αξία των πωλήσεών της, με δεδομένη την τιμή πώλησης και τη δομή του 

κόστους της, για να επιτύχει ένα ορισμένο ποσό ή ποσοστό κέρδους. 

 

Β2. Διάκριση του κόστους με βάση τον φορέα ευθύνης. 

Με βάση το παραπάνω κριτήριο το κόστος διακρίνεται σε : 

 

α. Ελέγξιμο. Είναι εκείνο το κόστος που το ύψος του καθορίζεται σε ένα ορισμένο 

επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας της επιχείρησης, μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό 

διάστημα. 
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β. Μη ελέγξιμο. Είναι εκείνο το κόστος η δημιουργία του οποίου δεν ανήκει στην 

αρμοδιότητα ενός συγκεκριμένου επιπέδου διοίκησης αλλά ελέγχεται από κάποιο 

άλλο, ανώτερο και πιο κεντρικό επίπεδο ιεραρχίας. 

Η διάκριση αυτή γίνεται για εσωτερικούς σκοπούς, δηλαδή για να καταβληθεί 

προσπάθεια συμπίεσης και ελέγχου των δαπανών και για δικαιότερη αξιολόγηση των 

υπευθύνων του κόστους. Αποτελεί τμήμα της Λογιστικής κατά τομέα ευθύνης 

(Responsibility Accounting).Τα δύο χαρακτηριστικά στοιχεία που χρειάζονται για τη 

διάκριση αυτή του κόστους, είναι πρώτον ο καθορισμός της ιεραρχίας μέσα στην 

επιχείρηση , από την οποία θα προκύπτει το επίπεδο διοίκησης που θα είναι υπεύθυνο 

για το ύψος της δαπάνης, και δεύτερον, ο προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος 

στο οποίο αναφερόμαστε. 

 

Β3. Διάκριση του κόστους αναλόγως με τη συνάφειά του ή μη για τη λήψη 

αποφάσεων.   

Με βάση το παραπάνω κριτήριο , το κόστος διακρίνεται σε: 

α. Σχετικό κόστος. 

β. Άσχετο κόστος.  

Σχετικό είναι το κόστος που θα πάψει να υφίσταται αν πάψει να υφίσταται το 

αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται. Αντίθετα, άσχετο είναι το κόστος που δεν 

επηρεάζεται από την ύπαρξη ή μη του αντικειμένου στο οποίο αναφέρεται. Η 

σχετικότητα δεν είναι σταθερό χαρακτηριστικό του κόστους. Το ίδιο κόστος μπορεί 

να είναι άλλοτε σχετικό και άλλοτε άσχετο, ανάλογα με την απόφαση που πρόκειται 

να ληφθεί. Άρα , είναι το είδος και το αντικείμενο της απόφασης που προσδιορίζει το 

σχετικό και το άσχετο κόστος που θα ληφθεί υπόψη κάθε φορά. Αυτή η διάκριση 

εξυπηρετεί τη διοίκηση της επιχείρησης, όταν αυτή καλείται να επιλέξει μεταξύ 

εναλλακτικών λύσεων, όπως για παράδειγμα την διατήρηση ή μη ενός τμήματος της 

επιχείρησης. 

 

Β4. Διάκριση του κόστους αναλόγως της συσχέτισής του με το αντικείμενο του 

κόστους.   

Με βάση το παραπάνω κριτήριο , το κόστος διακρίνεται σε: 

α. Άμεσο κόστος.

β. Έμμεσο κόστος. 
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Άμεσο κόστος είναι αυτό που γίνεται αποκλειστικά χάρη ενός μόνο είδους, 

προϊόντος ή λειτουργίας ή άλλης υποδιαίρεσης της επιχείρησης. Το άμεσο κόστος 

υπάρχει όσο υπάρχει και το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται. Παράδειγμα άμεσου 

κόστους είναι η ανάλωση των άμεσων πρώτων υλών ή η αμοιβή της άμεσης 

εργασίας. Εάν σταματήσει ή εάν μειωθεί ο όγκος παραγωγής, θα μειωθούν αντίστοιχα 

και οι αναλώσεις των πρώτων υλών, άρα και το κόστος των πρώτων υλών, καθώς και 

οι απαιτούμενες ώρες της άμεσης εργασίας, άρα και το κόστος της άμεσης εργασίας. 

Έμμεσο κόστος είναι αυτό που γίνεται χάρη περισσότερων του ενός ειδών προϊόντων, 

ή λειτουργιών, ή τμημάτων της επιχείρησης. Η δημιουργία του δεν εξαρτάται από την 

ύπαρξη ενός προϊόντος ή μιας λειτουργίας. Για παράδειγμα οι αποσβέσεις και τα 

έξοδα λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού ο οποίος χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή πολλών προϊόντων αποτελούν στοιχεία του έμμεσου κόστους.  

 Με βάση τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι τα έμμεσα κόστη είναι αυτά που 

βαρύνουν περισσότερα προϊόντα και συνεπώς πρέπει να υπάρχει μια υπολογιστική 

διαδικασία για να τα κατανείμουμε  αντικειμενικά στα επιμέρους προϊόντα που 

θέλουμε να κοστολογήσουμε. Ένα έμμεσο κόστος μπορεί να μετατραπεί σε άμεσο, 

εάν γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για την ανίχνευσή του. 

 H κατανομή των έμμεσων εξόδων στα επί μέρους είδη προϊόντων ή στις 

λειτουργίες κλπ, είναι η αχίλλειος πτέρνα της κοστολογήσεως. Αυτό συμβαίνει γιατί 

η κατανομή γίνεται με τη χρήση διαφόρων βάσεων μερισμού, η επιλογή των οποίων 

είναι μια δύσκολη και σημαντική υπόθεση στην κοστολόγηση, η οποία όμως είναι 

καθοριστική για  την ακρίβεια των πληροφοριών που δίνει. Εξαιτίας της 

σημαντικότητας που έχει η διαδικασία της κατανομής του έμμεσου κόστους στα 

αντικείμενα κόστους, γι΄ αυτό το λόγο θα αναφερθούμε αμέσως παρακάτω στην 

έννοια του μερισμού και των βάσεων μερισμού.   

                                

2.2  Μερισμός και βάσεις μερισμού κόστους 

 
2.2.1  Γενικά για την έννοια του  μερισμού. 

  

Πριν προχωρήσουμε την ανάλυση της έννοιας μερισμός κόστους, θα πρέπει να 

αναφερθούμε στις έννοιες του κέντρου κόστους και του φορέα κόστους. 
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Ως κέντρο κόστους ορίζεται « η πραγματική ή ιδεατή υποδιαίρεση της συνολικής 

δραστηριότητας της επιχείρησης, μέσα στην οποία παράγεται έργο ομοιογενές και  η 

οποία γίνεται για σκοπούς λογιστικής ομαδοποίησης – συγκέντρωσης των δαπανών 

που γίνονται για χάρη του τμήματος της δραστηριότητας αυτής, με παραπέρα σκοπό 

την κατανομή του κόστους στα έργα που παράγονται στο τμήμα. Τα κέντρα κόστους 

μπορεί να συμπίπτουν ή να μην συμπίπτουν με την διαίρεση της επιχείρησης σε 

λειτουργίες ή σε τμήματα.  

Φορέας κόστους ή αντικείμενο κόστους, είναι ο δέκτης που θα επιβαρυνθεί με 

το κόστος που έχει  ομαδοποιηθεί στο πλαίσιο κάθε κέντρου κόστους. Τελικός 

φορέας κόστους, είναι το προϊόν ή η υπηρεσία που παράγεται και που προορίζεται να 

διατεθεί. Επίσης, φορέας κόστους μπορεί να είναι εκτός από το προϊόν, και κάποιος 

πελάτης, μια εργοστασιακή μονάδα, μια λειτουργία και οποιαδήποτε υποδιαίρεση 

μιας επιχείρησης που μπορεί να αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για κάποιους.  

Ενδιάμεσοι φορείς κόστους, είναι τα προϊόντα που παράγονται σε διάφορες φάσεις 

ή στάδια κατεργασίας, τα οποία δεν είναι δυνατόν να διατεθούν στην κατανάλωση με 

την μορφή που παίρνουν στα στάδια αυτά παραγωγής.  

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην έννοια του επιμερισμού του έμμεσου κόστους 

και στη σημαντικότητα της διαδικασίας αυτής. 

Καταλογισμός ή επιμερισμός είναι η κατανομή των δαπανών στους φορείς 

κόστους χρησιμοποιώντας κάποια βάση μερισμού. Η επιβάρυνση του τελικού 

προϊόντος με την αξία της α΄ύλης , είναι σχετικά εύκολη διαδικασία , γιατί μια 

επιχείρηση με μια υποτυπώδη οργάνωση , διατηρεί στοιχεία ανάλωσης α΄ υλών.  Το 

ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για την άμεση εργασία . Τι γίνεται  όμως με έμμεσα 

υλικά, έμμεση εργασία και γενικά βιομηχανικά έξοδα τα οποία γίνονται για χάρη 

πολλών αντικειμένων κόστους; Πώς θα γίνει ο καταλογισμός όταν έχουμε μια μεγάλη 

ποικιλία παραγόμενων προϊόντων, που κάποια γίνονται με περισσότερο 

μηχανοποιημένους μεθόδους , ενώ άλλα με μεγαλύτερη συμβολή χειρωνακτικής 

εργασίας;  Από την εμπειρία έχει αποδειχθεί ότι  ένα σύστημα κοστολόγησης είναι 

τόσο περισσότερο αντικειμενικό, όσο στην σύνθεση του κόστους κυριαρχούν τα 

άμεσα έξοδα. Στην περίπτωση που κυριαρχούν τα έμμεσα έξοδα, τότε η 

αντικειμενικότητα του συστήματος θα έπρεπε να κρίνεται από τον τρόπο που 

μερίζεται το έμμεσο κόστος στα προϊόντα που θέλουμε να κοστολογήσουμε. Για το 

σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουμε στο νου μας την έννοια του κατά φύσει έμμεσου 

κόστους και του κατά θέσει έμμεσου κόστους. Το κατά φύσει έμμεσο κόστος, είναι 
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αυτό που δεν συνδέεται κατά τρόπο εμφανή και αναμφισβήτητο με την παραγωγή 

ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Το κατά θέσει έμμεσο κόστος, είναι το κόστος που 

ενώ γίνεται χάριν συγκεκριμένου προϊόντος ή λειτουργίας, εν τούτοις γίνεται εκ των 

πραγμάτων έμμεσο, διότι δεν υπάρχουν οι οργανωτικές, τεχνικές, λογιστικές κλπ 

προϋποθέσεις, που απαιτούνται για να διαπιστωθεί χάριν τίνος προϊόντος/ λειτουργίας 

δημιουργήθηκε το κόστος. Για να πραγματοποιηθεί ο επιμερισμός του κόστους 

πρέπει να βρεθεί μια μεταβλητή που να συνδέει το έμμεσο κόστος με το αντικείμενο 

κόστους που ευθύνεται για αυτό. Η μεταβλητή αυτή χρησιμοποιείται ως βάση στους 

υπολογισμούς και ως εκ τούτου ονομάζεται βάση μερισμού. 

 Ακριβώς σε αυτό το πρόβλημα έρχεται να δώσει λύση το σύστημα της 

κοστολόγησης κατά δραστηριότητα (Activity Based Costing). Έρχεται δηλαδή να  

ιχνηλατήσει τις αιτίες δημιουργίας του κόστους και να μετατρέψει το έμμεσο κόστος 

σε άμεσο, βρίσκοντας τις σχέσεις που συνδέουν τα προϊόντα, με την ανάλωση των 

πόρων και με ενδιάμεσο φορέα τις δραστηριότητες για την έννοια των οποίων θα 

μιλήσουμε αργότερα. Η λύση στο πρόβλημα του μερισμού είναι η επιλογή των 

σωστών βάσεων μερισμού, και σε αυτό το θέμα θα αναφερθούμε αμέσως παρακάτω. 

 

2.2.2 Βάσεις μερισμού . 

 
 Η επιλογή της σωστής βάσης μερισμού είναι μια απλή και εύκολη υπόθεση 

στην περίπτωση που παράγεται ένα μόνο προϊόν ή περισσότερα από ένα που 

χρησιμοποιούν, όμως, ομοιόμορφη διαδικασία. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν 

παράγονται πολλά προϊόντα ή όταν η διαδικασία παραγωγής είναι πολύπλοκη. Με 

την επιλογή διαφορετικών βάσεων μερισμού, μπορεί να προκύψει τελείως 

διαφορετική κάθε φορά κατανομή των ΓΒΕ και επομένως διαφορετικό ανά μονάδα 

κόστος παραγωγής, ανοίγοντας έτσι την πόρτα στην υποκειμενικότητα και στην 

αυθαιρεσία. 

Έτσι λοιπόν, η επιλογή της βάσης μερισμού  πρέπει  να γίνεται με γνώμονα τα 

ακόλουθα κριτήρια[Horngren, 1977, σελ.494-519]: 

 

 Αιτία (cause-and-effect relationship). Όταν οι παράγοντες που δημιούργησαν 

ένα έξοδο είναι αναγνωρίσιμοι και ευδιάκριτοι, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

ως οδηγοί μερισμού για τα αντικείμενα κόστους που αφορούν. Με αυτό το κριτήριο 

τα ΓΒΕ μερίζονται βάσει της σχέσης αιτίου  - αιτιατού. Δηλαδή, το κατά πόσο η βάση 
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μερισμού αιτιολογεί την ύπαρξη του κόστους. Ως παράδειγμα, τα έξοδα ποιοτικού 

ελέγχου μπορούν να κατανεμηθούν με βάση τις ώρες διάρκειας των τεστ ποιότητας 

που πραγματοποιήθηκαν για κάθε προϊόν. Παρόλο που η ανεύρεση της αιτίας 

δημιουργίας ενός ΓΒΕ είναι αρκετές φορές δύσκολη στην πράξη, το κριτήριο αυτό 

είναι το λιγότερο υποκειμενικό και απαιτεί προσεκτική ανάλυση των παραγωγικών 

διαδικασιών. Επειδή δε, το κριτήριο αυτό εστιάζεται στην εξεύρεση της αιτίας της 

ανάλωσης των οικονομικών πόρων, θεωρείται ως το σημαντικότερο από όλα τα 

κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγονται οι βάσεις μερισμού. 

 

 Όφελος (Benefit). O μερισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα οφέλη που 

λαμβάνουν τα αντικείμενα κόστους από τις υπηρεσίες για τις οποίες οι έμμεσες 

δαπάνες πραγματοποιήθηκαν. Παραδείγματος χάριν, το κόστος μιας διαφημιστικής 

καμπάνιας που προβάλλει την συνολική εικόνα μιας επιχείρησης, θα πρέπει να 

κατανεμηθεί με βάση το ύψος των πωλήσεων ανά προϊόν, γιατί υποτίθεται ότι όσα 

προϊόντα αύξησαν τις πωλήσεις τους , ωφελήθηκαν περισσότερο από τη 

διαφημιστική εκστρατεία. 

 

 Δικαιοσύνη ή αμεροληψία (Fairness or Equity). H εφαρμογή του κριτηρίου 

αυτού είναι δύσκολη, λόγω της υποκειμενικότητας της φύσης του. Είναι όμως πολύ 

σημαντικό να εφαρμόζεται το περισσότερο δυνατόν.  

  

 Ανεξαρτησία των αντικειμένων κόστους (Independence of cost objects). Η 

μέθοδος μερισμού πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε το ποσό που μερίζεται σε κάποιο 

φορέα κόστους,  να μην επηρεάζεται από τις ενέργειες σε άλλα αντικείμενα κόστους 

κατά τη διάρκεια της περιόδου που πραγματοποιείται ο μερισμός. 

 

 Ικανότητα απορρόφησης του κόστους (Ability to bear the cost). Αυτό το 

κριτήριο προτείνεται συνήθως, ως η τελευταία εναλλακτική λύση, όταν δεν μπορεί να 

βρεθεί ένα άλλο καλύτερο κριτήριο. Σύμφωνα με αυτό, το κόστος μερίζεται ανάλογα 

με την ικανότητα των αντικειμένων κόστους να απορροφούν το κόστος. Συνεπώς, 

οδηγεί σε μερισμό με βάση κάποιο μέτρο του μεγέθους των αντικειμένων κόστους, με 

τη λογική ότι τα μεγαλύτερα αντικείμενα κόστους μπορούν να απορροφήσουν 

μεγαλύτερο μέρος των ΓΒΕ. Για παράδειγμα, από μια κοινή διαδικασία (έστω 

εξόρυξη) λαμβάνονται δύο προϊόντα: το Α, μεγάλου όγκου και μικρής αξίας και 
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ζήτησης και το Β, που είναι μικρού όγκου και μεγάλης αξίας και ζήτησης. Καθώς το 

κόστος είναι κοινό, γίνεται και για τα δύο τα προϊόντα και ο οδηγός κόστους είναι 

αδύνατον να ανιχνευθεί. Μερισμός του κοινού κόστους με βάση τον όγκο των 

προϊόντων θα καταλήξει να εμφανίσει ζημιογόνο το Α και κερδοφόρο το Β. Η πιο 

σωστή βάση μερισμού σύμφωνα με το κριτήριο της ικανότητας απορρόφησης του 

κόστους, είναι σε αυτή την περίπτωση η αξία πώλησης. 

 Έχοντας λοιπόν, γίνει η επιλογή της κατάλληλης βάσης μερισμού, με βάσει τα 

παραπάνω κριτήρια, θα πρέπει η επιχείρηση να βεβαιωθεί για την αξιοπιστία που 

παρέχουν οι πληροφορίες που αυτή η βάση δίνει. Μια αξιόπιστη βάση μερισμού, θα 

πρέπει να επιτυγχάνει τους εξής δύο στόχους: 

 Ακρίβεια των υπολογισμών, όσο το δυνατόν δηλαδή μικρότερη απόκλιση μεταξύ 

υπολογιζόμενης επιβαρύνσεως και πραγματικής ανάλωσης της δαπάνης. 

 Μείωση της υπολογιστικής διαδικασίας και του αντίστοιχου κόστους. 

 

Στην πράξη χρησιμοποιούνται μια ή περισσότερες βάσεις μερισμού, και οι πιο 

διαδεδομένες από αυτές είναι οι παρακάτω: 

Α. Άμεση εργασία. Ο καταλογισμός γίνεται με βάση είτε το κόστος είτε τις ώρες της 

άμεσης εργασίας. Η χρησιμοποίηση του συντελεστή αυτού ενδείκνυται όταν: 

-Το κόστος εργασίας αποτελεί σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους. 

-Τα προϊόντα περνούν από ομοιόμορφη κατεργασία. 

Σήμερα όμως , που οι επιχειρήσεις εκσυγχρονίζονται και αυτοματοποιούνται , η 

χρήση αυτής της βάσης αντενδείκνυται. 

Β. Πρώτη ύλη. Ο καταλογισμός γίνεται με βάση την ποσότητα ή την αξία της ύλης. 

Ενδείκνυται για επιχειρήσεις στις οποίες κυριαρχεί το κόστος της πρώτης ύλης.  

Γ. Ώρες λειτουργίας βασικών μηχανημάτων. Ενδείκνυται η χρήση της βάσης αυτής 

όταν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ωρών λειτουργίας των μηχανημάτων και ύψους των 

γενικών εξόδων. 

Δ. Μονάδες παραχθέντος προϊόντος. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις μαζικής 

μονοπαραγωγής, ή σε περιπτώσεις που παράγεται μικρός αριθμός ειδών προϊόντων, 

χωρίς σημαντικές διαφορές . 

 

Η επιλογή μιας λανθασμένης βάσης μερισμού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 

η Διοίκηση να λαμβάνει ανακριβείς πληροφορίες κόστους. Αυτό όμως, σε μια εποχή 
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που η πληροφορία είναι το σημαντικότερο εργαλείο για μια σύγχρονη επιχείρηση, 

μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση στην απώλεια του ανταγωνιστικού της 

πλεονεκτήματος. 

Η αναζήτηση όλο και πιο εξελιγμένων και αξιόπιστων κοστολογικών 

συστημάτων που να δίνουν ακριβείς πληροφορίες για τη λήψη ορθών 

επιχειρηματικών αποφάσεων,  προϋποθέτει την επιλογή καλύτερων και πιο 

αξιόπιστων βάσεων μερισμού. Αυτό αποδεικνύεται παρακάτω, όπου γίνεται μια  

ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης των κοστολογικών συστημάτων , τα οποία 

ταξινομούνται σε εξελικτικά επίπεδα, αναλόγως με τον τρόπο επιλογής των βάσεων 

μερισμού  και επιμερισμού του έμμεσου κόστους στα αντικείμενα κόστους. 

 

2.3 Εξέλιξη των κοστολογικών συστημάτων 

 
2.3.1 Ιστορική ανασκόπηση 

 

 Η ζήτηση για πληροφόρηση με σκοπό τον εσωτερικό σχεδιασμό και έλεγχο 

των επιχειρήσεων, πρωτοεμφανίστηκε το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, όταν 

υφαντουργικές επιχειρήσεις και σιδηροδρομικές εταιρείες, έπρεπε να διαιρέσουν τις 

διοικητικές διαδικασίες με σκοπό την αποτελεσματικότερη διοίκησή τους. 

 Πιο συγκεκριμένα ο Thomas Johnson (1972) περιγράφει το κοστολογικό 

σύστημα της υφαντουργικής επιχείρησης Lyman, η οποία ιδρύθηκε το 1855, και το 

οποίο έδωσε τη δυνατότητα στην διοίκηση να παρακολουθεί την αποδοτικότητα της 

μετατροπής των α΄ υλών σε έτοιμα προϊόντα..  Ο Chandler (1977) ανέπτυξε το πώς  

αμερικάνικες σιδηροδρομικές εταιρείες, κατά την δεκαετία του 1860 και 1870, 

ανέπτυξαν λογιστικές διαδικασίες με σκοπό τον εκτενή σχεδιασμό και έλεγχο των 

διαδικασιών τους, όμως δεν γίνεται λόγος για μερισμό κόστους, αφού τα γενικά 

βιομηχανικά έξοδα είναι μικρού μεγέθους. Αργότερα , κατά την δεκαετία του 1880, 

κάνουν την εμφάνισή τους βιομηχανικές μονάδες μαζικής παραγωγής και διανομής, 

που παράγουν προϊόντα καπνού, σπίρτα, απορρυπαντικά, αλεύρι κ.α. Οι επιχειρήσεις 

αυτές υπολογίζουν το βιομηχανικό κόστος , εστιάζοντας κυρίως στο κόστος της 

άμεσης εργασίας και άμεσων υλικών (άμεσο κόστος), χωρίς να δίνουν σημασία στα 

έμμεσα γενικά βιομηχανικά έξοδα (ΓΒΕ). Συνεπώς, η κοστολογική  πρακτική έως τα 

τέλη του 19ου  αιώνα, δεν περιελάμβανε την κατανομή των ΓΒΕ στα προϊόντα. 
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 Η υιοθέτηση των πρώτων επιστημονικών μεθόδων διοίκησης από τις 

αμερικανικές επιχειρήσεις, έδωσαν ώθηση για την περαιτέρω ανάπτυξη των 

κοστολογικών πρακτικών. Τα ονόματα επιστημόνων που συνδέονται με την ανάπτυξη 

αυτών των επιστημονικών μεθόδων, είναι του Frederick Taylor, Harrington Emerson, 

Hamilton Church και Henry Towne. Για πρώτη φορά σε αυτήν την περίοδο, δίνονται 

αναφορές καταμερισμού του έμμεσου κόστους (ΓΒΕ), στα προϊόντα.  Επειδή, η 

άμεση εργασία αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους παραγωγής 

προϊόντων και τα ΓΒΕ αποτελούν ένα μικρό ποσοστό αυτών, χρησιμοποιούνται ως 

βάση μερισμού οι ώρες άμεσης εργασίας. 

 Η περίοδος από το 1925 μέχρι και το 1980 δεν είχε  να επιδείξει καινοτομίες 

στον τομέα της διοικητικής λογιστικής. Παρόλο τις σημαντικές αλλαγές στην φύση 

των επιχειρήσεων και στις διαστάσεις του ανταγωνισμού, δεν υπήρξαν καινοτομίες 

ως προς το σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων κοστολογικών συστημάτων, και άρα 

στον τρόπο μερισμού του έμμεσου κόστους .Η αυτοματοποίηση της παραγωγής , η 

ταυτόχρονη παραγωγή πολλών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών και η 

παγκοσμιοποίηση, οδήγησαν σε όξυνση του ανταγωνισμού και κατά συνέπεια μείωση 

των τιμών. Αυτό έκανε επιτακτική την ανάγκη απόκτησης καλύτερης κοστολογικής 

πληροφόρησης, που θα είχε ως αποτέλεσμα τον καλύτερο χειρισμό του κόστους και 

κατά συνέπεια μείωσής του. 

 Την ύπαρξη του όλου και διευρυνόμενου χάσματος ανάμεσα στις 

παραδοσιακές μεθόδους κοστολόγησης και στις απαιτήσεις του σύγχρονου 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, συνόψισαν με τον καλύτερο τρόπο οι καθηγητές του 

Harvard Business School, H.Thomas Johnoson και Robert S.Kaplan, στο βιβλίο τους 

‘Relevance Lost’ (Η χαμένη σχετικότητα)1.  Στην  δεκαετία του ’80 ο Robert 

S.Kaplan , έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη του συστήματος κοστολόγησης κατά 

κέντρο δραστηριότητας. Η βασική διαφορά του συστήματος κοστολόγησης κατά 

δραστηριότητα , από τα παραδοσιακά κοστολογικά συστήματα έγκειται στον τρόπο 

αντιμετώπισης του έμμεσου κόστους. Ο βασικότερος στόχος του νέου αυτού 

συστήματος είναι ο προσδιορισμός όσο το δυνατόν περισσότερων άμεσων σχέσεων 

μεταξύ των πόρων και των αντικειμένων κόστους και τελικά στην επιλογή 

περισσότερων βάσεων μερισμού. 

                                                 
1 ‘Relevance Lost: The rise and fall of management accounting’, H. Thomas Johnson & Robert S. 
Kaplan, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 1987.  
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Το ABC συνιστά την τελευταία εξέλιξη των συστημάτων κοστολόγησης. 

Όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω, διακρίνουμε τρία επίπεδα κοστολόγησης ανάλογα 

με τον αριθμό, κυρίως,  των χρησιμοποιούμενων βάσεων μερισμού. Για τα 

συστήματα αυτά γίνεται λόγος αμέσως παρακάτω.  

 

2.3.2 Εξέλιξη των κοστολογικών συστημάτων 

 

Η μελέτη της  εξέλιξης των κοστολογικών συστημάτων και των 

χρησιμοποιούμενων βάσεων μερισμού,  οδηγεί στη διαπίστωση ότι η επιλογή των 

βάσεων μερισμού ακολουθεί την εξής σειρά: 

 

1Ο επίπεδο: Επιλογή μιας μοναδικής βάσης μερισμού (άμεση εργασία). 

2Ο επίπεδο: Επιλογή χωριστών βάσεων μερισμού των ΓΒΕ κατά τμήμα παραγωγής. 

3Ο επίπεδο: Επιλογή της βάσης μερισμού των ΓΒΕ κατά κέντρο δραστηριότητας. 

 

Κατά το παρελθόν η πιο διαδεδομένη βάση μερισμού των κοστολογικών 

συστημάτων ήταν η άμεση εργασία. Δηλαδή η χρησιμοποίηση ενός ενιαίου 

συντελεστή Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων (plant wide overhead rate) [Garrison 

& Noreen, 2003, σελ.317]. Όταν όμως αναπτύχθηκαν αυτά τα κοστολογικά 

συστήματα, υπερτερούσαν οι χειρωνακτικές εργασίες. Συνεπώς, παλαιότερα η άμεση 

εργασία, ήταν η κατεξοχήν πηγή δημιουργίας του κόστους. Έτσι λοιπόν, επειδή η 

συμμετοχή των ΓΒΕ ήταν μικρή, έστω και εάν υποθέσουμε ότι η επιλογή της άμεσης 

εργασίας ήταν μια κακή επιλογή ως βάση μερισμού, αυτό θα είχε μικρή επίπτωση στο 

τελικό αποτέλεσμα.  Αυτό επαρκούσε μέχρι την στιγμή που οι εξελίξεις στο 

οικονομικό γίγνεσθαι, άλλαξαν τα δεδομένα.  

Συγκεκριμένα, η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα την 

αυτοματοποίηση της παραγωγής και άρα την μείωση της χειρωνακτικής εργασίας. 

Επίσης, η τάση που επικρατεί στην αγορά για την ζήτηση μεγάλης ποικιλίας και 

υψηλής διαφοροποίησης προϊόντων, οδηγεί στην αλλαγή του μοντέλου παραγωγής. Η 

παραγωγή γίνεται πλέον σε μεγάλες παρτίδες και με υψηλές απαιτήσεις σχεδιασμού 

και διάθεσης. Έτσι, διαχρονικά, η άμεση εργασία και τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 

κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Σαν ποσοστό του συνολικού κόστους, η άμεση 

εργασία μειώνεται, ενώ τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα αυξάνουν. 
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 Οι επιχειρήσεις που αντιλήφθηκαν τις αλλαγές αυτές, προχώρησαν στην επιλογή 

περισσότερων της μίας βάσεως μερισμού. Δηλαδή, αντικατέστησαν τον ένα ενιαίο 

συντελεστή με τους συντελεστές Γενικών Βιομηχανικών εξόδων κατά τμήμα 

(department overhead rates). Οι βάσεις επιμερισμού που χρησιμοποιούνται σε 

αυτούς τους κατά τμήμα συντελεστές, εξαρτώνται από τη φύση της εργασίας που 

πραγματοποιείται σε κάθε τμήμα. Για παράδειγμα, τα Γενικά βιομηχανικά Έξοδα σε 

ένα τμήμα κατεργασίας με μηχανές, μπορούν να επιμεριστούν με βάση τις ώρες 

μηχανής σε αυτό το τμήμα. Αντίθετα, σε ένα τμήμα συναρμολόγησης, τα Γενικά 

Βιομηχανικά έξοδα μπορεί να επιμεριστούν με βάση τις ώρες άμεσης εργασίας σε 

αυτό το τμήμα.  

 

 

Τα βήματα της νέας διαδικασίας  όπως απεικονίζονται και στο σχήμα 2, είναι τα 

εξής: 

1. Συλλογή και συγκέντρωση εξόδων κατ΄είδος. 

2. Συγκέντρωση των εξόδων στα κέντρα κόστους (συνήθως συμπίπτουν με την 

τμηματική υποδιαίρεση των επιχειρήσεων). 

3. Κατανομή των εξόδων στους φορείς κόστους χρησιμοποιώντας κάποια βάση 

μερισμού. 

 

                   Σχήμα 2 : Καταλογισμός των εξόδων στους φορείς κόστους. 
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Η χρησιμοποίηση περισσότερων βάσεων μερισμού μειώνει τα περιθώρια 

αυθαιρεσίας και υποκειμενικότητας. Παρόλα αυτά όμως, με την πάροδο των χρόνων, 

ακόμα και τα συστήματα αυτά παρουσιάζουν σημαντικά μειονεκτήματα. Καταρχήν, 

δεν προσδιορίζουν το κόστος που αναλώνουν οι επιχειρησιακές διαδικασίες και 

δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων / υπηρεσιών.  

Επίσης, δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τη σύνδεση των λειτουργιών διοίκησης, 

πωλήσεων και έρευνας και ανάπτυξης, με τα παραγόμενα προϊόντα. Βέβαια, είδαμε 

σε προηγούμενες παραγράφους ότι αυτά αποτελούν κόστος περιόδου, αλλά 

αναμφίβολα η διοίκηση επιθυμεί να γνωρίζει την επιρροή των λειτουργιών αυτών στη 

διαμόρφωση του κόστους.  ΄Έτσι περνάμε στο τρίτο επίπεδο κοστολόγησης, κατά το 

οποίο οι δραστηριότητες αντικαθιστούν τα κέντρα κόστους και χρησιμοποιούνται 

περισσότερες βάσεις μερισμού για την κατανομή του κόστους. Το νέο αυτό σύστημα 

κοστολόγησης ονομάζεται κοστολόγηση κατά δραστηριότητα και είναι μια τεχνική 

που είναι σχεδιασμένη να αντανακλά αυτούς τους ετερόκλητους παράγοντες 

ακριβέστερα κατά την κοστολόγηση των προϊόντων. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα 

προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την φιλοσοφία, την δομή , τον τρόπο εφαρμογής του 

συστήματος αυτού, καθώς επίσης και να το αξιολογήσουμε.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Κοστολόγηση κατά Κέντρο 

Δραστηριότητας  (Activity Based Costing) 

 

3.1 Παρουσίαση του ΑΒC 

 

3.1.1 Γενικά 

 
 Από την σύντομη ιστορική αναδρομή που αναλύσαμε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, αντιλαμβανόμαστε ότι οι επιχειρήσεις για πολλά χρόνια, λάμβαναν 

αποφάσεις που βασίζονταν σε παραπλανητικές πληροφορίες. Τα παραδοσιακά 

συστήματα κοστολόγησης δεν εξελίχθηκαν αναλογικά με τις αλλαγές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Αντίθετα είχαν σχεδιαστεί για να  καλύψουν τις ανάγκες ενός 

στάσιμου οικονομικού περιβάλλοντος, με κύριο χαρακτηριστικό το υψηλό άμεσο 

εργατικό κόστος. 

 Ήδη από το 1971, ο George J. Staubus  πρότεινε την ανάπτυξη συστημάτων 

που βασίζονται στις δραστηριότητες. Την ίδια χρονιά , δημοσίευσε το ‘Activity 

Costing and Input-Output Accounting’. Δυστυχώς, εκείνη την περίοδο υπήρχε μικρό 

ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη νέων κοστολογικών συστημάτων. 

Επιπλέον, σε αυτή την φάση δεν υπήρχε η κατάλληλη τεχνολογική υποδομή για να 

υποστηρίξει το δύσκολο έργο της συλλογής πληροφοριών. 

 Ωστόσο, από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, κάποιες βιομηχανίες και 

κάποιοι ακαδημαϊκοί, αναγνώρισαν τις τεράστιες ατέλειες που είχαν τα 

χρησιμοποιούμενα κοστολογικά συστήματα, καθώς και τα αρνητικά αποτελέσματά 

τους. Συγκεκριμένα, οι επιχειρηματίες , αντιμέτωποι με τον ξαφνικό εισαγόμενο 

ανταγωνισμό  από χώρες χαμηλού εργατικού κόστους, βρέθηκαν να έχουν τρεις 

επιλογές: ‘αυτοματοποίηση – μετανάστευση – κατάρρευση’.   

Η ρομποτική φαινόταν να είναι για τις Αμερικανικές επιχειρήσεις ιδιαίτερα, η 

μόνη ελπίδα. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, ο αριθμός των αμερικάνικων 

ρομποτικών εγκαταστάσεων αυξήθηκε μέσα σε τέσσερα χρόνια από 5.000 σε 20.000 

μονάδες[O΄Guin, 1996, σελ.15]. Παρόλα αυτά όμως, οι επενδύσεις στην 
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αυτοματοποίηση απογοήτευσαν πολύ γρήγορα πολλούς επιχειρηματίες, αφού τα 

κοστολογικά τους συστήματα δεν λάμβαναν υπόψη την αύξηση του έμμεσου 

κόστους, που δημιουργήθηκε από την αυτοματοποίηση της παραγωγής, και άρα δεν 

παρείχαν ακριβή κοστολόγηση.  

 Έτσι , στη δεκαετία του ’80 ο καθηγητής  Robert S. Kaplan,  έρχεται να 

αντιμετωπίσει το πρόβλημα μερισμού του έμμεσου κόστους, προτείνοντας την 

ανάπτυξη και εφαρμογή του Activity Based Costing (ΑΒC) . 

Το ABC αποτελεί μια νέα αντίληψη όσον αφορά τα συστήματα 

κοστολόγησης, και έρχεται να καλύψει τα κενά των παραδοσιακών συστημάτων. Ο 

αρχικός λόγος που αναπτύχθηκε το ABC ήταν η κατανόηση και ο έλεγχος του 

έμμεσου κόστους. Σήμερα όμως προσφέρει πολύ περισσότερα από το να προσδιορίζει 

απλώς το κόστος ενός προϊόντος. Δίνει απάντηση στο τι δημιουργεί το κόστος και 

πως μπορούμε να το διαχειριστούμε καλύτερα. Είναι ένα διοικητικό εργαλείο που 

βοηθά στην βελτίωση της αποδοτικότητας. 

  Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις βασικές έννοιες των συστατικών 

στοιχείων ενός συστήματος ABC, για την καλύτερη κατανόηση των όσων θα πούμε 

παρακάτω. 

 

3.1.2 Βασικές έννοιες των συστατικών στοιχείων ενός συστήματος ABC. 

 

3.1.2.1 Γενικά 

 

Τα κύρια συστατικά στοιχεία ενός συστήματος ABC είναι τα παρακάτω: 

 

• Πόροι (Resources): Οι πόροι είναι τα οικονομικά στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των ποικίλων δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης. Παράδειγμα αποτελεί το κόστος της εργασίας, των πρώτων 

υλών, τα έξοδα ταξιδιών , τα ενοίκια κ.α. Δηλαδή, συμπεριλαμβάνονται τα 

κόστη παραγωγής αλλά και όλων των άλλων διοικητικών λειτουργιών. 

• Οδηγοί πόρων  (Resource Drivers) – Οδηγοί κόστους (Cost Drivers):  Ως 

οδηγό κόστους εννοούμε την δραστηριότητα που προκαλεί την ύπαρξη ενός 

κόστους μέσα στην επιχείρηση. Εκφράζει την αιτία που καθιστά αναγκαία την 

εκτέλεση της δραστηριότητας, και αποτελεί ένα μέγεθος αναλογικό με την 
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κατανάλωση της δραστηριότητας. Για να υπολογιστεί ποσοτικά ,είναι 

αναγκαία η εύρεση ενός μετρήσιμου χαρακτηριστικού της δραστηριότητας . Ο 

οδηγός πόρων είναι ο οδηγός κόστους του πρώτου σταδίου κατανομής των 

πόρων στις δραστηριότητες κατά το σύστημα ABC. Για παράδειγμα, τα 

εργατικά κατανέμονται στις δραστηριότητες με βάση τον εξής οδηγό πόρου:  

Ποσοστό του χρόνου που οι εργαζόμενοι αναλώνουν σε κάθε δραστηριότητα. 

• Δραστηριότητα (Activity): To Consortium for Advanced Manufacturing – 

International (CAM-I), ορίζει τη δραστηριότητα ως εξής : Δραστηριότητα 

είναι, πρώτον, η εργασία που πραγματοποιείται μέσα σε έναν οργανισμό , και 

δεύτερον, οι αθροίσεις των ενεργειών  ή καθηκόντων, που είτε 

πραγματοποιούνται από ανθρώπους είτε από μηχανές και απαιτούνται για την 

ικανοποίηση των αναγκών των πελατών (εσωτερικών ή εξωτερικών). [Miller, 

1996, σελ. 49-56)]. 

• Κέντρο δραστηριότητας (Activity center): Είναι ένα σύμπλεγμα 

αλληλοσυσχετιζόμενων δραστηριοτήτων. 

• Λεκάνη συγκέντρωσης / Δεξαμενή κόστους δραστηριότητας (Activity cost 

pool): Μπορεί να περιγραφεί ως μια λεκάνη στην οποία συγκεντρώνονται τα 

κόστη που σχετίζονται με μια δραστηριότητα . Συνήθως, μια δεξαμενή 

κόστους δραστηριοτήτων δεν αναφέρεται σε μία μόνο δραστηριότητα , αλλά 

σε ένα σύνολο παρόμοιων δραστηριοτήτων , οι οποίες ομαδοποιούνται 

προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του συστήματος. 

• Οδηγοί δραστηριοτήτων (Activity Drivers): Είναι οι οδηγοί κόστους του 

δεύτερου σταδίου.   

• Στοιχείο κόστους (Cost element): Το ποσό που πληρώνεται για την 

απόκτηση ενός πόρου και την κατανομή του σε μια δραστηριότητα. 

 

Στη συνέχεια θα γίνει μια προσπάθεια εκτενέστερης ανάλυσης των κατηγοριών 

των  δραστηριοτήτων, γιατί η έννοια της δραστηριότητας είναι κρίσιμη για την 

εφαρμογή του ABC. 

 

 

 

 

 25



Παπαγεωργίου Γαρυφαλλιά………………………………………………..……Κοστολόγηση κατά κέντρο δραστηριότητας 

3.1.2.2 Κατηγορίες Δραστηριοτήτων. 

 

Οι δραστηριότητες ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες , ανάλογα με τη 

χρησιμοποίηση διαφόρων κριτηρίων κατάταξης: 

 

A. Το κριτήριο της συμβολής. 

Ανάλογα με το αν μια δραστηριότητα συμβάλλει στην επίτευξη στις αποστολής και 

των στόχων στις εταιρείας , μπορεί να ταξινομηθεί στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Πρωτεύουσα δραστηριότητα (primary activity). Είναι η δραστηριότητα που 

συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη της βασικής αποστολής ενός τμήματος ή μιας 

οργανωσιακής μονάδας. Για παράδειγμα, η έρευνα αγοράς είναι μια κύρια 

δραστηριότητα του τμήματος marketing.  

 Δευτερεύουσα δραστηριότητα (secondary activity). Αυτός ο τύπος 

δραστηριότητας υποστηρίζει τις πρωτεύουσες δραστηριότητες ενός οργανισμού. Οι 

δευτερεύουσες δραστηριότητες είναι γενικές δραστηριότητες όπως η διοίκηση, η 

επίβλεψη, η εκπαίδευση και η γραμματειακή υποστήριξη, που πραγματοποιούνται για 

να υποστηρίξουν ένα μέρος ή και το σύνολο των πρωτευουσών δραστηριοτήτων μιας 

οργανωσιακής μονάδας. Οι δευτερεύουσες δραστηριότητες υποστηρίζουν ένα μόνο 

τμήμα της εταιρείας και θα πρέπει να αυξάνουν την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα των πρωτευουσών δραστηριοτήτων στο τμήμα αυτό. Ένα κοινό 

χαρακτηριστικό των δευτερεύουσων δραστηριοτήτων είναι ότι καταναλώνονται από 

τις πρωτεύουσες δραστηριότητες. Οι δευτερεύουσες δραστηριότητες θα πρέπει να 

διερευνηθούν προσεκτικά, ώστε να προσδιορισθεί το εάν είναι απαραίτητες, γιατί και 

αυτές αναλώνουν μέρος των πόρων. [Kaplan & Atkinson,  1998,  σελ.72]. 

 

Β. Το κριτήριο της προστιθέμενης αξίας. 

Ως προς την αξία που δημιουργούν , οι δραστηριότητες μπορούν να διακριθούν σε 

[Miller, 1996, σελ .92].: 

 Δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας (value added activities), είναι αυτές που 

βοηθούν στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της εταιρείας, συμβάλλοντας στη 

σχηματοποίηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος και της υπηρεσίας, στοιχεία για 

τα οποία πληρώνουν οι πελάτες. Οι διοικούντες χρησιμοποιούν αυτό το σχήμα 

ιεράρχησης αξίας, για να εστιάσουν την προσοχή τους στα προγράμματα μείωσης 
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κόστους, και άρα αποδέσμευσης πόρων για την πραγματοποίηση των 

δραστηριοτήτων. 

 Δραστηριότητες μη προστιθέμενης αξίας (non value added activities), είναι 

αυτές οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου της εταιρείας. 

  

Γ. Το κριτήριο της ανάγκης εκτέλεσης. 

Ως προς την ανάγκη εκτέλεσης των δραστηριοτήτων μέσα σε μία εταιρεία,  

διακρίνουμε τα εξής είδη: 

 Υποχρεωτικές δραστηριότητες (mandatory activities), είναι αυτές που πρέπει 

υποχρεωτικά να εκτελέσει μια επιχείρηση, και είναι οι ελάχιστα απαραίτητες για την 

επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της 

επιχείρησης. 

 Προαιρετικές δραστηριότητες (discretionary activities), είναι αυτές που 

βασίζονται στην κρίση της διοίκησης.  

 

Δ. Το κριτήριο της επανάληψης. 

Μερικές από τις δραστηριότητες που εκτελεί μια επιχείρηση εκτελούνται σε συνεχή 

βάση, ενώ άλλες όχι. Με βάση αυτό το κριτήριο, οι δραστηριότητες διακρίνονται σε: 

 Μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες (non-repetitive activities), είναι 

εκείνες που γίνονται μια φορά κατά περίπτωση. 

 Επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες (repetitive activities), είναι εκείνες που 

επαναλαμβάνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

Ε. Το κριτήριο του επιπέδου αναφοράς. 

Αυτός ο τρόπος κατάταξης των δραστηριοτήτων , όπως θα δούμε και στη συνέχεια, 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμος κατά την υλοποίηση του συστήματος ABC. Ο λόγος που 

χρησιμοποιείται η ιεράρχηση των δραστηριοτήτων, είναι για να αποδώσει το κάθε 

κόστος σε εκείνο το επίπεδο  όπου προκαλείται από συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

Το σχήμα  2 που ακολουθεί απεικονίζει αυτή την ιεράρχηση [Kaplan & Cooper, 

1998, σελ.89]. 
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Product-Line 

Sustaining 

Activities 

 Channel 

Sustaining 

Activities 

   

Brand 

Sustaining 

Activities 

 Customer 

Sustaining 

Activities 

   

Product 

Sustaining 

Activities 

 Order 

Related 

Activities 

   

 Batch Level 

Activities 

 

   

 Unit Level 

Activities 

 

 
Σχήμα 2 : Η ιεράρχηση των δραστηριοτήτων κατά το ABC. 

 Οι δραστηριότητες σε επίπεδο μονάδας προϊόντος (unit-level activities), είναι 

εκείνες οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν για κάθε μονάδα προϊόντος ή υπηρεσίας που 

παράγεται και η ποσότητά τους είναι ανάλογη με το ύψος παραγωγής και τον όγκο 

πωλήσεων. Τα παραδοσιακά κοστολογικά συστήματα που χρησιμοποιούν ως βάσεις 

μερισμού τις ώρες εργασίας ή τις μηχανοώρες ή τον όγκο παραγωγής κτλ, βασίζονται 

αποκλειστικά σε οδηγούς κόστους σε επίπεδο μονάδας προϊόντος. 

 Οι δραστηριότητες σε επίπεδο παρτίδας (batch-level activities), είναι εκείνες 

που πραγματοποιούνται κάθε φορά που γίνεται χειρισμός ή επεξεργασία μιας 

παρτίδας προϊόντος, ανεξάρτητα από τον αριθμό μονάδων προϊόντος της παρτίδας. 

Για παράδειγμα, εργασίες όπως η ρύθμιση  των μηχανημάτων και η δρομολόγηση 

των παραγγελιών προς τους πελάτες, είναι δραστηριότητες παρτίδας. Συμβαίνουν 

κάθε φορά που υπάρχει μια παρτίδα ή μια παραγγελία πελάτη. Τα κόστη στο επίπεδο 

αυτό εξαρτώνται από τον αριθμό των παρτίδων που υφίστανται επεξεργασία, παρά 

τον αριθμό των μονάδων προϊόντος που παράγονται, τον αριθμό μονάδων που 
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πωλούνται ή κάποιο άλλο μέτρο όγκου. Για παράδειγμα, το κόστος ρύθμισης μιας 

μηχανής είναι το ίδιο ανεξάρτητα εάν η παρτίδα έχει μία ή χίλιες μονάδες προϊόντος. 

 Oι δραστηριότητες σε επίπεδο προϊόντος (Product – sustaining activities), 

είναι εκείνες που σχετίζονται με συγκεκριμένα προϊόντα και τυπικά πρέπει να 

πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από το πόσες παρτίδες δρομολογούνται ή πόσες 

μονάδες προϊόντος παράγονται ή πωλούνται. Για παράδειγμα , δραστηριότητες όπως 

ο σχεδιασμός ή η διαφήμιση ενός προϊόντος και η απασχόληση αντίστοιχου 

προσωπικού, είναι όλες δραστηριότητες σε επίπεδο προϊόντος. Εάν οι δραστηριότητες 

αυτού του επιπέδου, εκτελούνται για να υποστηρίξουν μια συγκεκριμένη μάρκα 

προϊόντος ή μια συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής, τότε αναφερόμαστε αντίστοιχα 

στις δραστηριότητες σε επίπεδο μάρκας προϊόντος (brand sustaining activities) 

και στις δραστηριότητες σε επίπεδο γραμμής προϊόντος (product line sustaining 

activities). Επίσης, σε αντιστοιχία με τις δραστηριότητες σε επίπεδο προϊόντος 

υπάρχουν και οι δραστηριότητες σε επίπεδο παραγγελιών (order sustaining 

activities), δηλαδή αυτές που στοχεύουν στην διεκπεραίωση συγκεκριμένων 

παραγγελιών και είναι ανεξάρτητες του μεγέθους και του περιεχομένου της 

παραγγελίας.  

 Οι δραστηριότητες σε επίπεδο πελατών (customer sustaining activities), 

στοχεύουν στην εξυπηρέτηση και διατήρηση συγκεκριμένων πελατών. Δεν αφορούν 

το μίγμα ή τον όγκο των πωλήσεων που ο πελάτης ζητά από την επιχείρηση. 

 Οι δραστηριότητες σε επίπεδο καναλιού διανομής (channel sustaining 

activities), είναι αυτές που δεν μπορούν να αναγνωριστούν σε επίπεδο παραγγελιών ή 

πελατών, και αφορούν συγκεκριμένα κανάλια διανομής που χρησιμοποιεί η 

επιχείρηση προς εξυπηρέτηση των πελατών. 

 Οι δραστηριότητες σε επίπεδο επιχείρησης( facility sustaining activities), είναι 

αυτές που πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από το ποιοι πελάτες εξυπηρετούνται ή 

ποια προϊόντα παράγονται ή πόσες παρτίδες επεξεργάζονται ή ακόμα πόσες μονάδες 

προϊόντος παράγονται. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η 

συντήρηση των κτιρίων, η ασφάλιση κλπ. 

 

Στο σχήμα 3 που ακολουθεί παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα εξόδων που 

αποδίδονται σε συγκεκριμένα επίπεδα δραστηριότητας 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 Συντήρηση κτιρίων 

 Έξοδα διοίκησης 
Δραστηριότητες σε 

επίπεδο επιχείρησης 
 Ασφάλιση 

   

 Σχεδιασμός προϊόντος 

 Διαφήμιση προϊόντος 
Δραστηριότητες σε 

επίπεδο προϊόντος 
 Σχεδιασμός παραγ.διαδικ. 

   

 Προετοιμασία μηχανών 

 Έλεγχος 
Δραστηριότητες σε 

επίπεδο παρτίδας 
 Παραγγελίες υλικών 

   

 Άμεση εργασία 

 Α ύλες 

Δραστηριότητες σε 

επίπεδο μονάδας 

προϊόντος  Μηχανοώρες και ενέργεια 
 

Σχήμα 3: Παραδείγματα εξόδων που αποδίδονται σε συγκεκριμένα επίπεδα δραστηριότητας 

 

Στη συνέχεια , αφού έχουμε αναλύσει τις βασικές έννοιες των συστατικών στοιχείων 

ενός συστήματος ABC, θα παρουσιάσουμε την γενική φιλοσοφία και την δομή αυτού 

του συστήματος. 
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3.1.3 Φιλοσοφία και δομή του συστήματος Κοστολόγησης κατά 

Δραστηριότητα. 

  

3.1.3.1 Φιλοσοφία του ABC 

Όπως είδαμε στην ανάλυση που προηγήθηκε, τα παραδοσιακά συστήματα 

κοστολόγησης, λειτουργούν με βάση την υπόθεση ότι η παραγωγή των προϊόντων και 

των υπηρεσιών είναι αυτή που προκαλεί τις δαπάνες.  Χρησιμοποιούν μια διαδικασία 

δύο σταδίων για τον καταλογισμό των έμμεσων δαπανών. Πρώτα οι λειτουργικές 

δαπάνες κατανέμονται στα κέντρα κόστους και στη συνέχεια καταλήγουν στα 

προϊόντα, με τη χρήση κάποιας βάσης μερισμού (π.χ παραχθέντα κιλά προϊόντος).  

 

Το ABC όμως ξεκινά με τις εξής δύο βασικές υποθέσεις [ Cooper & Kaplan, 

1991, σελ.269]: 

 Οι δραστηριότητες είναι αυτές που προκαλούν το κόστος. 

 Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες και οι πελάτες, είναι αυτοί που δημιουργούν τη 

ζήτηση για τις δραστηριότητες.  

 

Δηλαδή, η καινοτομία του ABC είναι ότι ιχνηλατεί τη χρήση όλων των πόρων 

από τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται και συνδέει τα κόστη των 

δραστηριοτήτων αυτών με τα προϊόντα και τους πελάτες. Έτσι τα συστήματα ABC 

αποδίδουν ακριβέστερα από τα παραδοσιακά συστήματα τα  σχετικά κόστη, γιατί 

διαχωρίζουν  σαφώς τα κόστη των διαφορετικών δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιούνται σε μια εταιρεία και επιμερίζουν τα κόστη αυτών των 

δραστηριοτήτων  στα προϊόντα, χρησιμοποιώντας μέτρα που αντιπροσωπεύουν τους 

τύπους απαιτήσεων πάνω στις δραστηριότητες, από τα προϊόντα αυτά.  

Επίσης, το ABC θέτει ένα σύνολο από διαφορετικές ερωτήσεις, στις οποίες 

καλείται να δώσει μια λύση, όπως: 

• Ποιες δραστηριότητες εκτελούνται με την ανάλωση των επιχειρησιακών 

πόρων? 

• Για ποιους λόγους η επιχείρηση πρέπει να εκτελεί αυτές τις δραστηριότητες? 

• Πόσο κοστίζει η εκτέλεση των δραστηριοτήτων αυτών? 

• Πόσο συμβάλλει κάθε δραστηριότητα στην παραγωγή των 

προϊόντων/υπηρεσιών  ή στην εξυπηρέτηση των πελατών? 
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Με βάση τα παραπάνω η Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων διαφέρει σημαντικά 

από την παραδοσιακή κοστολόγηση στα εξής[Garrison & Noreen, 2003, σελ.317]: 

 Οι δεξαμενές κόστους ορίζονται βάσει των δραστηριοτήτων και όχι ως 

λειτουργικά κέντρα κόστους. 

 Οι οδηγοί κόστους που χρησιμοποιούνται για να επιμερίσουν τα κόστη 

δραστηριοτήτων σε προϊόντα είναι δομικά διαφορετικοί από εκείνους των 

παραδοσιακών συστημάτων.  

Αντικείμενα κόστους για το ABC δεν είναι μόνο τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, αλλά 

μπορεί να είναι και πελάτες ή συγκεκριμένα τμήματα και λειτουργίες της 

επιχείρησης. 

 Μπορούν να αποδοθούν σε προϊόντα και υπηρεσίες τα βιομηχανικά αλλά και τα 

μη βιομηχανικά κόστη. Στην παραδοσιακή κοστολόγηση μόνο τα βιομηχανικά κόστη, 

άμεσα ή έμμεσα βαρύνουν το κόστος των προϊόντων. Τα γενικά, διοικητικά κόστη 

και έξοδα πωλήσεων χειρίζονται ως κόστη περιόδου και δεν βαρύνουν τα προϊόντα. 

Πάντως πολλά από τα μη βιομηχανικά κόστη είναι μέρος του κόστους για την 

παραγωγή, πώληση, διανομή των προϊόντων. Για παράδειγμα, οι προμήθειες προς 

τους πωλητές, τα έξοδα αποστολής και οι αποζημιώσεις, μπορούν εύκολα να 

αποδοθούν σε ξεχωριστά προϊόντα. Τέτοια μη βιομηχανικά κόστη καταλογίζονται σε 

προϊόντα κατά την Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, προκειμένου να 

προσδιοριστεί η κερδοφορία των προϊόντων και υπηρεσιών. 

 Μερικά βιομηχανικά κόστη μπορεί να εξαιρεθούν από το κόστος προϊόντων. Στην 

παραδοσιακή κοστολόγηση όλα τα κόστη παραγωγής καταλογίζονται σε προϊόντα, 

ακόμα και κόστη που δεν προκαλούνται από τα προϊόντα. Για παράδειγμα, ένα μέρος 

του μισθού του φύλακα του εργοστασίου θα επιμερισθεί σε κάθε προϊόν, αν και ο 

μισθός του φύλακα δεν επηρεάζεται από το ποια προϊόντα παράγονται ή δεν 

παράγονται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου. Στην Κοστολόγηση βάσει 

Δραστηριοτήτων, τα κόστη επιμερίζονται στα προϊόντα μόνο όταν υπάρχει καλή 

δικαιολογία ότι τα κόστη αυτά επηρεάζονται από αποφάσεις που έχουν σχέση με το 

προϊόν. 

Έχοντας λοιπόν διαπιστώσει τις διαφορές μεταξύ των παραδοσιακών 

κοστολογικών συστημάτων και του ABC, μπορούμε να δούμε την δομή αυτού του 

νέου συστήματος, η οποία είναι πανομοιότυπη με αυτή των παραδοσιακών 

συστημάτων, αλλά έχει κάποιες βασικές διαφορές τις οποίες θα δούμε αμέσως 

παρακάτω. 
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 3.1.3.2 Η δομή ενός συστήματος ABC. 

 

 Όπως θα δούμε και στο σχήμα 3 που ακολουθεί, η δομή του είναι παρόμοια 

με αυτή των παραδοσιακών συστημάτων(βλέπε σχήμα 2, τμήμα 2.4.2). Δηλαδή, 

περιλαμβάνει μια διαδικασία κατανομής του κόστους σε δύο στάδια. Στο πρώτο 

στάδιο τα σταθερά ΓΒΕ κατανέμονται σε λεκάνες συγκέντρωσης κόστους (όπως και 

στα παραδοσιακά με τη διαφορά ότι χρησιμοποιούνται περισσότερες λεκάνες και 

ορίζονται με διαφορετικό τρόπο), οι οποίες αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες 

δραστηριότητες. Στο δεύτερο στάδιο τα διάφορα είδη κόστους κατανέμονται στα 

αντικείμενα κόστους ανάλογα με την ποσότητα των δραστηριοτήτων που αναλώνεται 

για να ολοκληρωθεί η παραγωγική διαδικασία κάθε αντικείμενου κόστους. Η 

κατανομή του κόστους γίνεται με την χρήση οδηγών κόστους που αποτυπώνουν την 

ανάλωση της κάθε δραστηριότητας.  

 

 $ 

Δαπάνες 

Πόρων 

1 

 $ 

Δαπάνες 

Πόρων 

2 

 $ 

Δαπάνες 

Πόρων 

         ΧΧ 

Οδηγοί 

Πόρων 

     

  

Δραστηριότητα 

1 

  

Δραστηριότητα 

2 

  

Δραστηριότητα 

ΨΨ 

Οδηγοί 

Κόστους 

δραστηριοτήτων 

     

 
Αντικείμενα κόστους:Προϊόντα, Υπηρεσίες και Πελάτες 

Σχήμα 3 : Δομή ενός συστήματος κοστολόγησης κατά κέντρο δραστηριότητας 
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Από όλη την προηγούμενη ανάλυση που ακολούθησε διαπιστώνουμε ότι το 

σύστημα ABC έρχεται να δώσει μια νέα διάσταση  στα συστήματα 

κοστολόγησης.  Οι πληροφορίες που μπορεί να προσφέρει αποτελούν πολύτιμο 

εργαλείο για τους διοικούντες των επιχειρήσεων σε θέματα στρατηγικής 

διοίκησης 

 

Έχοντας λοιπόν εισαγάγει τις βασικές έννοιες ενός συστήματος κοστολόγησης 

ανά δραστηριότητα, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στα θέματα του σχεδιασμού 

και της υλοποίησης ενός τέτοιου συστήματος, μέσα από τα οποία θα γίνει 

κατανοητή σε βάθος η λογική και η χρησιμότητα του. 
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3.2   Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός συστήματος ABC. 

 
 
 Αρχικά, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι την αρμοδιότητα του 

σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός συστήματος ABC, θα πρέπει να την έχει μια 

διατμηματική ομάδα (cross – functional team) και όχι μόνο το οικονομικό τμήμα. Η 

ομάδα αυτή θα πρέπει να έχει εκπροσώπους από κάθε τμήμα της εταιρείας που θα 

χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του συστήματος ABC, όπως εκπροσώπους από την 

παραγωγή, το marketing, την ανώτατη διοίκηση και το λογιστήριο.  Με αυτόν τον 

τρόπο οι αλλαγές θα ελέγχονται από όλους όσους επηρεάζονται από αυτές. [Garrison 

& Noreen, 2003, σελ.319]. Θέτοντας ως βάση αυτό, μπορούμε να ξεκινήσουμε την 

ανάλυση των σταδίων που θα πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση για να 

εφαρμόσει το ABC. 

 Γενικά, τα προκαταρκτικά  στάδια που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση 

πριν  να εφαρμόσει τη Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων έχουν ως εξής 

[Α.Norkiewich,  1994]: 

 

Στάδιο 1Ο : Αναγνώριση της ανάγκης για ανανέωση του κοστολογικού 

συστήματος. 

 

Προκειμένου μια επιχείρηση να αποφανθεί υπέρ ή κατά της υιοθέτησης ενός νέου 

κοστολογικού συστήματος, θα πρέπει καταρχήν να εξετάσει το κατά πόσο είναι 

ικανοποιημένη από την πληροφόρηση που της παρέχει το τρέχον σύστημα. Στην 

περίπτωση που δεν κρίνει το υπάρχον σύστημα επαρκές, θα πρέπει να εντοπίσει τις 

αδυναμίες του καθώς και να προσδιορίσει το βαθμό στον οποίο η ανακριβής 

κοστολογική πληροφόρηση επηρεάζει την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

Επίσης, η επιχείρηση θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο η παραγωγή και η διάθεση 

των προϊόντων της απαιτούν τη χρήση πολύπλοκων δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα 

να καθορίσει το βαθμό πολυπλοκότητας, τον όγκο και το εύρος της γκάμας των 

προϊόντων που προσφέρει.  Τέλος, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει εάν όντως για σκοπούς 

διοίκησης προσδίδει μεγάλη σημασία στην ποιότητα της κοστολογικής 

πληροφόρησης. 
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Στην βιβλιογραφία παρουσιάζονται δύο κανόνες σχετικά με τις οργανωσιακές 

προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχει μια επιχείρηση για να αποφασίσει αν θα πρέπει 

να εφαρμόσει το ABC)[Kaplan & Cooper,  1998, σελ. 100]: 

 Ο κανόνας του Willie Sutton. Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, προσπαθούμε να 

εντοπίσουμε περιοχές όπου τα έξοδα για έμμεσους και υποστηρικτικούς πόρους είναι 

μεγάλα, ειδικά εκεί  όπου τέτοιου είδους έξοδα διαρκώς αυξάνουν.  Λειτουργίες όπου 

σχεδόν όλα τα έξοδα αφορούν εργατικές δαπάνες και κόστος υλικών, τα οποία 

μπορούν απευθείας να ανιχνευθούν στα προϊόντα από τα  παραδοσιακά συστήματα 

κοστολόγησης, είναι λιγότερο χρήσιμα για τα συστήματα ABC. Στην πράξη, εάν όλες 

οι δραστηριότητες του οργανισμού είναι μοναδιαίες, δηλαδή δεν υπάρχουν 

δραστηριότητες που αφορούν παρτίδες ή υποστήριξη προϊόντων, τα συστήματα ABC 

θα δώσουν περίπου όμοια αποτελέσματα με τα παραδοσιακά συστήματα 

κοστολόγησης.. 

 Ο παράγοντας της διαφοροποίησης. Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, προσπαθούμε 

να εντοπίσουμε καταστάσεις όπου υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στα προϊόντα, 

τους πελάτες ή τις διαδικασίες: για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο μπορεί να παράγει 

καθιερωμένα και καινοτομικά προϊόντα, τυποποιημένα και κατά παραγγελία 

προϊόντα, προϊόντα σε μεγάλες και προϊόντα σε μικρές ποσότητες, ενώ όσον αφορά 

τα έξοδα μάρκετινγκ και πωλήσεων, μπορεί να έχουμε ένα μείγμα πελατών που 

παραγγέλνουν μεγάλου όγκου, τυποποιημένα προϊόντα με λίγες ιδιαίτερες 

απαιτήσεις, και πελάτες που παραγγέλνουν σε μικρές ποσότητες ειδικά προϊόντα οι 

οποίοι απαιτούν τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση. Υψηλή 

διαφοροποίηση υποδηλώνει πρόσφορο έδαφος για την αποτελεσματική εφαρμογή της 

ABC.  

Πάνω στο θέμα αυτό έχει γίνει μια επιστημονική προσέγγιση από τον 

καθηγητή Robin Cooper [ Cooper & Kaplan, 1991, σελ. 367], ο οποίος παρουσιάζει 

ένα μοντέλο αξιολόγησης του άριστου κοστολογικού συστήματος. 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, δεν είναι σίγουρο ότι το επιπλέον κόστος από 

την εφαρμογή του ABC αντισταθμίζεται  από τα οφέλη που θα προκύψουν. 

Υποστηρίζει ότι τρεις παράγοντες είναι αυτοί που παίζουν ρόλο στην αξιολόγηση της 

απόφασης: 

- το επίπεδο ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας 

- το κόστος των λαθών από την έλλειψη ακριβών πληροφοριών 

- η διαφοροποίηση των παραγόμενων προϊόντων 
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Για να κατανοήσουμε το ρόλο που παίζουν αυτοί οι τρεις παράγοντες στην 

τεκμηρίωση της επιλογής της εφαρμογής ενός συστήματος ABC, είναι χρήσιμο να 

εισάγουμε την έννοια του άριστου κοστολογικού συστήματος. Δηλαδή, του 

συστήματος που ελαχιστοποιεί το άθροισμα του κόστους μέτρησης των πληροφοριών  

και του κόστους των λαθών. Όταν τα προϊόντα που παράγονται είναι 

διαφοροποιημένα, τότε το κόστος της μέτρησης των πληροφοριών και το κόστος των 

λαθών είναι αντιστρόφως συσχετιζόμενα.  Τα απλά κοστολογικά συστήματα, έχουν 

χαμηλό κόστος μέτρησης των πληροφοριών, αλλά δίνουν παραποιημένες 

κοστολογικές πληροφορίες, με αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι να λαμβάνουν λάθος 

αποφάσεις που πολλές φορές μπορεί να φέρουν κόστος. Από την άλλη μεριά, τα 

περίπλοκα κοστολογικά συστήματα, μπορεί να προσφέρουν καλύτερες κοστολογικές 

πληροφορίες, αλλά το αντίτιμο αυτής της πληροφόρησης είναι το υψηλότερο κόστος. 

Αρχικά, οι βελτιώσεις σε ένα απλό κοστολογικό σύστημα μειώνουν την 

παραποίηση των κοστολογικών πληροφοριών, και κατά συνέπεια το κόστος των 

λαθών. Όσο όμως προχωράμε σε βελτιώσεις αυξάνει σημαντικά το κόστος συλλογής 

και μέτρησης των πληροφοριών, ενώ παράλληλα φθίνει ο ρυθμός βελτίωσης των 

κοστολογικών πληροφοριών.  Το σημείο εκείνο που το οριακό κόστος των 

βελτιώσεων ισούται με το οριακό όφελος που προκύπτει από τις βελτιώσεις, συνιστά 

το άριστο κοστολογικό σύστημα(δες σχήμα 6).   

Εάν η ακρίβεια των πληροφοριών που δίνεται από την ανάπτυξη του συστήματος 

στο άριστο σημείο ξεπερνά αυτή του χρησιμοποιούμενου παραδοσιακού 

κοστολογικού συστήματος, τότε η επιχείρηση χρειάζεται το ABC. Η θέση του 

άριστου συστήματος επηρεάζεται αο τις αλλαγές στους τρεις παράγοντες που 

αναφέραμε αρχικά. Παρακάτω, στο σχήμα 6 δίνεται διαγραμματικά ο τρόπος 

προσδιορισμού του άριστου κοστολογικού συστήματος. Το συνολικό κόστος 

ελαχιστοποιείται στο σημείο τομής των επιμέρους ειδών κόστους. 
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Cost system                                    ABC system 

 
Σχήμα 6 : Το άριστο σύστημα ABC 

 

 

Συνοψίζοντας, λοιπόν την ανάλυση που προηγήθηκε, θα λέγαμε ότι μια 

επιχείρηση θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά για να προχωρήσει στην 

επιλογή του ABC: 

 

 Μεγάλη ποικιλία προϊόντων. 

 Τα προϊόντα διαφέρουν σημαντικά ως προς τις ανάγκες τους όσον αφορά την 

προετοιμασία των μηχανών, τον ποιοτικό έλεγχο κλπ 

 Τα προϊόντα χρησιμοποιούν σε μεγάλο αλλά σε διαφορετικό βαθμό, κοινές 

διαδικασίες παραγωγής. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός, τόσο δυσκολότερη είναι η 

ανίχνευση του κόστους που αναλώνει το κάθε προϊόν ξεχωριστά. 
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 Μεγάλη συμμετοχή των ΓΒΕ στο συνολικό κόστος. 

 Οι πληροφορίες του κόστους χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την ορθή τιμολόγηση 

των προϊόντων. 

 Οι πληροφορίες κόστους χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την ανάπτυξη 

στρατηγικών αποφάσεων. 

 Μεγάλη συχνότητα προσπαθειών μείωσης κόστους, οι οποίες ασφαλώς έχουν ως 

προαπαιτούμενο την επίγνωση των δραστηριοτήτων εκείνων που προκαλούν αύξηση 

του κόστους και όσων μπορούν να εξαλειφθούν χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση της 

επιχείρησης.  

Έτσι λοιπόν, η επιχείρηση θα πρέπει να αξιολογήσει πρώτα όλα αυτά τα θέματα και 

στην συνέχεια να προχωρήσει στην εφαρμογή του συστήματος. 

 

Στάδιο 2Ο : Προσδιορισμός των απαιτήσεων του προγράμματος εφαρμογής για 

εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Εφόσον η εταιρεία αποφασίσει να υιοθετήσει το ABC,θα πρέπει στη συνέχεια να 

προσδιορίσει τις ανάγκες για εκπαίδευση του στελεχιακού και υπαλληλικού 

προσωπικού. Ήδη από το προηγούμενο στάδιο έχει πραγματοποιηθεί μια πρώτη 

εξέταση των δυνατοτήτων της επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να 

καλύψει τις απαιτήσεις του νέου συστήματος. Η επιμόρφωση είναι σκόπιμο να 

καλύψει όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Τα εν λόγω σεμινάρια μπορούν να 

πραγματοποιηθούν είτε από κάποια εταιρεία εξωτερικών συμβούλων, είτε από μια 

ομάδα στελεχών εντός της επιχείρησης που διαθέτουν πολύ καλό γνωστικό υπόβαθρο 

του ABC. Ειδικότερα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια εισαγωγική ενημέρωση του 

συνόλου των εργαζομένων αναφορικά με τη βασική φιλοσοφία του ABC, 

προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος , με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι 

αντιδράσεις. Φυσικά, από το στάδιο της εκπαίδευσης δεν θα πρέπει να αποκλεισθούν 

τα ανώτατα στελέχη. Η αλλαγή δεν αφορά μόνο τα άτομα που ασχολούνται άμεσα με 

την εξαγωγή της κοστολογικής πληροφόρησης, αλλά όλα τα στελέχη που κάνουν 

χρήση των κοστολογικών δεδομένων προκειμένου να λάβουν επιχειρηματικές 

αποφάσεις. Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι προκειμένου τα οφέλη της 

εφαρμογής του ABC να επηρεάσουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε στρατηγικό 

επίπεδο, είναι απαραίτητο να πεισθεί η ανώτατη διοίκηση για τη χρησιμότητα αυτού 

του νέου συστήματος. 
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Στάδιο 3Ο : Καθορισμός των στόχων του έργου εφαρμογής του ABC. 

Είναι απαραίτητο να καθοριστούν με σαφήνεια οι στόχοι του νέου κοστολογικού 

συστήματος. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια αναφορά στους τομείς που θα 

επηρεαστούν από την υιοθέτηση του ABC, να προσδιοριστούν επακριβώς τυχόν 

οργανωσιακές αλλαγές που θα λάβουν χώρα στην επιχείρηση, καθώς και να γίνει μια 

πρώτη εκτίμηση του κόστους και της διάρκειας που θα απαιτήσει η διεκπεραίωση του 

προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο, τίθενται τα κριτήρια βάσει των οποίων η 

επιχείρηση θα είναι σε θέση μετά το πέρας του έργου εφαρμογής να αξιολογήσει το 

κατά πόσο υπήρξαν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους και κατ΄επέκταση να 

προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. 

 

Στάδιο 4Ο : Σύσταση της ομάδας που θα αναλάβει το σχεδιασμό του νέου 

συστήματος. 

Είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των μελών της ομάδας 

σχεδιασμού, οι  οποίοι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να αφοσιωθούν πραγματικά 

στην υλοποίηση του έργου. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που καθορίζουν 

την επιτυχία του έργου, είναι το κατά πόσο η ομάδα σχεδιασμού έχει πιστέψει στην 

αξία του νέου αυτού συστήματος. Ως προς τη δομή που παρουσιάζει η ομάδα των 

στελεχών που εμπλέκεται με τη διοίκηση του σχεδίου υλοποίησης της Κοστολόγησης 

βάσει Δραστηριοτήτων, αυτή έχει ως εξής: 

 

  
Υποστηρικτής 

έργου 
  

      

  
Οργανωτική  

επιτροπή 
  

      

 
Διοικητής  

Του έργου 
  

Συμβουλευτική 

επιτροπή 
 

          

          

Υπεύθυνος  

επικοινωνίας 
 

Διευθυντής  

έργου 
 

Ειδικοί  

Τεχνικών θεμάτων 

      

  
Ομάδα  

έργου 
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• Ο υποστηρικτής έργου είναι ο πλέον αρμόδιος για να εμφυσήσει τη 

φιλοσοφίας του νέου συστήματος σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας. Συνήθως, είναι 

κάποιο άτομο που κατέχει υψηλή θέση στην ιεραρχία και είναι ουσιαστικά ο 

κύριος υπεύθυνος για την επιτυχή εφαρμογή του νέου κοστολογικού 

συστήματος. 

• Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από υψηλόβαθμα στελέχη όλων των 

λειτουργιών της επιχείρησης, και ο ρόλος της είναι ο συντονισμός των 

εργασιών του διοικητή του έργου και των υφισταμένων του. 

• Ο διοικητής έργου είναι ο διοικητής του έργου εφαρμογής του ABC και είναι 

υπόλογος στην οργανωτική επιτροπή.  

• Η Συμβουλευτική επιτροπή συνίσταται από μεσαία και ανώτερα στελέχη και 

ο ρόλος της έγκειται στην παροχή συμβουλών και διευκρινίσεων προς την 

ομάδα που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου.  

• Ο Διευθυντής του έργου είναι υπεύθυνος για την ομάδα σχεδιασμού καθώς 

και για την ημερήσια τήρηση του χρονοδιαγράμματος όπως αυτό έχει ορισθεί. 

• Ο Υπεύθυνος επικοινωνίας επικοινωνεί με την ομάδα διεκπεραίωσης του 

έργου για τυχόν προβλήματα και είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση όλων 

όσων εμπλέκονται με το νέο σύστημα. 

• Οι Ειδικοί τεχνικών θεμάτων, είναι απαραίτητοι λόγω της έλλειψης 

γνώσεων που παρουσιάζουν οι περισσότερες επιχειρήσεις ως προς την 

ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. 

• Η Ομάδα έργου, είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση του σχεδίου εφαρμογής 

του ABC, ενώ είναι καλό τα μέλη της να κατέχουν διαφορετική θεωρητική 

κατάρτιση καθώς και εμπειρία σε μια ποικιλία τομέων.   

 

Στάδιο 5Ο : Προσδιορισμός των πηγών άντλησης στοιχείων και του τρόπου που 

θα πραγματοποιηθεί η συλλογή αυτών.

 

Στο στάδιο αυτό , θα πρέπει να προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα καθώς και ο 

τρόπος που θα απαιτηθεί για την συλλογή των στοιχείων . Ως προς τις πηγές από τις 

οποίες θα αντληθούν τα κοστολογικά δεδομένα, αυτές είναι: 
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 Οι εργαζόμενοι. Αποτελούν την κυριότερη πηγή πληροφόρησης, καθώς έχουν 

πλήρη επίγνωση των δραστηριοτήτων και των πόρων που αναλώνουν αυτές. 

 

 Το γενικό καθολικό. Συνήθως χρησιμοποιείται ως σημείο εκκίνησης στη 

διαδικασία συλλογής πληροφοριών, αφού περιέχει όλες τις απαραίτητες γενικές 

πληροφορίες .  

 

 Τα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης. Είναι η πηγή που διαθέτει τον 

μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών.  

 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών 

είναι οι εξής [Μiller, 1996, σελ .99-116]: 

 

 Συνέντευξη . Η συνέντευξη μπορεί να γίνει μεταξύ ενός μέλους της ομάδας 

υλοποίησης του έργου και του διευθυντή του κάθε τμήματος, καθώς επίσης και ενός 

αντιπροσώπου των εργαζομένων του τμήματος. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η 

όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση των δραστηριοτήτων, καθώς επίσης  και πως οι 

εργαζόμενοι κατανέμουν το χρόνο τους για την εκτέλεσή τους. Επίσης, με την 

συνέντευξη μπορεί να υπάρξουν ιδέες για βελτίωση των διαδικασιών. 

 

 Ερωτηματολόγια. Είναι ο πιο οικονομικός τρόπος συλλογής πληροφοριών.  Τα 

ερωτηματολόγια είναι αποτελεσματικά, μόνο όταν είναι σωστά σχεδιασμένα και μόνο 

όταν οι ερωτηθέντες είναι σωστά προετοιμασμένοι και εκπαιδευμένοι να δώσουν τις 

κατάλληλες απαντήσεις. Για παράδειγμα, ένα ερωτηματολόγιο μπορεί να ζητά από 

κάποιον εργαζόμενο να απαριθμήσει τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει και 

να κάνει μια εκτίμηση του χρόνου που αναλώνει για κάθε μία από αυτές. Εάν ο 

εργαζόμενος δεν είναι ενημερωμένος σχετικά με το επίπεδο στο οποίο θα πρέπει να 

αναφέρονται αυτές οι πληροφορίες, τότε ίσως δηλώσει 25 ή περισσότερες 

δραστηριότητες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα αυτής 

της μεθόδου είναι ότι επειδή λείπει η προσωπική επαφή, χάνονται τυχόν ιδέες για 

βελτιώσεις του συστήματος. 

 

 Ανάλυση ιστορικών δεδομένων, αναφορών και διάφορων εγγράφων. Όλες οι 

επιχειρήσεις , ιδιαίτερα οι μεγάλες, έχουν ένα θησαυρό πληροφοριών στα αρχεία 
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τους. Η εξέταση αυτών των στοιχείων μπορεί να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για 

τις ανάγκες της έρευνας. 

 

 Παρατήρηση. Κατά τη μέθοδο αυτή παρακολουθείται βήμα προς βήμα το κάθε 

στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Έτσι η διοίκηση μπορεί και αναγνωρίσει 

οποιαδήποτε ανακολουθία υπάρχει ανάμεσα στην παραγωγή όπως αυτή περιγράφεται 

από το σύστημα κοστολόγησης, και όπως στην πραγματικότητα συντελείται. 

 

 

 

Στάδιο 6Ο : Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος με βάσει τις δραστηριότητες.

 

Προκειμένου να σχεδιαστεί το πληροφοριακό σύστημα που θα επεξεργάζεται τα 

πληροφοριακά στοιχεία , θα πρέπει αρχικά να καθοριστεί η επιθυμητή μορφή των 

αναφορών τις οποίες θα εξάγει το εν λόγω σύστημα. Ο εντοπισμός του 

καταλληλότερου προγράμματος είναι μια συνάρτηση  πολλών παραγόντων όπως: 

-    η ικανοποίηση των στελεχών για πληροφόρηση 

- η συμβατότητα με τον υπάρχον εξοπλισμό σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 

με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας 

- η ταχύτητα  επεξεργασίας των δεδομένων 

- τα είδη αναφορών που παρέχει 

- η ευκολία ανανέωσης των στοιχείων που εισέρχονται στο πρόγραμμα 

 

Εφόσον , η επιχείρηση έχει περάσει από αυτά τα έξι προκαταρκτικά στάδια 

προετοιμασίας που προαναφέραμε, είναι σε θέση να προχωρήσει στην εφαρμογή του 

συστήματος κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων, ακολουθώντας τα εξής 4 

βήματα[Κaplan & Cooper,  1998, σελ 85-99]: 

 

 

Βήμα 1Ο : Αναγνώριση και επιλογή των δραστηριοτήτων που θα 

χρησιμοποιηθούν.

 

Αρχικά, όταν το ABC πρωτοεφαρμόστηκε, η ομάδα έργου που ήταν υπεύθυνη για το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή του συστήματος, έπρεπε να δημιουργήσει το λεξικό 
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δραστηριοτήτων από την αρχή. Σήμερα έχοντας την εμπειρία της εφαρμογής του 

συστήματος από πολλές επιχειρήσεις, έχουν αναπτυχθεί από εταιρείες συμβούλων 

οδηγοί επιλογής δραστηριοτήτων οι οποίοι διευκολύνουν πολύ το έργο των 

αναλυτών. Από το πλήθος των δραστηριοτήτων που διακρίνονται σε μια επιχείρηση , 

ένα μικρό μόνο ποσοστό θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του ABC.  Ένας χρυσός 

κανόνας υποδεικνύει ότι όσες δραστηριότητες χρησιμοποιούν λιγότερο του 5% του 

χρόνου ενός εργαζόμενου ή της παραγωγικής δυναμικότητας ενός πόρου, θα πρέπει 

να παραλείπονται από την ανάλυση. Η εμπειρία έχει δείξει ότι 10-30 δραστηριότητες 

είναι ένας καλός αριθμός για ένα σύστημα ABC που στοχεύει στη σωστή εκτίμηση 

του κόστους των προϊόντων και της εξυπηρέτησης των πελατών. Βέβαια, για την 

ορθή επιλογή αυτών των δραστηριοτήτων, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να έχουν πάντα 

υπόψη τους τον αντικειμενικό στόχο του ABC. Εφόσον , η επιχείρηση θα καταλήξει 

στις δραστηριότητες που θα επιλέξει για τη λειτουργία του συστήματος, θα πρέπει να 

προχωρήσει σε συνένωση διαφόρων, σχετικών μεταξύ τους δραστηριοτήτων, ώστε να 

αποτελέσουν ένα κέντρο δραστηριότητας, με σκοπό τον περιορισμό του όγκου και 

των λεπτομερειών των πληροφοριών που συγκεντρώνονται και  άρα τη μείωση του 

κόστους που απαιτείται για την παρακολούθηση της κάθε δραστηριότητας χωριστά.  

 

Τα βήματα που περιλαμβάνει η ανάλυση δραστηριοτήτων είναι τα ακόλουθα [Miller, 

1996, σελ. 69-98]: 

 

 Καθορισμός επιχειρησιακών διεργασιών και διευκρίνιση σημαντικών 

δραστηριοτήτων. Μια επιχειρησιακή Διεργασία είναι μια σε σειρά διάταξη 

δραστηριοτήτων, που λειτουργούν με στόχο την επίτευξη ενός συγκεκριμένου 

αντικειμενικού σκοπού, όπως για παράδειγμα η επεξεργασία των παραγγελιών του 

πελάτη. Οι δραστηριότητες είναι συσχετισμένες, γιατί ένα συγκεκριμένο γεγονός 

δίνει το έναυσμα στην πρώτη δραστηριότητα, μέσα στη διεργασία, η οποία στη 

συνέχεια πυροδοτεί την εκτέλεση των επόμενων δραστηριοτήτων. Στο λεξικό του 

ABC , η ιεράρχηση των  επιχειρησιακών διεργασιών αποκαλείται λειτουργική 

αποσύνθεση και βοηθά στον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιούνται μέσα σε μια επιχείρηση. Βοηθά στην ιεραρχική απεικόνιση ενός 

οργανισμού και δείχνει τη σχέση μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων μέσα σε μια 

επιχείρηση και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους.  Για την ανάπτυξη αυτού του 

σχεσιακού χάρτη επιχειρησιακών διεργασιών, χρησιμοποιούνται δύο τρόποι: 
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- Από την βάση προς τα επάνω. Δηλαδή, πρώτα προσδιορίζονται οι 

επιχειρησιακές διεργασίες, και στη συνέχεια οι δραστηριότητες.  

- Από επάνω προς τη βάση.  Δηλαδή, πρώτα προσδιορίζονται οι 

δραστηριότητες, και στη συνέχεια οργανώνονται σε επιχειρησιακές 

διεργασίες. 

Τα κριτήρια με βάση τα οποία εκτιμάται το ποιες δραστηριότητες είναι οι πιο 

σημαντικές, είναι τα εξής: 

- Δραστηριότητες με τις οποίες η εταιρεία αλληλεπιδρά με τον πελάτη. 

Σημαντικές είναι οι δραστηριότητες τις οποίες βλέπει ο πελάτης και με βάση 

τις οποίες κρίνει ολόκληρο τον οργανισμό. Για παράδειγμα, ο πελάτης μιας 

αεροπορικής εταιρείας σχηματίζει άποψη για την εταιρεία αυτή με βάση τον 

τρόπο με τον οποίο γίνονται οι κρατήσεις των εισιτηρίων , το check-in και 

γενικά με όλα όσα έχει προσωπική επαφή. Δεν τον ενδιαφέρει και ούτε 

επηρεάζει την άποψη που έχει σχηματίσει για την εταιρεία, ο τρόπος με τον 

οποίο γίνεται η μεταφορά των αποσκευών. 

- Δραστηριότητες που είναι μεγάλου κόστους. Παρατηρείται συχνά ότι οι δέκα 

πιο κοστοβόρες δραστηριότητες, αντιστοιχούν σε πάνω από το ένα τρίτο του 

συνολικού κόστους. 

- Δραστηριότητες οι οποίες απαιτούνται για την  παροχή των προϊόντων ή 

υπηρεσιών της εταιρείας. 

- Δραστηριότητες που υποστηρίζουν τους σκοπούς της εταιρείας. Κάθε είδος 

εργασία που έχει να κάνει με την επίτευξη της στρατηγικής αποστολής και 

των στρατηγικών στόχων, πρέπει να πραγματοποιηθεί στον καλύτερο δυνατό 

βαθμό. 

- Δραστηριότητες που μπορούν να δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 

  Καθορισμός των μέτρων / εκροών των δραστηριοτήτων. Αφού λοιπόν 

προσδιορίσαμε τις σημαντικότερες δραστηριότητες, θα πρέπει να καθορίσουμε τα 

μέτρα αυτών των δραστηριοτήτων. Ο καθορισμός των μέτρων δραστηριοτήτων είναι 

μια σημαντική εργασία που πρέπει να αναληφθεί στα πλαίσια της ανάλυσης 

δραστηριοτήτων, γιατί πολλές από τις εκροές / μέτρα δραστηριότητας θα 

χρησιμοποιηθούν ως οδηγοί δραστηριοτήτων, για τον καταλογισμό του κόστους των 

δραστηριοτήτων στους φορείς κόστους, σύμφωνα με την ανάλυση που θα 

ακολουθήσει.  Επιπλέον, οι σαφώς καθορισμένες και ποσοτικοποιημένες εκροές των 
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δραστηριοτήτων είναι τα βασικά συστατικά για τη μέτρηση της παραγωγικότητας, 

αναφορικά με την επίδοση της δραστηριότητας. Οι εκροές των δραστηριοτήτων 

μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να μετρηθούν, θεωρώντας απλά ως μέτρο 

δραστηριότητας τον αριθμό των εξερχόμενων από τη δραστηριότητα μονάδων. 

Διαιρώντας το συνολικό κόστος της δραστηριότητας με την εκροή αυτής της 

δραστηριότητας, λαμβάνουμε το κόστος ανά μονάδα εκροής της δραστηριότητας.  

 

 Αναγνώριση των πελατών / χρηστών των εκροών των δραστηριοτήτων.  Οι 

δραστηριότητες έχουν πελάτες ή χρήστες ή αποδέκτες των εκροών τους, που μπορεί 

να είναι εσωτερικοί, είτε εξωτερικοί. Εσωτερικοί πελάτες των εκροών των 

δραστηριοτήτων, μπορεί να είναι άλλες δραστηριότητες ή περιοχές της επιχείρησης.  

Εξωτερικοί πελάτες μπορεί να είναι οι πελάτες των προϊόντων ή υπηρεσιών της 

εταιρείας. Από αυτή όλη την γκάμα των πελατών / χρηστών των εκροών των 

δραστηριοτήτων, η επιχείρηση θα επιλέξει τα αντικείμενα κόστους. 

 

 Πραγματοποίηση της Ανάλυσης Προστιθέμενης Αξίας.  Επίσης, κατά την επιλογή 

των δραστηριοτήτων, οι αναλυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και ένα άλλο 

θέμα. Οι δραστηριότητες χωρίζονται  σε δύο κατηγορίες. Σε αυτές που προσθέτουν 

αξία στο προϊόν (value added activities) και σε εκείνες που δεν προσθέτους αξία στο 

προϊόν(non value added activities), δηλαδή στις δραστηριότητες που και στην 

απουσία τους το προϊόν θα παραγόταν Ο εντοπισμός των δραστηριοτήτων που δεν 

προσθέτουν αξία στο προϊόν έχει μεγάλη οικονομική σημασία για την επιχείρηση. 

Πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο , εάν όχι να περιοριστούν.  

 

 Προσδιορισμός επίδοσης και στόχων δραστηριότητας. Οι μετρήσεις της επίδοσης 

των δραστηριοτήτων είναι σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν πληροφόρηση για το 

πόσο καλά πραγματοποιείται η κάθε δραστηριότητα. Υπάρχουν τέσσερα στοιχεία για 

την εκτίμηση της επίδοσης μιας δραστηριότητας: 

- Παραγωγικότητα (productivity).  Η παραγωγικότητα είναι ένα μέτρο 

προσδιορισμού της αποδοτικότητας και υπολογίζεται ως το πηλίκο της εκροής 

μιας δραστηριότητας μια τις εισροές που χρησιμοποίησε. Αποκαλύπτει την 

έκταση κατά την οποία οι πόροι μιας επιχείρησης χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικά για τη μετατροπή των εισροών ή πόρων σε εκροές. 
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- Ποιότητα (quality).  Ποιότητα σημαίνει συμμόρφωση με τις προδιαγραφές. 

Δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να επιτύχει το στόχο της να παρέχει 

στον πελάτη τα προϊόντα / υπηρεσίες στη χαμηλότερη τιμή και ταυτόχρονα να 

ικανοποιεί τις ανάγκες του. 

- Απαιτούμενος χρόνος (cycle time). Είναι ο συνολικά αναλωθείς χρόνος για την 

πραγματοποίηση  μιας δραστηριότητας. Η βελτίωση του χρόνου αυτού οδηγεί 

σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της ικανοποίησης του πελάτη. 

- Ικανοποίηση του πελάτη (customer satisfaction).  Θα πρέπει να εκφράζεται και 

να ποσοτικοποιείται από τον ίδιο τον πελάτη. 

 

Η ανάλυση των Δραστηριοτήτων υποστηρίζει πολλαπλούς αντικειμενικούς σκοπούς, 

όπως: 

Αναδόμηση της εταιρείας. 

Ανασχεδιασμό επιχειρησιακών διεργασιών 

 Βελτιωμένη ποιότητα των υπηρεσιών 

 Βελτιωμένο σχεδιασμό και προϋπολογισμό 

 Συνεχή βελτίωση 

 

Βήμα 2Ο : Προσδιορισμός του τι ξοδεύει η επιχείρηση σε κάθε δραστηριότητά 

της. 

Όπως είδαμε, στοιχείο κόστους είναι το ποσό που πληρώνεται για την απόκτηση ενός 

πόρου. Από την ανάλυση των κατηγοριών κόστους του δευτέρου κεφαλαίου, είδαμε 

πως τα στοιχεία κόστους μπορούν να αναλυθούν σε δύο κατηγορίες. Πρώτον, το 

άμεσο  κόστος που σχετίζεται άμεσα με την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων, 

και δεύτερον, τα έμμεσα κόστη , τα οποία πραγματοποιούνται για την εκτέλεση και 

πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή των 

προϊόντων. Τα έμμεσα κόστη αποτελούνται από ένα μεγάλο αριθμό δαπανών που 

εκτελούνται σε διαφορετικά επίπεδα Στο στάδιο αυτό πρέπει να προσδιοριστούν οι 

οδηγοί πόρων, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον επιμερισμό πρώτου 

σταδίου (first stage allocation). Για να γίνει όμως αυτό σωστά θα πρέπει πρώτα να 

ιεραρχήσουμε τις δραστηριότητες , έτσι ώστε να αποδοθεί το κόστος σε εκείνο το 

επίπεδο που προκαλείται από συγκεκριμένες δραστηριότητες. Όπως είδαμε στο 

τμήμα 3.1.2.2, οι δραστηριότητες διακρίνονται με βάση το κριτήριο του επιπέδου 
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αναφοράς σε έξι επίπεδα: επίπεδο μονάδας προϊόντος, επίπεδο παρτίδας, επίπεδο 

προϊόντος, επίπεδο πελατών, επίπεδο καναλιού διανομής, επίπεδο επιχείρησης.  

Μέχρι τώρα τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης αναγνώριζαν μόνο 

εκείνα τα κόστη που προκαλούνταν σε επίπεδο μονάδας προϊόντος. Υπάρχουν όμως 

και κόστη που προκαλούνται από δραστηριότητες σε επίπεδο παρτίδας ή προϊόντος 

συνολικά. Ένα σύστημα ABC αποδίδει το κόστος σε εκείνο το επίπεδο 

δραστηριότητας το οποίο το προκαλεί. Λανθασμένα διαιρούνται τα κόστη σε επίπεδα 

παρτίδας ή προϊόντος με τον αριθμό των μονάδων που παράγονται. Έτσι λαμβάνεται 

ως δεδομένο ότι τα κόστη αυτά μεταβάλλονται ανάλογα με τον αριθμό των μονάδων 

που παράγονται.  Οι πόροι, όμως που αναλώνονται σε επίπεδο παρτίδας ή προϊόντος 

δεν μπορούν να ελεγχθούν σε επίπεδο μονάδας προϊόντος, αλλά μόνο εφόσον 

ελεγχθούν οι ποσότητες που τα προκαλούν 

 Το ABC χρησιμοποιεί την ιεράρχηση των δραστηριοτήτων για να αποδώσει 

το κάθε κόστος σε εκείνο το επίπεδο όπου προκαλείται από συγκεκριμένες 

δραστηριότητες. Η ιεράρχηση των δραστηριοτήτων επιτρέπει την οργάνωση των 

εξόδων κατά τρόπο που να είναι δυνατή η ανεύρεση μιας σχέσης αιτίου-αιτιατού. Η 

λογική του ABC είναι να κατανέμεται το κάθε στοιχείο κόστους στο χαμηλότερο 

δυνατό επίπεδο της ιεραρχίας των δραστηριοτήτων, ώστε η διοίκηση να εφοδιάζεται 

με ακριβείς πληροφορίες ως προς το κόστος λειτουργίας της.  

 

 

Βήμα 3Ο : Αναγνώριση των προϊόντων,  πελατών και υπηρεσιών της 

επιχείρησης. 

Στο πρώτο και δεύτερο βήμα της διαδικασίας υλοποίησης, προσδιορίσαμε τις 

δραστηριότητες που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και το κόστος της κάθε μιας. Το 

ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε στο τρίτο βήμα είναι για ποιο λόγο η 

επιχείρηση πραγματοποιεί αυτές τις δραστηριότητες. Η απάντηση φυσικά είναι ότι η 

επιχείρηση έχει ανάγκη τις δραστηριότητες για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη 

διανομή των προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της. Έτσι λοιπόν, η επιχείρηση 

σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να προσδιορίσει τα αντικείμενα κόστους τα οποία θα 

επιβαρυνθούν με τα κόστη των δραστηριοτήτων. Πρέπει δηλαδή να κάνει την τελική 

επιλογή των πιο βασικών χρηστών των εκροών των δραστηριοτήτων που θα 

επιβαρυνθούν με το κόστος των πόρων. 
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Βήμα 4Ο : Επιλογή των οδηγών κόστους του 2ου σταδίου . 

Τα δύο βασικά κριτήρια για να επιλέξουμε τους κατάλληλους οδηγούς 

κόστους είναι: 

  Η ευκολία συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικά με τον οδηγό κόστους. 

 Ο βαθμός στον οποίο ο οδηγός κόστους μετρά με ακρίβεια την ανάλωση της 

δραστηριότητας από το προϊόν. 

Η επιλογή του κατάλληλου οδηγού κόστους είναι ένα ζήτημα σημαντικό για 

τις επιχειρήσεις. Η επιλογή ενός απλού και εύκολα μετρήσιμου οδηγού  συνεπάγεται 

μειωμένο κόστος, αλλά ενδεχομένως να μην δίνει στην επιχείρηση τόσο ακριβείς 

πληροφορίες όσο χρειάζεται. Από την άλλη μεριά, η επιλογή ενός σύνθετου και 

δύσκολα μετρήσιμου οδηγού μπορεί να συνεπάγεται μεγάλο κόστος , αλλά να δίνει 

στην επιχείρηση τόσο ακριβείς πληροφορίες, ώστε η ωφέλεια εξ αυτών να 

αντισταθμίζει το κόστος αυτό. 

Συνεπώς, η επιλογή ενός οδηγού κόστους εξαρτάται από την ακρίβεια που 

επιθυμούμε στην εκτίμηση του κόστους σε συνδυασμό με το κόστος της μέτρησης. 

Από την πράξη όμως, αποδεικνύεται πως η επιλογή των οδηγών κόστους πρέπει να 

είναι περιορισμένη ώστε να είναι αποτελεσματική. Για παράδειγμα , για 

δραστηριότητες που προκαλούνται από το ίδιο γεγονός, όπως προετοιμασία 

παραγγελιών παραγωγής, σχεδιασμός παραγωγικών κύκλων, επιθεωρήσεις αρχικών 

κομματιών και μεταφορά υλικών, κλπ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος οδηγός 

κόστους, όπως ο αριθμός των κύκλων παραγωγής. Δηλαδή, ένας οδηγός κόστους 

μπορεί να είναι κοινός για περισσότερες από μία δραστηριότητες. 

 

Συνήθως, οι οδηγοί κόστους ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: 

 

 Οδηγοί συναλλαγών. 

 Οδηγοί διάρκειας. 

 Οδηγοί έντασης ή απευθείας χρέωσης. 

 

Οι οδηγοί συναλλαγών, όπως ο αριθμός των προετοιμασιών, ο αριθμός των 

παραλαβών, και ο αριθμός των υποστηριζόμενων προϊόντων, μετρούν το πόσο συχνά 

εκτελείται η δραστηριότητα. Οι οδηγοί αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν όλα 

τα δυνατά αποτελέσματα έχουν τις ίδιες βασικές απαιτήσεις από την δραστηριότητα. 

Για παράδειγμα, ο σχεδιασμός ενός κύκλου παραγωγής, η διεκπεραίωση μιας 
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παραγγελίας ή η διατήρηση ενός αριθμού κομματιών, απαιτεί τον ίδιο χρόνο και την 

ίδια προσπάθεια ανεξάρτητα από το προϊόν για το οποίο γίνεται ο σχεδιασμός , το 

είδος των υλικών που αγοράζονται ή το είδος των κομματιών που θέλουμε να 

διατηρήσουμε αντίστοιχα. Οι οδηγοί συναλλαγών είναι οι λιγότερο δαπανηροί αλλά 

ταυτόχρονα μπορούν να αποδειχθούν οι λιγότερο ακριβείς, καθώς υποθέτουν ότι 

απαιτείται η ίδια ποσότητα πόρων κάθε φορά που εκτελείται μια δραστηριότητα.  Για 

παράδειγμα, ο παράγοντας του αριθμού των setup των μηχανών, υποθέτει ότι όλα τα 

setups απαιτούν τον ίδιο χρόνο για να γίνουν. Για  πολλές δραστηριότητες, η 

διαφοροποίηση που προκύπτει από τα επιμέρους αντικείμενα κοστολόγησης είναι 

αρκετά μικρή ώστε ένας οδηγός συναλλαγής να είναι αρκετός για την απόδοση του 

κόστους της δραστηριότητας στο αντικείμενο κοστολόγησης. Εάν όμως η ποσότητα 

των πόρων που απαιτείται για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας ποικίλει 

σημαντικά από προϊόν σε προϊόν, χρειαζόμαστε περισσότερο ακριβείς και 

δαπανηρούς παράγοντες  κόστους. 

 Οι οδηγοί διάρκειας εκφράζουν το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση 

μιας δραστηριότητας. Πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν υπάρχουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στο βαθμό χρήσης της δραστηριότητας για κάθε επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, τα απλά προϊόντα μπορεί να χρειάζονται χρόνο 

προετοιμασίας 10 –15 λεπτά, ενώ περισσότερο πολύπλοκα και υψηλής ακρίβειας 

προϊόντα μπορεί να απαιτούν 6 ώρες προετοιμασίας. Η χρήση ενός οδηγού 

συναλλαγών, όπως ο αριθμός των προετοιμασιών, θα υπερτιμούσε τους πόρους που 

χρησιμοποιούνται στην προετοιμασίας των απλών προϊόντων, ενώ θα υποτιμούσε 

τους πόρους των σύνθετων προϊόντων. Για να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα, 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παράγοντες διάρκειας όπως οι ώρες προετοιμασίας, 

για να αποδώσουμε το κόστος προετοιμασίας στα προϊόντα. Παραδείγματα οδηγών 

διάρκειας περιλαμβάνουν ώρες προετοιμασίας, ώρες επιθεωρήσεων, καθαρές 

εργατοώρες. Όσον αφορά τη διακίνηση υλικών, η απόσταση μετακίνησης μπορεί να 

αντιμετωπιστεί ως παράγοντας διάρκειας. Η απόσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

τον υπολογισμό του χρόνου που χρειάζεται για τη μεταφορά των υλικών από το ένα 

σημείο στο άλλο. Γενικά οι οδηγοί διάρκειας, είναι πιο ακριβείς από τους παράγοντες 

συναλλαγών, αλλά η εφαρμογή τους κοστίζει περισσότερο καθώς το μοντέλο απαιτεί 

υπολογισμούς χρόνου κάθε φορά που εκτελείται μια δραστηριότητα. Με ένα οδηγό 

συναλλαγής μόνο διαθέσιμο, ο σχεδιαστής θα χρειαζόταν να ξέρει μόνο πόσες φορές 

έγιναν ετοιμασίες για κάποιο προϊόν, πληροφορία η οποία είναι άμεσα ανακτήσιμη 
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από το σύστημα σχεδιασμού της παραγωγής. Η γνώση του χρόνου προετοιμασίας για 

κάθε προϊόν είναι ένα επιπρόσθετο και ακριβότερο πληροφοριακό στοιχείο.  Η 

επιλογή μεταξύ των δύο τύπων οδηγών, είναι όπως πάντα, θέμα οικονομίας και 

εξισορρόπησης των ωφελειών της αυξημένης ακρίβειας με το κόστος της αυξημένης 

μέτρησης. 

 Παρόλα αυτά, για ορισμένες δραστηριότητες, ακόμα και οι οδηγοί διάρκειας 

μπορεί να μην είναι ακριβείς. Οι οδηγοί έντασης χρεώνουν άμεσα τα αντικείμενα 

κοστολόγησης για τους πόρους που χρησιμοποιεί κάθε δραστηριότητα. Συνεχίζοντας, 

με το παράδειγμα δραστηριοτήτων προετοιμασίας, ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο προϊόν 

μπορεί να απαιτεί ειδική προετοιμασία, εξειδικευμένο προσωπικό, ειδικές μετρήσεις 

ακριβείας και εξοπλισμό ελέγχου κάθε φορά που μια μηχανή «στήνεται» για την 

παραγωγή του. Ένας οδηγός διάρκειας, όπως το κόστος προετοιμασίας ανά ώρα, 

υποθέτει ότι όλες οι ώρες είναι ισοδύναμες  από άποψη κόστους, αλλά δεν αντανακλά 

το επιπλέον προσωπικό, το εξειδικευμένο προσωπικό, και τον εξοπλισμό που μπορεί 

να απαιτείται σε ορισμένες διαδικασίες προετοιμασίας αλλά όχι σε άλλες. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις το κόστος των δραστηριοτήτων  ίσως θα πρέπει να αποδοθεί 

απευθείας στο αποτέλεσμα της δραστηριότητας, με βάση το φόρτο της εργασίας ή 

άλλα αρχεία που συσσωρεύουν τα έξοδα των δραστηριοτήτων που απαιτήθηκαν για 

το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. 

 Οι οδηγοί έντασης είναι οι περισσότερο ακριβείς από όλους, αλλά και οι πιο 

δαπανηροί στην εφαρμογή τους.  Πρακτικά απαιτούν άμεση χρέωση μέσω ενός 

συστήματος κοστολόγησης το οποίο ταξινομεί τις εργασίες έτσι ώστε να ανιχνεύονται 

όλοι οι απαιτούμενοι πόροι όταν εκτελείται μια δραστηριότητα.  Πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο όταν οι πόροι που σχετίζονται με μια δραστηριότητα είναι 

ταυτόχρονα μεταβαλλόμενοι. 

  

Η ανάγκη επιλογής ανάμεσα σε ένα οδηγό συναλλαγής, διάρκειας ή άμεσης 

χρέωσης μπορεί να εμφανιστεί σχεδόν για οποιαδήποτε δραστηριότητα.  Για 

παράδειγμα, για την υποστήριξη και αναβάθμιση υπαρχόντων προϊόντων, μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε: 

- το κόστος ανά ενέργεια αναβάθμισης ή υποστήριξης (υποθέτουμε ότι κάθε 

τέτοια ενέργεια καταναλώνει την ίδια ποσότητα πόρων και κοστίζει το ίδιο). 

- Το κόστος ανά ώρα που καταναλώνεται για ενέργειες αναβάθμισης ή 

υποστήριξης ενός προϊόντος (εδώ υποθέτουμε ότι κάθε τέτοια ενέργεια 
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χρειάζεται  διαφορετικό χρόνο για να ολοκληρωθεί αλλά και ότι κάθε ώρα για 

αυτές τις ενέργειες κοστίζει το ίδιο). 

- Το κόστος των πόρων που πραγματικά χρησιμοποιούν οι δραστηριότητες 

αναβάθμισης και υποστήριξης (αριθμός καταναλισκόμενων ωρών, κόστος για 

κάθε μηχανικό ανά ώρα απασχόλησης και κόστος εξοπλισμού). 

 

 Όμοια για μια δραστηριότητα που σχετίζεται  με τις πωλήσεις, όπως η υποστήριξη 

πελατών, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε τύπο οδηγού κόστους: 

- κόστος ανά πελάτη (υποθέτουμε ότι όλοι οι πελάτες μας κοστίζουν το ίδιο). 

- κόστος  ανά ώρα υποστήριξης πελάτη (υποθέτουμε ότι κάθε πελάτης 

χρειάζεται διαφορετικό χρόνο υποστήριξης, αλλά και ότι κάθε ώρα 

υποστήριξης κοστίζει το ίδιο). 

- Πραγματικό κόστος ανά πελάτη (πραγματικός  ή εκτιμούμενος χρόνος και 

συγκεκριμένοι πόροι που δεσμεύονται για συγκεκριμένους πελάτες). 

 

Οι οδηγοί κόστους των δραστηριοτήτων είναι το θεμελιώδες συστατικό των 

συστημάτων ABC , αλλά επίσης το πιο δαπανηρό. Συχνά οι ομάδες ανάπτυξης των 

συστημάτων  ABC  ενθουσιάζονται με τη δυναμική που τους παρέχεται να 

εντοπίσουν με ακρίβεια τις οικονομικές διαστάσεις των λειτουργιών του οργανισμού. 

Οι ομάδες αυτές βλέποντας την ποικιλία και πολυπλοκότητα των λειτουργιών του 

οργανισμού, φτάνουν στο  σημείο να σχεδιάζουν συστήματα με δραστηριότητες που 

μπορεί να πλησιάσουν τις πεντακόσιες. Αλλά όταν έρχεται η στιγμή της επιλογής και 

μέτρησης των οδηγών κόστους, αντιμετωπίζουν με περισσότερο ρεαλισμό την 

κατάσταση. Αν υποθέσουμε ότι κάθε δραστηριότητα απαιτεί το δικό της ξεχωριστό 

οδηγό κόστους, και ότι η επιχείρηση έχει 5000 διαφορετικά προϊόντα και 500 

πελάτες, τότε ο αναλυτής θα πρέπει να διαχειριστεί 2.500.000 πληροφοριακά στοιχεία 

(500*5000).  Αυτός είναι και ο αριθμός των οδηγών κόστους που χρησιμοποιούνται 

ανά προϊόν και ανά πελάτη. Για αυτούς τους λόγους, τα συστήματα ABC που 

στοχεύουν στην κοστολόγηση προϊόντων και πελατών χρησιμοποιούν  όχι 

περισσότερους  από 30-50 οδηγούς κόστους, η πλειοψηφία των οποίων μπορεί να 

ανιχνευθεί στα προϊόντα και τους πελάτες σχετικά απλά μέσα από το πληροφοριακό 

σύστημα του οργανισμού. 
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3.3 Πρακτικά προβλήματα κατά την εφαρμογή του ABC και 

προϋποθέσεις επιτυχίας 

 

 Πολλές επιχειρήσεις αντιμέτωπες με  το υψηλό κόστος που απαιτείται για την 

εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος και την ανασφάλεια που δημιουργείται από την 

έλλειψη της κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής και τεχνογνωσίας, δεν επιδιώκουν 

την αλλαγή των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούν. Εάν όμως μια 

επιχείρηση ξεπεράσει αυτά τα πρωταρχικά της προβλήματα και αποφασίσει να 

προχωρήσει στην εγκατάσταση ενός συστήματος ABC,  αυτό δεν σημαίνει πως ο 

δρόμος προς την ολοκλήρωση και την επιτυχία της εγκατάστασης δεν έχει δυσκολίες. 

Τα πρακτικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει, ομαδοποιούνται στις εξής 

κατηγορίες [Morrow & Connoly, 1994]: 

 

 Αντίσταση των εργαζομένων. Είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη αντίδραση η 

ανασφάλεια απέναντι στις αλλαγές. Είναι δύσκολο για κάποιον εργαζόμενο να 

αποδεχτεί, ότι ο παλιός καθιερωμένος τρόπος που διεκπεραίωνε την εργασία του έχει 

απαξιωθεί. Επίσης, είναι δύσκολο να πεισθεί ένας επιχειρηματίας, ότι η 

πληροφόρηση που λάμβανε εδώ και πολλά χρόνια ήταν ακατάλληλη και μπορεί να 

είχε οδηγήσει στη λήψη λανθασμένων αποφάσεων. Η διαφάνεια στον τρόπο που 

διεκπεραιώνονται  οι οποιεσδήποτε δραστηριότητες σε έναν οργανισμό, είναι ένας 

από τους αντικειμενικούς σκοπούς του ABC.  Αυτό ίσως φέρει σε δύσκολη θέση 

εργαζόμενους οι οποίοι θα πρέπει να περιγράψουν ακριβώς τι κάνουν κατά τη 

διάρκεια του εργασιακού τους ωραρίου και να μοιραστούν πληροφορίες που μέχρι 

τώρα τις θεωρούσαν ως το ανταγωνιστικό τους εργασιακό πλεονέκτημα, με 

αποτέλεσμα να υιοθετούν μια αμυντική στάση.  Αυτοί οι αμυντικοί μηχανισμοί, 

εμποδίζουν τη διαδικασία της μάθησης και κωλύουν το έργο της εφαρμογής του νέου 

συστήματος. Αυτές οι αντιδράσεις μπορούν να περιοριστούν στα πρώιμα επίπεδα 

εφαρμογής του συστήματος, μόνο εάν γίνουν ξεκάθαροι οι στόχοι και οι 

αντικειμενικοί σκοποί των οργανωσιακών αλλαγών από τη διοίκηση. 

 

 Ελλιπής σχεδιασμός και λάθος προσανατολισμός του συστήματος. Πολλές 

φορές κάποιες επιχειρήσεις αναπτύσσουν ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο και δαπανηρό 

σύστημα , ενώ οι ανάγκες πληροφόρησης που έχουν δεν είναι τόσο μεγάλες. Φυσικά, 
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μπορεί να συμβεί και το αντίστροφο. Δηλαδή, το σύστημα να είναι τόσο απλό που να 

μην καταγράφει επακριβώς τις απαιτούμενες πληροφορίες που χρειάζονται οι 

διοικούντες. Αυτό το πρόβλημα οφείλεται σε κακό ή ελλιπή σχεδιασμό του 

συστήματος, καθώς επίσης και σε λάθος προσανατολισμό ως προς τους στόχους του 

συστήματος.  Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με την πιλοτική εφαρμογή 

του συστήματος σε μια υποδιαίρεση της επιχείρησης, ώστε να δοκιμαστεί και να 

αξιολογηθεί προτού εφαρμοστεί στο σύνολο της επιχείρησης. 

 

 Προβλήματα στη συγκέντρωση πληροφοριών. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να 

πάρουν την παρακάτω μορφή: 

- Δυσκολίες στην εξεύρεση των δραστηριοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν σαν 

κέντρα κόστους. 

- Δυσκολίες στην επιλογή ορισμένων από την πληθώρα των δραστηριοτήτων 

που εντοπίστηκαν. 

- Δυσκολίες στην επιλογή των βάσεων μερισμού του κόστους των κέντρων 

δραστηριότητας. 

 

 Αδυναμία ή αποτυχία να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες που δίνει το ABC. 

 

Τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν δεν είναι ασφαλώς αξεπέραστα. Με το 

σωστό χειρισμό τους από τη διοίκηση είναι δυνατόν να ξεπεραστούν και η επιχείρηση 

να απολαύσει τα οφέλη του ABC.  

 

 

Παρακάτω, δίνεται μια σειρά από προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν την επιτυχή 

εφαρμογή του συστήματος ABC: 

 

 Η δέσμευση, η υποστήριξη και η ενεργός συμμετοχή από την ανώτατη και 

ανώτερη διοίκηση , σε όλα τα στάδια της εφαρμογής του συστήματος. 

 

 Οι μέθοδοι του ABC πρέπει να είναι κατανοητές και απλοποιημένες, ώστε να 

μπορούν όλοι οι εμπλεκόμενοι να χειρίζονται το νέο σύστημα με ευχέρεια και καλή 

διάθεση. 
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 Πρέπει να δίνεται το περιθώριο ανάληψης πρωτοβουλιών από τους εργαζόμενους, 

έτσι ώστε να αισθάνονται ότι συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια εξέλιξης της 

επιχείρησης. 

 

 Η παροχή εκπαίδευσης σ όλους όσους συμμετέχουν στην εφαρμογή του ABC ή 

χρησιμοποιούν το σύστημα. 

 

 Η πιλοτική εφαρμογή του ABC σε ένα τμήμα της επιχείρησης που θα αποδώσει 

γρήγορα και μετρήσιμα αποτελέσματα, γεγονός που θα τονίσει το ηθικό των 

εργαζομένων και θα πείσει όλους για την χρησιμότητα του συστήματος. 

 

 Ο σωστός και προσεκτικός σχεδιασμός του συστήματος από την αρχή. 

 

 Η χρήση του benchmarking , δηλαδή η αντιγραφή των καλύτερων πρακτικών από 

ομοειδείς επιχειρήσεις του κλάδου. 

 

 Η συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους που έχουν πρακτική εμπειρία από την 

εφαρμογή του ABC σε άλλες επιχειρήσεις. 
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3.4 Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ABC 

 

Στις προηγούμενες παραγράφους του τρίτου κεφαλαίου, έγινε μια προσπάθεια 

παρουσίασης του νέου κοστολογικού συστήματος ΑΒC. Από την ανάλυση αυτή 

προκύπτει ότι το σύστημα αυτό, όπως φυσικά και όλα τα συστήματα, έχει τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του, τα οποία θα προσπαθήσουμε να 

ανακεφαλαιώσουμε στις αμέσως επόμενες παραγράφους που ακολουθούν. 

 

3.4.1 Τα μειονεκτήματα του ABC 

 

Δεν είναι δύσκολο να προσδιορίσει κανείς τα μειονεκτήματα του ABC, 

εφόσον έχουμε ήδη κάνει την ανάλυση των πρακτικών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει μια επιχείρηση στην προσπάθεια εφαρμογής του. Τα πιο ενδεικτικά 

από αυτά, τα οποία επισκιάζουν και την προσπάθεια αναγνώρισης της  

σπουδαιότητας του νέου αυτού συστήματος, είναι τα εξής: 

 

 Η εφαρμογή του είναι ιδιαίτερα πολυδάπανη και πολύπλοκη. Όπως είδαμε, η 

εφαρμογή του ABC απαιτεί μια υψηλή επένδυση κεφαλαίου στην βελτίωση των 

τεχνολογικών υποδομών της επιχείρησης, αφού οι απαιτήσεις του συστήματος είναι 

υψηλές. Επίσης, η πολυπλοκότητα στην εφαρμογή του συστήματος, απαιτεί την 

συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και τη συνεργασία με εξωτερικούς 

συμβούλους, έως ότου  οι εργαζόμενοι καταφέρουν να κατανοήσουν πλήρως την 

λειτουργία του. Όλα αυτά έχουν ένα υψηλό κόστος για την επιχείρηση, και γι΄ αυτό 

θα πρέπει πριν ληφθεί η απόφαση για την εφαρμογή του, να εξετασθεί εάν το κόστος 

της επένδυσης αντισταθμίζεται από τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του. 

 

 Κακός  σχεδιασμός του συστήματος, μπορεί να οδηγήσει σε λάθη στην 

κοστολόγηση των προϊόντων και κατά συνέπεια στην λήψη επιχειρηματικών 

αποφάσεων.  Μη ξεχνάμε πως η δυσκολία και η σπουδαιότητα κατά το χτίσιμο του 

ABC , είναι η επιλογή των κρίσιμων δραστηριοτήτων και των σωστών οδηγών 

κόστους. Η σωστή αξιολόγηση των δύο αυτών θεμάτων δεν είναι εύκολη υπόθεση 

και η αποτυχία συνιστά παράβαση των βασικών αρχών στις οποίες βασίζεται το 

ABC.  
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 Οι αντιδράσεις των εργαζομένων, μπορούν να οδηγήσουν σε αποτυχία της 

εφαρμογής του συστήματος ΑΒC. Όπως είδαμε, είναι πολύ πιθανόν, οι εργαζόμενοι 

να αντιδράσουν αρνητικά στην αλλαγή, κυρίως λόγω της ανασφάλειάς τους απέναντι 

σε κάτι νέο και όχι γνώριμο. Πολλές φορές, η εφαρμογή του ABC  συνοδεύεται από 

αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, που έχει ως στόχο την εξάλειψη 

των δραστηριοτήτων που δεν προσφέρουν αξία στο προϊόν. Η εξάλειψη των 

δραστηριοτήτων είναι πολλές φορές ταυτόσημη και με την απώλεια θέσεων εργασίας, 

με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα κλίμα δυσαρέσκειας στης εταιρεία και 

καχυποψίας απέναντι στο νέο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι καταστροφικό για την 

επιτυχία του συστήματος. 

 

 Η επιχείρηση υποχρεούται να έχει δύο διαφορετικά λογιστικά πληροφοριακά 

συστήματα, γεγονός που την επιβαρύνει με πολύ μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας. 

Όπως είδαμε, τα παραδοσιακά κοστολογικά συστήματα είναι συνυφασμένα με τις 

απαιτήσεις της φορολογικής νομοθεσίας κάθε κράτους. Αντίθετα το ABC δεν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, λόγω κάποιων ιδιαιτεροτήτων  του ως προς την εφαρμογή του. Οι 

ιδιαιτερότητες αυτές  είναι[Hartnett-Lowry-Luther, 1994]: 

 

• Η διαφορετική προσέγγιση στο τι συνιστά κόστος προϊόντος και τι κόστος 

περιόδου. Είδαμε στην παρουσίαση του ABC και στην σύγκρισή του με τα 

παραδοσιακά κοστολογικά συστήματα, ότι κατά το ABC  μπορούν να 

αποδοθούν στο κόστος προϊόντων και μη βιομηχανικά κόστη, ενώ μπορούν να 

εξαιρεθούν από το κόστος των προϊόντων κάποια βιομηχανικά κόστη. Αυτό 

προκύπτει από το γεγονός ότι τα κόστη αποδίδονται σε δραστηριότητες που 

είναι ιεραρχημένες σε επίπεδα, και κατά συνέπεια το κόστος των 

δραστηριοτήτων σε επίπεδο επιχείρησης, δεν αποτελεί κόστος προϊόντος. Για 

παράδειγμα, το κόστος ενοικίου του εργοστασίου, κατά την παραδοσιακή 

κοστολόγηση αποτελεί κόστος προϊόντος, ενώ κατά το ABC δεν αποτελεί. 

• Η υποκειμενικότητα στην επιλογή των οδηγών κόστους. Η επιλογή των 

οδηγών κόστους κατά το ABC, είναι μια υποκειμενική διαδικασία με βάση τις 

ιδιαίτερες λειτουργίες της κάθε επιχείρησης. Δηλαδή, ο μερισμός του κόστους 

δεν γίνεται με βάση κοινούς αποδεκτούς κανόνες, και έτσι γίνεται 
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δυσκολότερη η σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των επιχειρήσεων και 

επίσης γίνεται δυσκολότερος ο εξωτερικός έλεγχος. 

• Ο χειρισμός του κόστους της αργούσας παραγωγικής δυναμικότητας.  

Σύμφωνα με το ABC , αυτού του είδους το κόστος δεν αποτελεί κόστος 

προϊόντος και δεν μπορεί να επιρριφθεί στα τελικά προϊόντα. Όμως, με τη 

μέθοδο της πλήρους κοστολόγησης, τα κόστη αυτά είναι κόστη προϊόντος. 

• Ο χειρισμός του κόστους ευκαιρίας. Το ABC έχοντας ως κύριο στόχο του τη 

βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, χρησιμοποιεί το κόστος 

ευκαιρίας εφόσον είναι σχετικό με τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων. 

Όμως, για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν 

επιτρέπεται η χρήση του κόστους ευκαιρίας, εφόσον ως κόστος νοείται «η σε 

χρήμα εκφραζόμενη θυσία που εκ προθέσεως υφίσταται κανείς για την 

απόκτηση ή δημιουργία υλικών ή άυλων οικονομικών αγαθών». 

• Ο τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων. Όσον αφορά την ελληνική 

πραγματικότητα, ξέρουμε πως οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει ετήσιων 

συντελεστών απόσβεσης οι οποίοι προσδιορίζονται από τη νομοθεσία. Με το 

ABC δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού των αποσβέσεων βάσει της 

εντάσεως λειτουργίας του παγίου σε συνδυασμό με την ωφέλιμη ζωή του. 

Εξαιτίας λοιπόν αυτών των εμποδίων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να 

χρησιμοποιούν ταυτόχρονα δύο διαφορετικά λογιστικά πληροφοριακά συστήματα. 

Ένα για να ικανοποιήσουν τις πληροφοριακές απαιτήσεις των εκτός της επιχείρησης 

και ένα για να ικανοποιήσουν τις πληροφοριακές απαιτήσεις των διοικούντων της 

επιχείρησης. Προς το παρόν, αυτό παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα για την 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Ο ρόλος του ABC είναι όχι να αντικαταστήσει τα 

προϋπάρχοντα κοστολογικά συστήματα, αλλά να τα συμπληρώσει.  

 

Τα παραπάνω μειονεκτήματα αποτελούν τροχοπέδη στην υιοθέτηση του 

ABC. Πριν όμως μια επιχείρηση αποφασίσει την απόρριψη αυτού του νέου 

συστήματος, θα πρέπει να αντισταθμίσει τα μειονεκτήματα αυτά, με τα 

πλεονεκτήματα που έχει το σύστημα αυτό, και τα οποία θα δούμε στην αμέσως 

επόμενη παράγραφο. 
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3.4.2 Τα πλεονεκτήματα του ABC 

 

Η βιβλιογραφία και η επιχειρηματική πρακτική που αφορά την εφαρμογή του 

ABC, έχουν να επιδείξουν ένα μεγάλο κατάλογο πλεονεκτημάτων, τα οποία στις 

περισσότερες επιχειρήσεις πήραν την μορφή υψηλών χρηματικών αποδόσεων ή της 

απόκτησης διατηρήσιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Τα σημαντικότερα από 

αυτά τα πλεονεκτήματα, είναι τα εξής: 

 

 Βελτίωση επιχειρησιακών διεργασιών. [Kaplan & Cooper, 1998, σελ.137-159]. 

Όπως είδαμε στην παρουσίαση των βημάτων υλοποίησης ενός συστήματος ABC, η 

πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνει μια επιχείρηση προκειμένου να εφαρμόσει το 

σύστημα αυτό, είναι μια ανάλυση δραστηριοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας μιας επιχείρησης. Αυτό 

βασίζεται στο γεγονός ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να  διαχειριστείς ένα οργανισμό ως 

ένα ενιαίο σύστημα, από ότι την κάθε δραστηριότητα χωριστά. Μέσω αυτής της 

ανάλυσης, οι διοικούντες παίρνουν πληροφόρηση για διάφορα θέματα, όπως: τι 

ακριβώς γίνεται, πόση εργασία απαιτείται, το κόστος πραγματοποίησης της εργασίας, 

η ποιότητα της εργασίας, ο χρόνος πραγματοποίησης της εργασίας, η εκροή της 

εργασίας. Επίσης, με βάση κάποια κριτήρια που έχουμε ήδη αναφέρει, εκτιμάται 

ποιες δραστηριότητες είναι οι πιο σημαντικές και ποια είναι η επίδοσή τους. 

Επιπλέον, με την ανάλυση προστιθέμενης αξίας εντοπίζονται οι δραστηριότητες που 

δεν προσθέτουν αξία στο προϊόν που παράγεται. Αφού λοιπόν, οι υπεύθυνοι λάβουν 

όλη αυτή την πληροφόρηση που πηγάζει από αυτήν την ανάλυση, μπορούν να 

βελτιώσουν τις επιχειρησιακές διεργασίες, με την εξάλειψη περιττών και σπάταλων 

δραστηριοτήτων, οι οποίες αυξάνουν το κόστος χωρίς κανένα αντίστοιχο όφελος. Οι 

διεργασίες και οι δραστηριότητες είναι το ‘κεντρικό νευρικό σύστημα’ ενός 

οργανισμού και εκπροσωπούν το τι κάνει η εταιρεία προκειμένου να δημιουργήσει 

αξία για τους πελάτες της. Η διοίκηση μιας επιχείρησης πρέπει να είναι 

επικεντρωμένη στη βελτίωση των διεργασιών, ώστε να καταφέρνει να βελτιώνει την 

ανταγωνιστικότητα της. 

 Ένα μικρό παράδειγμα, που δείχνει πως μια δραστηριότητα εκτελείται 

λανθασμένα  μέσα σε μια επιχείρηση ύστερα από την ανάλυση δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιήθηκε, είναι το παρακάτω. [Kaplan & Cooper, 1998, σελ.141]: 
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Το σχήμα 6, δείχνει τα έξοδα μιας επιχείρησης, που σχετίζονται  με την 

δραστηριότητα ‘εξυπηρέτησης πελατών’. Το συνολικό κόστος αυτής της 

δραστηριότητας  για το τελευταίο εξάμηνο, ήταν 117.000$. Οι διοικούντες δεν 

εξεπλάγησαν όταν διαπίστωσαν ότι για τα 38.000$ που αφορούσαν το κόστος αυτής 

της δραστηριότητας , ευθύνονταν το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, γιατί αύτή ήταν η 

κύρια δραστηριότητα για την οποία ήταν υπεύθυνο το συγκεκριμένο τμήμα. Αυτό 

όμως που τους εξέπληξε, ήταν το μέρος αυτής της δραστηριότητας που 

πραγματοποιήθηκε από υπαλλήλους σε άλλα έξι τμήματα. Προφανώς, οι διάφοροι 

πελάτες, όταν δεν λάμβαναν την απάντηση που επιθυμούσαν από το τμήμα 

εξυπηρέτησης πελατών, επικοινωνούσαν με το προσωπικό άλλων τμημάτων για τον 

ίδιο λόγο. Φυσικά, οι διοικούντες δεν είχαν επίγνωση του χρόνου (και άρα κόστους) 

που αναλωνόταν από υπαλλήλους άλλων τμημάτων για αυτήν την δραστηριότητα. 
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Σχήμα 6 

 

 

 

 Ανίχνευση της κερδοφορίας των προϊόντων. [Kaplan & Cooper, 1998, σελ.160-

180]. Το ABC χρησιμοποιώντας μια ευρύτερη  κλίμακα δραστηριοτήτων και οδηγών 

κόστους, και με τη βοήθεια της ιεράρχησης των δραστηριοτήτων σε επίπεδο παρτίδας 

και μονάδος προϊόντος, έδωσε μια πολύ διαφορετική εικόνα της κερδοφορίας των 
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προϊόντων σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης. Τα παραδοσιακά 

συστήματα θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ του μίγματος προϊόντων 

και  του όγκου παραγωγής, με τη  ζήτηση πόρων.  

Το σχήμα 7 που ακολουθεί δείχνει ένα τυπικό εύρημα του ABC σε 

επιχειρήσεις με μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Στον κάθετο άξονα σχεδιάζεται το 

αθροιστικό ποσοστό πωλήσεων, ενώ στον οριζόντιο άξονα αθροιστικά το ποσοστό 

των παραγόμενων προϊόντων. 

 

 

 
 

Σχήμα 7: Αθροιστικός τζίρος των προϊόντων 

 

Από το διάγραμμα αυτό διαπιστώνουμε ότι το 20% των παραγόμενων 

προϊόντων δημιουργούν το 80% του τζίρου των πωλήσεων, και το 60% των 

παραγόμενων προϊόντων δημιουργούν το 99% του τζίρου των πωλήσεων. 

 

Επίσης, ενδιαφέρον έχει να παρατηρήσουμε το επόμενο σχήμα 8, στο οποίο 

φαίνεται η αθροιστική κερδοφορία των προϊόντων σε σχέση με το ποσοστό των 

προϊόντων. 
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Σχήμα 8: Αθροιστική κερδοφορία προϊόντων 

 

Από το σχήμα αυτό διαπιστώνουμε ότι το 20% των προϊόντων παράγει το 

300% των κερδών, ενώ το υπόλοιπο 80% είτε βρίσκεται στο νεκρό σημείο, είτε είναι 

φορέας ζημιών (συνολικά μειώνει κατά 200% τα κέρδη, αφήνοντας την επιχείρηση με 

το 100% των κερδών). 

Συμπέρασμα όλων αυτών, είναι ότι η κερδοφορία μιας επιχείρησης δεν είναι 

συνυφασμένη μόνο με τον όγκο πωλήσεων ενός προϊόντος, αλλά παίζει ρόλο το 

μίγμα πωλήσεων που έχει. 

Ένα καλοσχεδιασμένο σύστημα ABC βοηθά τη διοίκηση να αποκτήσει 

καλύτερη γνώση για το πώς δημιουργούνται τα κέρδη της σε επίπεδο προϊόντων, και 

συνεπώς να βελτιώσει την κερδοφορία της, εγκαταλείποντας τα προϊόντα που δεν 

δημιουργούν κέρδη. Τη βοηθά δηλαδή να δημιουργήσει ένα πιο κερδοφόρο 

χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Οι επιλογές που έχει μια επιχείρηση για να το πετύχει 

αυτό, είναι: 

 Αναπροσδιορισμός των τιμών των προϊόντων. 

 Υποκατάσταση προϊόντων 

 Επανασχεδιασμός προϊόντων 

 Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας. 

 Επένδυση σε ευέλικτες γραμμές παραγωγής 

 Μείωση προϊόντων 
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Ανίχνευση της κερδοφορίας των πελατών. [Kaplan & Cooper, 1998, σελ.181-

201]. Αντίστοιχα ως προς την κερδοφορία των πελατών θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

εφαρμόζοντας μια επιχείρηση το ABC, ίσως διαπιστώσει ότι πελάτες στους οποίους 

αναλώνει περισσότερες δραστηριότητες, δεν είναι τόσο κερδοφόροι όσο υποστήριζαν 

τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης. Για να γίνει πιο κατανοητή η 

συγκεκριμένη θεωρία, θα παραθέσουμε το παράδειγμα της εταιρείας Kanthal η οποία 

παράγει καλώδια.  

 Η ανάλυση που πραγματοποίησε η εταιρεία Kanthal στα πλαίσια εφαρμογής 

του συστήματος ABC, έδειξε πως η εταιρεία είχε πολύ λίγους κερδοφόρους πελάτες, 

πολλούς πελάτες που δημιουργούσαν μικρά για την εταιρεία  κέρδη ή μικρές ζημίες, 

και πολύ λίγους ζημιογόνους πελάτες. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

ανάλυση παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα 9: 

 

 
Πίνακας 9: Περίπτωση Kanthal. Κατανομή πελατών 

 

 

Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση αυτή έδειξε ότι το 20% των πελατών δημιουργούσε το 

225% των τελικών κερδών, το 70% κυμαινόταν κοντά στο νεκρό σημείο και το 

υπόλοιπο 10% ήταν υπεύθυνο για την απώλεια του 125% των κερδών. Πιο 

συγκεκριμένα, παρατηρούμε στο σχήμα ότι οι πελάτες #199 και #200 προκαλούν 

ζημίες που αγγίζουν τα 200.000$.  Προς έκπληξη όλων, αυτοί οι δύο πελάτες ήταν 
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ανάμεσα στους πελάτες με τους μεγαλύτερους όγκους πωλήσεων .Το γεγονός αυτό 

οφειλόταν στο ότι οι μικρότεροι πελάτες δεν επιβάρυναν σημαντικά την επιχείρηση, 

καθώς δεν ζητούσαν ειδικές προδιαγραφές. Αντίθετα, οι μεγάλοι πελάτες ζητούσαν 

διαφοροποιημένα προϊόντα, μεγαλύτερες εκπτώσεις , συχνές παραλαβές σε μικρές 

παρτίδες και άλλες δραστηριότητες που ανάλωναν πόρους. Φυσικά η διοίκηση της 

Kanthal δεν ήθελε να διακόψει την συνεργασία της με αυτούς τους δύο πελάτες, γιατί  

γνώριζαν καλά ότι οι πελατειακές σχέσεις είναι πολύτιμες και αναντικατάστατες. 

Έτσι, οι υπεύθυνοι χρησιμοποίησαν την πληροφόρηση του ABC, για να κατανοήσουν 

τις πηγές ζημιών. Για παράδειγμα, όσον αφορά τον πελάτη #199, οι ζημίες 

προερχόταν από τον πολύ υψηλό αριθμό μικρών παραγγελιών. ΄Έτσι , οι υπεύθυνοι 

της Kanthal χωρίς να θέλουν να θίξουν τον πελάτη τους, προέβαλαν ως δικαιολογία 

την εκτίμηση που είχαν στην συγκεκριμένη συνεργασία τους, και  έδωσαν στον 

πελάτη τη δυνατότητα να είναι συνδεδεμένος με το σύστημα της εταιρείας, έτσι ώστε 

να παραγγέλνει όποτε χρειάζεται προϊόντα, χωρίς να κινητοποιεί το μηχανισμό της 

εταιρείας. 

 

Από το παράδειγμα που αναλύσαμε, διαπιστώνουμε ότι όλοι οι πελάτες δεν 

είναι ίδιοι για μία εταιρεία. Εφαρμόζοντας μια εταιρεία το ABC ,  μπορεί να 

αξιολογήσει τους πελάτες της μέσα από το πρίσμα του παρακάτω πίνακα 10  [Kaplan 

& Atkinson, 1998, σελ. 159]: 

 

 
Πίνακας 10 : Διαχείριση πελατών 
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Ο κάθετος άξονας, δείχνει το καθαρό περιθώριο συνεισφοράς που κερδίζει η 

επιχείρηση από την πώληση στον πελάτη.  Το καθαρό περιθώριο συνεισφοράς  

ισούται με την καθαρή τιμή (αφού έχουν αφαιρεθεί οι εκπτώσεις),  μείον το κόστος 

παραγωγής (όπως υπολογίζεται από το ABC).  Ο οριζόντιος άξονας, δείχνει το 

κόστος εξυπηρέτησης του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων το κόστος παραγγελιών, το 

κόστος υποστήριξης μετά την πώληση και μερίδιο των διοικητικών εξόδων που 

σχετίζονται με τον κάθε πελάτη. Το διάγραμμα αυτό δείχνει ότι οι επιχειρήσεις 

μπορούν να έχουν κερδοφόρους πελάτες με διαφορετικούς τρόπους.  

Μερικοί πελάτες μπορεί να έχουν χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης και 

παράλληλα να απαιτούν χαμηλές τιμές πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση το 

περιθώριο συνεισφοράς είναι χαμηλό, αλλά η επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει 

καλύτερους όρους συνεργασίας με τους προμηθευτές της και έτσι να μειώσει το 

κόστος της. Οι πελάτες που έχουν υψηλό κόστος εξυπηρέτησης, μπορούν επίσης να 

είναι κερδοφόροι, εάν οι επιχειρήσεις έχουν ειδικούς τιμοκαταλόγους για το 

συγκεκριμένο γκρουπ πελατών, με σκοπό την υπερκάλυψη του κόστους 

εξυπηρέτησης. Οι τιμές πώλησης δεν πρέπει να βασίζονται μόνο στα χαρακτηριστικά 

των προϊόντων, αλλά και στο κόστος εξυπηρέτησης.  

Οι πελάτες που βρίσκονται στο πάνω αριστερό μέρος του πίνακα, 

δημιουργούν υψηλά περιθώρια συνεισφοράς, ενώ παράλληλα έχουν χαμηλό κόστος 

εξυπηρέτησης. Αυτοί οι πελάτες θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά, διότι είναι 

ευάλωτοι ως προς τους ανταγωνιστές.  Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ακολουθούν μια 

ειδική πολιτική ως προς αυτούς τους πελάτες, όπως ειδικές εκπτώσεις και ειδικές 

υπηρεσίες, με σκοπό την αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών ως προς την 

επιχείρηση.  

Η πιο ενδιαφέρουσα μερίδα πελατών, είναι αυτή που βρίσκεται στο κάτω 

δεξιό μέρος του πίνακα. Αυτοί οι πελάτες προσφέρουν χαμηλά περιθώρια 

συνεισφοράς , ενώ παράλληλα έχουν υψηλό κόστος εξυπηρέτησης. Οι επιχειρήσεις 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ανάλυση δραστηριοτήτων για μπορέσουν να 

εντοπίσουν τα προβλήματα στις σχέσεις τους με τα συγκεκριμένο γκρουπ πελατών, 

και για να μπορέσουν επίσης να τους μετακινήσουν προς μια βορειοδυτική 

κατεύθυνση. Για παράδειγμα, η ανάλυση μπορεί να δείξει ότι το υψηλό κόστος 

οφείλεται  από τον τρόπο που οι πελάτες χρησιμοποιούν τις δραστηριότητες της 

εταιρείας. Για παράδειγμα, μη τακτικές παραγγελίες, αλλαγές στις αρχικές 
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παραγγελίες, μικρές παραγγελίες κ.α.  Η εταιρεία μπορεί να εστιάσει σε αυτά τα 

προβλήματα και να βρει τρόπους να βελτιώσει την συνεργασία με τους 

συγκεκριμένους πελάτες της. 

 

 Μετατροπή του έμμεσου κόστους σε άμεσο. Όπως τονίσαμε πολλές φορές σε 

όλη τη διάρκεια της ανάλυσής μας, βασικός στόχος του ABC είναι ο προσδιορισμός 

όσο το δυνατόν περισσότερων συνδέσεων μεταξύ των πόρων και των 

δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια και αφού ιχνηλατήσει τη χρήση όλων των πόρων από 

τις δραστηριότητες, συνδέει τα κόστη των δραστηριοτήτων με τα αντικείμενα 

κόστους χρησιμοποιώντας οδηγούς κόστους πιο κατάλληλους και πιο 

αντιπροσωπευτικούς. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούνται τα λάθη και 

αποφεύγεται η αυθαίρετη κατανομή του κόστους που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 

μια σειρά αποφάσεων. 

 

 Βοηθά στην μείωση του κόστους. Η διαδικασία βελτίωσης των επιχειρησιακών 

διεργασιών που είναι αποτέλεσμα της ανάλυσης δραστηριοτήτων και γενικότερα της 

εφαρμογής του ABC, έχει ως φυσικό επακόλουθο την μείωση του συνολικού κόστους 

μιας επιχείρησης. Πέρα από αυτό όμως, το σημαντικότερο είναι ότι το ABC επιτρέπει 

στους διοικούντες να γνωρίζουν από πού ακριβώς προέρχεται αυτή η μείωση του 

κόστους. 

 

 Εντοπισμός κόστους αργούσας παραγωγικής δυναμικότητας. [Kaplan & 

Cooper,1998, σελ.111-136]. Τα παραδοσιακά κοστολογικά συστήματα μετρούν μόνο 

το κόστος που δαπανάται για την απόκτηση των πόρων. Το ABC εκπληρώνοντας την 

βασική του αρχή ότι οι δραστηριότητες αναλώνουν τους πόρους για την παραγωγή 

προϊόντων / υπηρεσιών, μπορεί να υπολογίσει ποιο είναι το πραγματικό ύψος των 

πόρων που χρειάζονται για την παραγωγή κάθε προϊόντος ή την εξυπηρέτηση κάθε 

πελάτη. Δηλαδή, το ABC αναγνωρίζει και υπολογίζει τη διαφορά που υπάρχει 

ανάμεσα στην πραγματική χρήση των πόρων  (resource usage) και στις δαπάνες για 

την απόκτησή τους (resource spending),δηλαδή την αργούσα παραγωγική 

δυναμικότητα. Η ισότητα που απεικονίζει τη σχέση αυτή είναι η παρακάτω: 

 

Κόστος συνολικών πόρων = κόστος χρησιμοποιημένων πόρων  + κόστος αργούσας 

παραγωγικής δυναμικότητας 
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Εφόσον λοιπόν δεν χρησιμοποιείται όλη η παραγωγική δυναμικότητα, δεν είναι 

σωστό να επιβαρύνουμε το κόστος των προϊόντων ή των πελατών με όλη τη δαπάνη 

του πόρου, αλλά με το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας που 

χρησιμοποιείται.  Η αργούσα παραγωγική δυναμικότητα αποτελεί μια διαφορετική 

κατηγορία κόστους και η αναγνώρισή της βοηθά την επιχείρηση είτε στην 

εντατικότερη εκμετάλλευση των αδρανών παραγωγικών πόρων, είτε στην πώλησή 

τους εφόσον δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω εκμετάλλευση. 

 

 Το ABC βοηθά στην μέτρηση του κόστους της ποιότητας. Το ABC δίνει τη 

δυνατότητα σε μια επιχείρηση να μετρά το ακριβές κόστος της ποιότητας.  Η έννοια 

του κόστους της ποιότητας περιλαμβάνει δύο κύριες περιοχές [Τσιότρας, 2002, 

σελ.42]: 

• Το κόστος του ελέγχου ποιότητας 

• Το κόστος αποτυχίας ελέγχου ποιότητας 

 

Το κόστος ελέγχου ποιότητας περιλαμβάνει τα εξής δύο στοιχεία: 

- Το κόστος πρόληψης, δηλαδή το κόστος των ενεργειών που απαιτούνται για 

την αποφυγή της παραγωγής ελαττωματικών προϊόντων, και περιλαμβάνει τον 

πλήρη σχεδιασμό του συστήματος ποιότητας, τον έλεγχο της παραγωγικής 

διαδικασίας, την εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας κλπ 

- Το κόστος εκτίμησης, δηλαδή το κόστος των ενεργειών που απαιτούνται για 

τη διατήρηση του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας, και περιλαμβάνει το 

κόστος των επιθεωρήσεων και ελέγχων. 

 

Το κόστος αποτυχίας του έλεγχου που προκαλείται από τη χρήση υλικών και την 

παραγωγή προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τις ποιοτικές προδιαγραφές, και 

αποτελείται από δύο επιμέρους στοιχεία: 

- Το κόστος των εσωτερικών αστοχιών δηλαδή το κόστος που προκαλείται από 

τη μη ικανοποιητική ποιότητα στο εσωτερικό της επιχείρησης, δηλαδή, το 

κόστος από τα ελαττωματικά προϊόντα και υλικά, από τις επανακατεργασίες 

και από τις καθυστερήσεις παραγωγής. 
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- Το κόστος των εξωτερικών αστοχιών, δηλαδή το κόστος που προκύπτει από 

τη μη ικανοποιητική ποιότητα στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης , 

όπως το κόστος από τη χαμηλή απόδοση των προϊόντων, τη χαμηλή 

αξιοπιστία, τις επιστροφές και τα παράπονα των πελατών. 

 

Το πλεονέκτημα του ABC έναντι των παραδοσιακών κοστολογικών συστημάτων, 

είναι ότι μέσω της ανάλυσης δραστηριοτήτων και της διαδικασίας βελτίωσης των 

επιχειρησιακών διεργασιών , μπορεί να ανιχνεύσει το συστατικά μέρη του κόστους 

της ποιότητας . Η φιλοσοφία του ABC σχετικά με το κόστος της κακής ποιότητας, 

είναι ότι δεν πρέπει να αποτελεί μέρος των ΓΒΕ και άρα να μερίζεται σε όλα τα 

προϊόντα, αλλά να αναγνωρίζεται και να επιβαρύνει άμεσα τις διαδικασίες, τα 

τμήματα ή τους προμηθευτές που τα προκαλούν. Επίσης, το ABC δίνει τη δυνατότητα 

στην επιχείρηση να αναγνωρίσει τις δυνατότητες που έχει για βελτίωση της ποιότητας 

και να αναγνωρίσει που πραγματικά κρύβονται οι ευκαιρίες. 

 

 Δίνει πληροφορίες για το κόστος ενός προϊόντος σε όλα τα στάδια του κύκλου 

ζωής του. [Kaplan & Cooper, 1998, σελ.270] . Τα συνολικά κόστη κατά τη διάρκεια 

του κύκλου ζωής του προϊόντος, διαχωρίζονται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες: Τα 

κόστη ανάπτυξης του προϊόντος, τα κόστη διάθεσης του προϊόντος και τα 

παραγωγικά κόστη. Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης, το κόστος 

ανάπτυξης και εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά, το επέρριπταν σε όλα τα 

παραγόμενα προϊόντα.  Το ABC βοηθά στον εντοπισμό αυτού του κόστους, καθώς 

επίσης και τον εντοπισμό των προϊόντων τα οποία αφορά. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει 

και με το κόστος εύρεσης και απόκτησης ενός νέου πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο, το 

ABC δεν παραποιεί την κερδοφορία των προϊόντων / πελατών, καθώς αυτά δεν 

επιβαρύνονται λανθασμένα με άσχετο προς αυτά κόστος. Επίσης, η αναγνώριση 

αυτού του κόστους δίνει τη δυνατότητα στην διοίκηση να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες περιορισμού του , από το στάδιο ακόμα του σχεδιασμού και 

της ανάπτυξης των προϊόντων. 

 

 Το ABC  είναι χρήσιμο για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ‘Target Costing’. 

[Kaplan & Cooper,  1998, σελ.217]. Σύμφωνα με την τεχνική του Target Costing , η 

εταιρεία προσδιορίζει το επιτρεπτό κόστος για το προϊόν ή την υπηρεσία, έχοντας 
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δεδομένη μια ανταγωνιστική τιμή αγοράς ή γνωρίζοντας την αναμενόμενη τιμή 

πώλησης, ώστε η εταιρεία να κερδίσει το επιθυμητό περιθώριο κέρδους.  

 

Δηλαδή,  

Κόστος στόχος = Ανταγωνιστική τιμή – Επιθυμητό κέρδος 

 

Η κοστολόγηση στόχου καθιστά το κόστος μια εισροή στη διεργασία ανάπτυξης του 

προϊόντος και όχι μια εκροή από αυτή. 

Αυτό που πρέπει να πετύχει η εταιρεία στην συνέχεια είναι  να σχεδιάσει το προϊόν 

ώστε να ικανοποιήσει τους πελάτες και να μπορέσει να παραχθεί στην τιμή του 

κόστους στόχου του.  Η εταιρεία έχει δύο επιλογές για να διαμορφώσει τα κόστη σε 

ένα επίπεδο κόστους στόχου, στις οποίες η συμβολή του ABC είναι σημαντική: 

 

- Να αναγνωρίσει τα περιθώρια βελτίωσης των διαδικασιών για την παραγωγή 

του νέου προϊόντος, έτσι ώστε να διασφαλίσει την οικονομικότερη χρήση των 

πόρων. Αυτό μπορεί να γίνει με την εισαγωγή νέας τεχνολογίας παραγωγής 

και με την χρήση εξελιγμένων τεχνικών διοίκησης κόστους  όπως η 

κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, με σκοπό την αύξηση της 

παραγωγικότητας. 

- Να ανασχεδιάσει το προϊόν, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος του κατά το 

στάδιο του σχεδιασμού που είναι και το πιο σημαντικό. 

 

 

 Το ABC βοηθά στην σωστή επιλογή των προμηθευτών με τους οποίους 

συνεργάζεται μια επιχείρηση [Kaplan & Cooper,1998, σελ.202-208]. Παραδοσιακά, 

το κριτήριο με το οποίο οι επιχειρήσεις επιλέγουν τους προμηθευτές τους, είναι η 

χαμηλή τιμή αγοράς με την οποία τους προμηθεύουν τα προϊόντα τους. Για  να 

πετύχουν αυτές τις χαμηλές τιμές, επιλέγουν προμηθευτές με τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

- Που παρέχουν εκπτώσεις τζίρου σε περίπτωση μεγάλων παραγγελιών. 

- Που η ποιότητα  των προϊόντων τους και η αξιοπιστία τους δεν είναι καλή. 

- Που η παραγωγή των προϊόντων τους γίνεται σε χώρες χαμηλού εργατικού 

κόστους  
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- Που η παραγωγική τους διαδικασία δεν βασίζεται σε σύγχρονες μεθόδους 

παραγωγής 

Αυτά τα κριτήρια επιλογής των προμηθευτών, έχουν ως αποτέλεσμα οι επιλεχθέντες 

προμηθευτές να αναλώνουν ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, 

όπως: 

- Μακροχρόνια  αποθήκευση, εξαιτίας του μεγάλου όγκου παραγγελιών. 

- Καθυστερήσεις στην παραλαβή των αγοραζόμενων προϊόντων. 

- Περισσότεροι έλεγχοι της ποιότητας των αγοραζόμενων προϊόντων. 

- Επιστροφές ελαττωματικών και επαναληπτικές παραγγελίες κ.α 

 Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης αδυνατούν να διακρίνουν ποιοι 

προμηθευτές αναλώνουν μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το 

ABC μπορεί να ιχνηλατήσει αυτού του είδους τα κόστη. Σύμφωνα με το ABC ο 

καλύτερος προμηθευτής είναι αυτός που μπορεί να προμηθεύσει το προϊόν του σε μια 

επιχείρηση σε χαμηλό συνολικό κόστος, και όχι σε χαμηλή τιμή.  

 

11 Από το ABC στην Διοίκηση βάσει Δραστηριοτήτων. 

Οι εταιρείες που έχουν εφαρμόσει την Κοστολόγηση βάσει Δραστηριοτήτων, 

αναγνωρίζοντας τα οφέλη που προσφέρει αυτό το διοικητικό εργαλείο το οποίο έχει 

ως πυρήνα την έννοια της δραστηριότητας, προχωρούν συνήθως ακόμα ένα βήμα και 

καθιερώνουν τις δραστηριότητες ως τη βάση του διοικητικού τους συστήματος, 

δηλαδή μεταπηδούν στη Διοίκηση Βάσει Δραστηριοτήτων.  

Η διοίκηση βάσει δραστηριοτήτων (Activity – based management, ABM) 

είναι μια μεθοδολογία που εστιάζει στη διοίκηση των δραστηριοτήτων, ως ένα τρόπο 

για τη βελτίωση της αξίας που λαμβάνει από τον πελάτη και του κέρδους που 

επιτυγχάνεται από την παροχή της αξίας της. Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει 

ανάλυση οδηγών κόστους, ανάλυση δραστηριοτήτων και μέτρηση της απόδοσης. Η 

Διοίκηση βάσει δραστηριοτήτων στηρίζεται στην Κοστολόγηση βάσει 

δραστηριοτήτων, ως την κύρια πηγή πληροφόρησης. 

Η Διοίκηση βάσει δραστηριοτήτων υποστηρίζει την επιχειρηματική αριστεία, 

παρέχοντας ένα επίσημο σύστημα διοίκησης, που οδηγεί τους εργαζόμενους να 

κατανοήσουν την εργασία τους και το πώς αυτή συνεισφέρει στην επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων. Υποστηρίζει την αναζήτηση για συνεχή βελτίωση, παρέχοντας 

στους διοικούντες μια νέα αντίληψη των πελατών, των δραστηριοτήτων και των 

επιχειρησιακών διεργασιών, επιτρέποντάς τους να ενστερνιστούν διοικητικές 
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πρακτικές που οδηγούν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας σε όλα τα στάδια 

παραγωγής του προϊόντος / υπηρεσίας. Το ABM και το ABC, δημιουργήθηκαν και 

υπάρχουν για να λειτουργούν μαζί. Το ABC παρέχει την πληροφόρηση και το ABM 

χρησιμοποιεί αυτή την πληροφόρηση σε διάφορες αναλύσεις σχεδιασμένες για να 

επιφέρουν συνεχή βελτίωση στις επιδόσεις μιας εταιρείας. Χρησιμοποιώντας τα 

δεδομένα του ABC , η διοίκηση βάσει δραστηριοτήτων εστιάζει στο πώς να 

βελτιωθεί η χρήση των πόρων, ώστε να αυξηθεί η αξία για τους πελάτες και τους 

υπόλοιπους ενδιαφερόμενους για την εταιρεία. 

 

 

Τα πλεονεκτήματα που αναλύσαμε παραπάνω, είναι ίσως τα σημαντικότερα 

από αυτά που παρουσιάζονται στη  βιβλιογραφία σχετικά με την εφαρμογή του ABC.  

Βέβαια, η λίστα των παραπάνω πλεονεκτημάτων δεν μπορεί να εξαντλήσει τις 

μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει αυτό το νέο σύστημα. Επίσης, το γεγονός ότι 

είναι μια νέα μέθοδο, σημαίνει πως με την πάροδο των ετών και την υιοθέτησή της 

από περισσότερες επιχειρήσεις, ίσως προκύψουν και αλλά οφέλη από την εφαρμογή 

της, που ακόμη τώρα δεν έχουν αναγνωριστεί. 

   

Θεωρώντας ότι έχουμε δώσει στον αναγνώστη μια γενική εικόνα του ABC και 

του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, μπορούμε να 

προχωρήσουμε στην παρουσίαση της έρευνάς μας και των αποτελεσμάτων της, τα 

οποία όπως θα δούμε αποδεικνύουν αυτά που είπαμε σε όλη την ανάλυση που 

προηγήθηκε. 
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Κεφάλαιο 4Ο : Η μεθοδολογία της έρευνας 
 

4.1 Επιλογή του δείγματος 

 

 Για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνάς μας, επιλέχθηκαν  οι εισηγμένες 

στο ΧΑΑ μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε 110 και χωρίζονται σε 

22 κλάδους[δες Παράρτημα Ι]. Η επιλογή αυτή, έγινε με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

• Οι επιχειρήσεις του δείγματος θα έπρεπε να είναι βιομηχανικές.  Ο λόγος 

για τον οποίο ορίστηκε αυτή η παράμετρος ως κριτήριο επιλογής, είναι γιατί 

το ABC σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε αρχικά σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, 

ενώ συνεχίζει να είναι ακόμη και σήμερα πιο διαδεδομένο στον τομέα της 

βιομηχανικής παραγωγής. Και σε άλλες χώρες που βρίσκονται πολύ πιο 

μπροστά από την Ελλάδα στον τομέα της τεχνογνωσίας , η χρήση του ABC 

από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι περιορισμένη. Επομένως, εάν η 

έρευνα δείξει ότι το ABC εφαρμόζεται σε μικρή έκταση από τις μεταποιητικές 

επιχειρήσεις, αυτό θα συνεπάγεται ότι το ABC θα εφαρμόζεται σε ακόμη 

μικρότερη έκταση από τις μη μεταποιητικές επιχειρήσεις. 

• Οι επιχειρήσεις του δείγματος θα έπρεπε να είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  Ο λόγος για τον οποίο ορίστηκε αυτή η 

παράμετρος ως κριτήριο επιλογής, είναι γιατί οι επιχειρήσεις που είναι 

εισηγμένες στο ΧΑΑ είναι μεγάλες εταιρείες, με κέρδη και με εξελιγμένες 

οργανωτικές δομές. Όπως είδαμε, για να εφαρμοστεί με επιτυχία το ABC, θα 

πρέπει η επιχείρηση να είναι σε θέση να αναλάβει το υψηλό κόστος 

εφαρμογής και να έχει την οργανωτική δομή και το ανθρώπινο δυναμικό που 

θα  υποστηρίξουν την επιτυχία αυτού του συστήματος. 
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4.2 Συλλογή στοιχείων 

 

Ως μέσο για την συλλογή των δεδομένων μας, χρησιμοποιήθηκε η 

ταχυδρομική αποστολή  ερωτηματολογίων. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίστηκε το 

εμπόδιο της κάλυψης της απόστασης, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων του δείγματος βρίσκεται στον νομό Αττικής. Δεν προτιμήθηκε η  

διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων γιατί η μέθοδος αυτή δεν θα προσέφερε στον 

σκοπό της έρευνας που ήταν η συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων απαντήσεων.  

Το ερωτηματολόγιο απευθυνόταν στον διευθυντή λογιστηρίου, γιατί 

θεωρείται το πλέον αρμόδιο πρόσωπο που μπορεί να απαντήσει σε θέματα 

κοστολόγησης.  

Αναγνωρίζοντας τα βασικά μειονεκτήματα του ερωτηματολογίου ως μεθόδου  

συλλογής στοιχείων, δηλαδή την άρνηση, την αδυναμία απάντησης και τον 

επηρεασμό του ερωτούμενου από τη μορφή των ερωτήσεων, δόθηκε μεγάλη προσοχή 

στο σχεδιασμό του. Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται το  ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε στην συγκεκριμένη έρευνα. 

Ο σχεδιασμός και η προετοιμασία του ερωτηματολογίου έγινε με βάση  τα 

παρακάτω : 

• Καθορισμός των πληροφοριών που ήταν ανάγκη να συλλεχθούν. Με τη 

βοήθεια του επιβλέποντα καθηγητή, προσπαθήσαμε να ευθυγραμμίσουμε το 

ερωτηματολόγιο απόλυτα με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της 

ερευνητικής μας προσπάθειας. Πριν λοιπόν αρχίσουμε την κατάρτιση των 

ερωτήσεων, αποσαφηνίσαμε ποιες ακριβώς πληροφορίες θέλαμε να 

συγκεντρώσουμε. ΄Έτσι καταλήξαμε  ότι έπρεπε καταρχήν να έχουμε μια 

άποψη για το προφίλ της κάθε επιχείρησης. Στη συνέχεια οι ερωτήσεις μας θα 

έπρεπε να δίνουν απαντήσεις στο ποιες επιχειρήσεις εφαρμόζουν το ABC, 

ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν κατά την εφαρμογή του, πως αυτές 

αντιμετωπίστηκαν, ποιες αποφάσεις υποστηρίζει αυτό το σύστημα, ποια είναι 

τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του και τέλος για ποιους λόγους δεν 

εφαρμόζεται από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. 

• Καθορισμός του τύπου των ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν.  Με κύριο 

στόχο την συλλογή των δεδομένων που ήταν επιθυμητό να συγκεντρωθούν, 

χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι τύποι ερωτήσεων: 
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- Ανοικτές ερωτήσεις (open questions): Δίνουν την δυνατότητα της συλλογής 

πληροφοριών που αφορούν ειδικά την κάθε επιχείρηση και πρέπει να 

διατυπωθούν και να συμπληρωθούν από τον ίδιο τον εργαζόμενο. Τέτοιου 

είδους ερωτήσεις είναι οι ερωτήσεις με τα νούμερα: 1, 2, Α2, Α5. 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice):  

 Επιλογή μίας, μεταξύ δύο περισσότερων, αμοιβαίων αποκλειόμενων, 

προτεινόμενων εναλλακτικών απαντήσεων. Τέτοιου τύπου ερωτήσεις είναι οι 

ερωτήσεις με τα νούμερα: 3, 4, Β4. 

 Πολλών επιλογών, μεταξύ πολλαπλών, μη αμοιβαίως αποκλειόμενων, 

εναλλακτικών απαντήσεων. Δηλαδή από μια λίστα με πολλές προτεινόμενες 

απαντήσεις που η μια δεν αποκλείει την άλλη (περισσότερες της μίας μπορεί 

να ισχύουν για τον ίδιο εξεταζόμενο), επιλέγονται πολλές. Τέτοιου τύπου 

ερωτήσεις είναι οι ερωτήσεις με τα νούμερα: 5, Α1, Α3, Α4, Α6, Β2, Β3,Β5 

- Ερωτήσεις κλίμακας (scaling questions):  Πρόκειται για μια τυπική κλίμακα, 

με κατάλληλο αριθμό σημείων, πάνω στα οποία ο εξεταζόμενος, αποτυπώνει 

τις εκτιμήσεις του. Στην έρευνά μας, αυτού του τύπου οι ερωτήσεις, 

χρησιμοποιήθηκαν για να αξιολογηθούν τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα του ABC. Τέτοιου τύπου ερωτήσεις είναι οι ερωτήσεις με τα 

νούμερα:A7, A8. 

- Ερωτήσεις “φίλτρου”: Χρησιμοποιούνται με σκοπό την κατηγοριοποίηση των 

εξεταζόμενων με βάση την απάντησή τους. Εξασφαλίζεται έτσι ότι ο 

εξεταζόμενος θα ασχοληθεί και τελικά θα απαντά μόνον στις ερωτήσεις που 

τον αφορούν, για τις οποίες άλλωστε έχει και τις πληροφορίες. Έτσι, 

διευκολύνεται η φυσική ροή της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και δεν 

καταπονείται ασκόπως ο εξεταζόμενος. Στην περίπτωση του δικού μας 

ερωτηματολογίου χρησιμοποιήσαμε μια ερώτηση φίλτρο, τη νούμερο 6, η 

οποία τοποθετήθηκε αμέσως μετά τις γενικές ερωτήσεις για το σχηματισμό 

του προφίλ της επιχείρησης, και η οποία είχε σαν σκοπό την διχοτόμηση των 

εξεταζόμενων σε αυτούς που εφαρμόζουν ABC και αυτούς που εφαρμόζουν 

άλλου τύπου κοστολογικό σύστημα. 

 

• Η έκταση και η εμφάνιση του ερωτηματολογίου. Από μια πληθώρα 

ερωτήσεων που προέκυψε από τη μελέτη των βιβλιογραφικών δεδομένων, 

επιλέχθηκαν μόνο 19. Οι ερωτήσεις αυτές κρίθηκε ότι ανταποκρίνονται στους 
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σκοπούς της έρευνας, χωρίς να δίνουν περιττές πληροφορίες που θα 

καθιστούσε το ερωτηματολόγιο κουραστικό για τον εξεταζόμενο. Επίσης, 

προσπαθήσαμε να δώσουμε μια καλή εμφάνιση στο ερωτηματολόγιο με 

σκοπό να προσελκύσει το ενδιαφέρον του παραλήπτη και να τον οδηγήσει 

στην συμπλήρωσή του. 

 

• Η διατύπωση των ερωτήσεων. Στο στάδιο αυτό της προετοιμασίας του 

ερωτηματολογίου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο διατύπωσης των 

ερωτήσεων. Δηλαδή, αποφεύχθηκαν δύσκολοι τεχνικοί όροι και μεταφράσεις 

που δεν περιέγραφαν πλήρως τους αντίστοιχους ελληνικούς όρους, και οι 

σύνθετες και ακατανόητες ερωτήσεις. 

 

• Η σειρά των ερωτήσεων μέσα στο ερωτηματολόγιο. Η σειρά των 

ερωτήσεων, φροντίσαμε να είναι τέτοια ώστε η συμπλήρωσή του 

ερωτηματολογίου να προχωράει από τη μια ερώτηση στην άλλη με λογικό και 

φυσικό τρόπο. Έτσι λοιπόν, το ερωτηματολόγιο της συγκεκριμένης έρευνας 

χωρίστηκε σε τρεις ενότητες ερωτήσεων. Η πρώτη ενότητα (Το προφίλ της 

επιχείρησης) περιελάμβανε 6 ερωτήσεις με σκοπό τον καθορισμό του προφίλ 

της επιχείρησης. Δηλαδή, σε ποιόν κλάδο ανήκει, πόσους εργαζόμενους 

απασχολεί, ποια είναι η νομική της μορφή και ποια είναι τα χαρακτηριστικά 

της παραγωγικής της διαδικασίας. Η ενότητα αυτή, έκλεισε με μια ερώτηση 

τύπου φίλτρου, η οποία χώρισε τους  εξεταζόμενους σε δύο ομάδες 

ερωτήσεων. Στην ομάδα Α, που αφορούσε αυτούς που εφαρμόζουν το ABC 

και την ομάδα Β, που αφορούσε αυτούς που δεν εφαρμόζουν το ABC. Η 

ομάδα Α, ξεκινά ρωτώντας τους εξεταζόμενους για ποιο λόγο υιοθέτησαν την 

μέθοδο του ΑBC, πότε άρχισε η εφαρμογή της, ποια προβλήματα 

αντιμετωπίστηκαν κατά την εφαρμογή του συστήματος και πώς αυτά 

αντιμετωπίστηκαν. Στη συνέχεια, τους ζητείται να αναφέρουν ποιες 

στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις υποστηρίζει το σύστημά αυτό, καθώς 

και να αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Η ομάδα 

Β των ερωτήσεων, έχει ως σκοπό να διερευνήσει για ποιους λόγους δεν 

υιοθετήθηκε το ABC από τη συγκεκριμένη επιχείρηση και κατά πόσο είναι 

ευχαριστημένη από το υπάρχον λογιστικό της σύστημα. 
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4.3 Αποστολή και συλλογή ερωτηματολογίων 

 

Αφού ολοκληρώθηκε η σύνταξη του ερωτηματολογίου, ένα άλλο πρόβλημα  που 

έπρεπε να επιλυθεί ήταν η αποστολή των ερωτηματολογίων με τρόπο τέτοιο, ώστε να 

φτάσει στα χέρια του παραλήπτη, να προσελκύσει την προσοχή του και να τον 

παροτρύνει να το συμπληρώσει. Γι΄ αυτό το λόγο λοιπόν, χρησιμοποιήθηκαν τα εξής 

μέσα: 

α) Συνοδευτική επιστολή. Μαζί με το ερωτηματολόγιο στάλθηκε και μια 

αποστολή που αναφερόταν στον εξεταζόμενο, και που είχε ως κύριο στόχο τη 

δημιουργία μιας σχέσης προσωπικής επικοινωνίας ανάμεσα στον ερευνητή και στον 

εξεταζόμενο. Η επιστολή αυτή περιλάμβανε πληροφορίες για τα στοιχεία του 

ερευνητή,  για το ίδρυμα το οποίο αντιπροσωπεύει κτλ. Στο κείμενο της επιστολής 

δινόταν επίσης, μια σαφής εξήγηση για τη φύση της έρευνας, τον σκοπό της και τη 

σπουδαιότητά της. Τέλος, τονιζόταν ιδιαίτερα ότι θα εξασφαλιστεί πλήρως η αυστηρή 

εχεμύθεια και το απόρρητο των απαντήσεων, και ότι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις θα 

ανακοινωθούν μόνον ως απρόσωπα στατιστικά αριθμητικά σύνολα. 

β) Ταχυδρομικός φάκελος επιστροφής του ερωτηματολογίου. Στον φάκελο 

που συμπεριλάμβανε το ερωτηματολόγιο, υπήρχε και ένας φάκελος επιστροφής 

γραμματοσημασμένος με τα απαραίτητα ταχυδρομικά τέλη. Αυτό έγινε με σκοπό τη 

διευκόλυνση του παραλήπτη, δίνοντάς του έτσι κίνητρο για να απαντήσει. 

 

Η αρχική έρευνα διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου – Μαΐου 2005. 

Μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα απεστάλη και δεύτερη επιστολή με στόχο να 

υπενθυμίσει σε όσες επιχειρήσεις δεν συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο την ανάγκη 

συμμετοχής τους στην έρευνα.  

 

Τελικά επιστράφηκαν 22 ερωτηματολόγια από τα 110 που στάλθηκαν, δηλαδή ο 

βαθμός ανταπόκρισης ανήλθε στο 20%. Το ποσοστό αυτό ανταπόκρισης θεωρείται 

ικανοποιητικό για τα ελληνικά δεδομένα, γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις δύσκολα 

μπαίνουν στον κόπο να δαπανήσουν  κάποιο χρόνο για ζητήματα που δεν είναι 

καθαρά επαγγελματικά. 

 Τα ευρήματα της έρευνας όπως αυτά προέκυψαν από την επεξεργασία των 

δεδομένων, παρουσιάζονται στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο. 
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Κεφάλαιο 5Ο : Τα ευρήματα της έρευνας  
 
 

5.1 Η ταυτότητα του δείγματος 

 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, 22 επιχειρήσεις απάντησαν τελικά στο 

ερωτηματολόγιο. Δηλαδή, το ποσοστό απόκρισης διαμορφώθηκε στο 20%. Γενικά, 

μπορούμε να πούμε ότι το ποσοστό απόκρισης στην έρευνα δεν υπήρξε υψηλό, όμως 

αποτελεί ένα αρκετά ικανοποιητικό για τα ελληνικά δεδομένα δείγμα. Αυτό 

αποδεικνύει την στάση των διοικούντων στις ελληνικές επιχειρήσεις ως προς τις 

έρευνες. Η στάση αυτή ίσως προκύπτει από τον φόβο μη διαρρεύσουν απόρρητες 

πληροφορίες στους ανταγωνιστές. Εξάλλου οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την 

κοστολόγηση ανά δραστηριότητα, κατέχουν ένα πολύτιμο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έναντι των άλλων επιχειρήσεων που δεν επιθυμούν να αποκαλύψουν. 

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο δεν παρελήφθησαν πολλές απαντήσεις, είναι ίσως 

γιατί πολλές επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν καν αυτή τη νέα μέθοδο κοστολόγησης. Με 

βάση τα παραπάνω πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο αριθμός των απαντήσεων δεν μας 

δίνει τη δυνατότητα για επιστημονική στατιστική ανάλυση, αφού το δείγμα μας είναι 

μικρό. Έτσι λοιπόν θα περιοριστούμε σε έναν απλό σχολιασμό των ευρημάτων μας, 

σε σύγκριση με την αντίστοιχη έρευνα που διεξήχθη το 2000 [Στεργίου].   

  Παρακάτω, παρατίθενται όλες οι επιχειρήσεις που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο και αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας, καθώς και ο κλάδος στον 

οποίο δραστηριοποιούνται: 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

1. ΕΛΒΑΛ Α.Ε 
2. Μ.Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε 
3. FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε 

ZΩΟΤΡΟΦΕΣ 

4. KEGO A.E 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 

5. FOLLI – FOLLIE A.B.E.E. 
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

6. ΜΕΤΚΑ  Α.Ε 
7. SPIDER ΜΕΤΑΛ/ΧΑΝΙΑ Ν.ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

8. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε 
 ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

9. Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε 
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 

10. ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

11. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 
12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 
13. ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ  & Ε 
14. ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕς  & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 

15. ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε 
ΤΡΟΦΙΜΑ 

16. ΕΛΑΙΣ  
17. ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε 
18. ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε 
19. ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 
20. ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

21. FRIGOGLASS A.B.E.E 
22 .KLEEMANN HELLAS ΓΙΑ ΜΗΧ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε 
 

 

Συνοψίζοντας  τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην 

έρευνα, με βάση την 3η ερώτηση του ερωτηματολογίου στην οποία αναφέρεται ο 

αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση, παρατηρούμε πως: 

• το 41% των επιχειρήσεων απασχολούν περισσότερα από 500 άτομα, ενώ το 

27% των επιχειρήσεων απασχολούν 251 έως 500 άτομα. Πρόκειται δηλαδή 

για μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό φαίνεται και στο γράφημα 5.1 
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Μέγεθος επιχειρήσεων του δείγματος βάσει του αριθμού 
εργαζομένων

9%

23%

27%

41% Μικρότερος από 120

121 έως 250
251 έως 500

Μεγαλύτερος από 500

 
Γράφημα 5.1: Μέγεθος των επιχειρήσεων του δείγματος βάσει του αριθμού 

 των εργαζομένων  σε αυτές. 

Παράλληλα, με βάση την 4η ερώτηση του ερωτηματολογίου, παρατηρούμε 

[δες γράφημα 5.2]ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων (59%)  του 

δείγματος, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, δηλαδή τουλάχιστον το 50,1% των 

μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατέχονται από συγγενικά πρόσωπα. Το γεγονός 

αυτό ίσως είναι και μια εξήγηση γιατί λίγες επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει το ABC, 

όπως θα δούμε και παρακάτω. Αυτού του είδους οι επιχειρήσεις είναι περισσότερο 

διστακτικές στην υιοθέτηση σύγχρονων επιστημονικών εργαλείων, σε σχέση με τις 

πολυμετοχικές και τις θυγατρικές πολυεθνικών, οι οποίες συνήθως παίρνουν την 

τεχνογνωσία από τις μητρικές τους εταιρείες ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο 

αποτυχίας. Επίσης, το 27% είναι πολυμετοχικές εταιρείες, το 9% είναι θυγατρική 

πολυεθνικής εταιρείας, ενώ μόλις το 5% είναι θυγατρική ημεδαπής εταιρείας.  

Τύπος επιχειρήσεων του δείγματος

59%27%

9% 5%

Οικογενειακή
Πολυμετοχική
Θυγατρική πολυεθνικής
Θυγατρική ημεδαπής

 
Γράφημα 5.2: Τύπος επιχειρήσεων του δείγματος 
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5.2 Παρουσίαση και σχολιασμός των ευρημάτων 

 

 Μια από τις πιο κρίσιμες ερωτήσεις στην ανάπτυξη του ερωτηματολογίου ήταν η 

ερώτηση 6, η οποία όπως είδαμε αποτελεί ερώτηση ‘φίλτρο’. Σκοπός αυτής της 

ερώτησης, ήταν να προσδιοριστεί πόσες επιχειρήσεις εφαρμόζουν το ABC και στη 

συνέχεια να κατευθύνει την πορεία των εξεταζομένων προς τις ερωτήσεις που τους 

αφορούν. Από τις απαντήσεις που λήφθηκαν διαπιστώνουμε ότι 5 επιχειρήσεις από 

τις 22 εφαρμόζουν το ABC. Ο αριθμός αυτός εκφραζόμενος σε ποσοστό είναι 

περίπου το 23% του δείγματος. Δεν θα ήταν σωστό όμως να ταυτίσουμε το ποσοστό 

αυτό με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει την υιοθέτηση του συστήματος αυτού από 

τις μεταποιητικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, γιατί οι απαντήσεις που ελήφθησαν δεν 

ήταν πολλές. Στην  αντίστοιχη έρευνα του 2000[Στεργίου], οι 5 εταιρείες από τις 18 

είχαν απαντήσει ότι εφαρμόζουν το ABC. Δηλαδή, σαν πρώτο γενικό συμπέρασμα, 

μπορούμε να πούμε ότι μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια, δεν άλλαξε το ενδιαφέρον των 

ελληνικών επιχειρήσεων ως προς το νέο αυτό σύστημα κοστολόγησης. 

 Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασίας των επιχειρήσεων 

που εφαρμόζουν το ABC, αξίζει να δούμε τα αποτελέσματα των απαντήσεων στην 

ερώτηση 5 για τις  5 επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το ABC. 

 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 

Μικρή ποικιλία προϊόντων. 0 
Μεγάλη ποικιλία προϊόντων.  4 
Πολύπλοκη παραγωγική διαδικασία. 2 
Yψηλός χρόνος προετοιμασίας μηχανών. 0 
Μη πολύπλοκη παραγωγική διαδικασία και υψηλός βαθμός κοινοτυπίας των 
διεργασιών ανάμεσα στα προϊόντα.  

1 

Υψηλή ευελιξία στην γραμμή παραγωγής .  1 
Υψηλός βαθμός αυτοματοποίησης. 4 
Υψηλά μεταβλητά έξοδα  1 
Υψηλά σταθερά έξοδα 1 

 

Πίνακας 5.1: χαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασίας 

 των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το ABC 

 

Οι 4 στις 5 επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το ABC απάντησαν ότι έχουν μεγάλη 

ποικιλία προϊόντων και υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης, ενώ 2 από αυτές πρόσθεσαν 
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ότι έχουν πολύπλοκη παραγωγική διαδικασία. Αυτό το γεγονός είναι απόλυτα 

συνυφασμένο με τη λογική υιοθέτησης του ABC, που αναφέρεται στη σχετική 

βιβλιογραφία. Λογικό επίσης είναι το γεγονός πως καμία από αυτές τις εταιρείες δεν 

απάντησε πως έχει μικρή ποικιλία προϊόντων. Το παράδοξο όμως είναι πως μια από 

αυτές τις εταιρείες απάντησε πως έχει μη πολύπλοκη παραγωγική διαδικασία και 

υψηλό βαθμός κοινοτυπίας των διεργασιών ανάμεσα στα προϊόντα. Άρα θα περίμενε 

κανείς αυτή η επιχείρηση να μην εφαρμόζει το ABC. Επίσης, ένα άλλο θέμα προς 

προβληματισμό είναι το γεγονός ότι ενώ 4 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν υψηλό 

βαθμό αυτοματοποίησης, μόνο 1 από αυτές δηλώνει ότι έχει υψηλά σταθερά έξοδα. 

Αυτό είναι ασυμβίβαστό, αφού η υψηλή αυτοματοποίηση σημαίνει ταυτόχρονα και 

υψηλά σταθερά έξοδα. Για την εξήγηση αυτών των θεμάτων, οι πλέον αρμόδιοι είναι 

οι ίδιοι οι ερωτηθέντες. Δυστυχώς όμως, η προσπάθεια επικοινωνίας μαζί τους, ήταν 

ανεπιτυχής. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το ασυμβίβαστο στις 

απαντήσεις μπορεί να προκύπτει, είτε από απροσεξία των ερωτηθέντων, είτε από μη 

κατανόηση του ζητήματος που τους ετέθη.  

 

 Όσον αφορά τον λόγο για τον οποίο αποφάσισαν οι πέντε εταιρείες να 

υιοθετήσουν το ABC, υπάρχει απόλυτη ταύτιση απόψεων, αφού και οι πέντε έδωσαν 

τον ίδιο λόγο. Ότι το έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, επιβάλλει 

την αναζήτηση και χρησιμοποίηση ποιοτικά καλύτερων κοστολογικών πληροφοριών 

και αποτελεσματικότερο έλεγχο του κόστους. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε πως οι 

επιχειρήσεις που ενστερνίζονται τις σύγχρονες τάσεις στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, 

είναι αυτές που αντιλαμβάνονται τις αλλαγές και προσαρμόζονται στο εξωτερικό 

τους περιβάλλον. 

 

 Στην ερώτηση Α2 που αναφέρεται στην χρονολογία έναρξης της εφαρμογής του 

ABC  από την εκάστοτε επιχείρηση, αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι μια από 

τις 5 επιχειρήσεις έδωσε ως έτος έναρξης της εφαρμογής του συστήματος το 1970. 

Αυτό αποδεικνύει πως η επιχείρηση αυτή μάλλον δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα του τι 

είναι η Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, αφού στην χρονολογία αυτή δεν είχε 

καν τεκμηριωθεί θεωρητικά η εφαρμογή του ABC από τις επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν, 

ίσως εφαρμόζει ένα εξελιγμένο σύστημα κοστολόγησης του 2ου επιπέδου και θεωρεί 

πως αυτό ταυτίζεται με το ABC. Οι υπόλοιπες 4 επιχειρήσεις ξεκίνησαν την 
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εφαρμογή του συστήματος στα έτη μεταξύ του 1988 και 2004 και την ολοκλήρωσαν 

από 5 μήνες έως 1 έτος. 

 

 Όσον αφορά τα προβλήματα που συνάντησαν αυτές οι 5 επιχειρήσεις κατά την 

εφαρμογή του ABC, τα αποτελέσματα φαίνονται στο γράφημα 5.3. 

 

Προβλήματα κατά την εφαρμογή του ABC
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Υψηλό κόστος εφαρμογής σε
επίπεδο ανθρωπίνων πόρων και
τεχνολογίας.

Προβλήματα στην ανίχνευση των
δραστηριοτήτων και στην
συγκέντρωση αντίστοιχων
πληροφοριών

Δυσκολία στην επιλογή των
κρίσιμων δραστηριοτήτων που
χρησιμοποιήθηκαν ως κέντρα
κόστους

Δυσκολία στην επιλογή των
οδηγών κόστους (βάσεων
μερισμού)

Δυσκολία προσαρμογής των
εργαζομένων στην αλλαγή.

Κακός σχεδιασμός του
συστήματος

 
Γράφημα 5.3: Προβλήματα κατά την εφαρμογή του ABC 

 

Παρατηρούμε πως και οι 5 επιχειρήσεις συνάντησαν προβλήματα στην ανίχνευση 

των δραστηριοτήτων και στην συγκέντρωση αντίστοιχων πληροφοριών. Το αμέσως 

επόμενο σε σειρά συχνότητας πρόβλημα ήταν η δυσκολία στην επιλογή των οδηγών 

κόστους. Πραγματικά στην βιβλιογραφία τα δύο αυτά προβλήματα παρουσιάζονται 

ως τα σημαντικότερα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις που υιοθετούν 

την κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων[βλέπε 3ο κεφάλαιο]. Επίσης, 2 μόνο 

επιχειρήσεις δήλωσαν ότι το κόστος εφαρμογής ήταν υψηλό για αυτές. Ίσως οι 

υπόλοιπες διέθεταν ήδη ένα εξελιγμένο κοστολογικό σύστημα 2ου επιπέδου, και έτσι 

συγκέντρωναν ήδη πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν αργότερα για την εφαρμογή 
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του ABC, με αποτέλεσμα να γλιτώσουν ένα μεγάλο μέρος του κόστους εφαρμογής 

του. Τέλος, παρατηρούμε πως παραδόξως καμία επιχείρηση δεν δήλωσε ότι 

αντιμετώπισε δυσκολία στην προσαρμογή των εργαζομένων στην αλλαγή. Πιθανή 

εξήγηση για το γεγονός αυτό, ίσως είναι  ότι οι επιχειρήσεις προέβλεψαν τα πιθανά 

προβλήματα που θα προέκυπταν από την πλευρά των εργαζομένων, και έτσι 

φρόντισαν να τους εξηγήσουν την αναγκαιότητα εφαρμογής του νέου αυτού 

συστήματος καθώς και τα οφέλη που θα προέκυπταν. Στην έρευνα του 2000, τα 

αποτελέσματα ως προς τα προβλήματα που αντιμετώπισαν εκείνες οι επιχειρήσεις, 

είναι ανάλογα με την παρούσα έρευνα. Δηλαδή, οι  επιχειρήσεις συνάντησαν 

προβλήματα στην ανίχνευση των δραστηριοτήτων,  στην συγκέντρωση αντίστοιχων 

πληροφοριών,  και  στην επιλογή των οδηγών κόστους. Η μεγάλη διαφορά όμως 

μεταξύ των δύο ερευνών, είναι  ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων της 

έρευνας του 2000 δήλωσαν ότι είχαν αρνητικές αντιδράσεις από πλευράς των 

εργαζομένων ως προς την υιοθέτηση του ABC. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός, ότι 

οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είχαν ακόμη αντιληφθεί ως καθοριστικό παράγοντα για 

την επιτυχή εφαρμογή του ABC, τον ανθρώπινο παράγοντα, και έτσι δεν προέβησαν 

σε  ενέργειες προετοιμασίας των εργαζομένων γι΄ αυτή την αλλαγή.. 

Οι τρόποι με τους οποίους οι επιχειρήσεις  δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν τα 

προαναφερθέντα προβλήματα, προκύπτουν από τις απαντήσεις που δόθηκαν στην 

ερώτηση Α4. Δύο εταιρείες απάντησαν ότι συνεργάστηκαν με έμπειρους εξωτερικούς 

συμβούλους, ενώ τέσσερις εταιρείες δήλωσαν ότι  η δέσμευση και η συμμετοχή της 

ανώτατης διοίκησης, βοήθησε πάρα πολύ στην επίλυση των προβλημάτων. Επίσης, 

αξιοσημείωτο είναι ότι δύο επιχειρήσεις εφάρμοσαν πιλοτικά προγράμματα σε 

τμήματα της επιχείρησης με τις λιγότερες λειτουργίες. Τέλος τρεις επιχειρήσεις 

απάντησαν ότι τους βοήθησε να ξεπεράσουν τις όποιες δυσκολίες η συνεχής 

εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού. Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε πλήρη 

συμφωνία με όσα αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία, σχετικά με τους τρόπους 

αντιμετώπισης τυχόν δυσκολιών κατά την εφαρμογή του ABC, καθώς επίσης και με 

τις απαντήσεις που ελήφθησαν στην έρευνα του 2000.  

 

 Οι απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση Α5 ξεκαθαρίζουν το τοπίο του κατά 

πόσο τελικά οι 5 αυτές εταιρείες εφαρμόζουν πραγματικά  το ABC ή κάποιο 

εξελιγμένο κοστολογικό σύστημα του δεύτερου επιπέδου. Μόνο μία από τις πέντε 

επιχειρήσεις φαίνεται ξεκάθαρα ότι εφαρμόζει την κοστολόγηση βάσει 
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δραστηριοτήτων στην καθαρόαιμη μορφή του και αυτό γιατί αναφέρει ενδεικτικά 

κάποιες δραστηριότητες, καθώς και τους αντίστοιχους οδηγούς κόστους. Όμως δεν 

αναφέρει καθόλου πόσες δραστηριότητες βρέθηκαν από την ανάλυση 

δραστηριοτήτων και πόσες τελικά επιλέχθηκαν. Αυτή η εταιρεία ανήκει στον κλάδο 

των τροφίμων και αναφέρει τα εξής  όπως φαίνεται και στον πίνακα 5.2: 

 

ΚΕΝΤΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΟΣΤΟΥΣ 
Μηχανή παραγωγής μπέικον Μηχανοώρα 

Συντήρηση μηχανών Εργατοώρα 
Λογιστήριο Τιμολόγια-εισερχόμενα-εξερχόμενα 

Πάγια ζώα (Χοιρομητέρες) Γεννήσεις 
Στόλος οχημάτων Χιλιόμετρα 

 Μάρκετινγκ Προωθητικές ενέργειες 
Πωλητές  Τζίρος πωλήσεων 

Προμήθειες Εντολές αγοράς 
Σφαγείο Κιλά 

Διαχείριση αποθηκών Ογκοημέρες αποθέματος 
Ζώντα ζώα  Ζωοημέρες 

Πίνακας 5.2: Παράδειγμα δραστηριοτήτων και οδηγών κόστους όπως αναφέρονται από μια 

επιχείρηση του δείγματος 

 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, μια εξ΄ αυτών, αναφέρει ότι βρήκε 32 

δραστηριότητες και τελικά επιλέχθηκαν οι 20 από αυτές. Στη συνέχεια δίνει 

ενδεικτικά κάποια από τα υποτιθέμενα κέντρα δραστηριότητας που χρησιμοποιεί, τα 

οποία όμως  αποτελούν τμήματα της παραγωγικής της διαδικασίας. Παραδείγματος 

χάριν, τμήμα πλέξης, τμήμα συσκευασίας, τμήμα ποιοτικού ελέγχου κ.α. Επίσης, οι 

βάσεις μερισμού που αναφέρει παραπέμπουν σε συστήματα κοστολόγησης 2ου 

επιπέδου. Το ίδιο παρατηρείται και με μια καπνοβιομηχανία, η οποία όμως ενώ 

αναφέρει τα κέντρα κόστους που χρησιμοποιεί δεν δίνει καθόλου οδηγούς κόστους. 

Οι υπόλοιπες δύο επιχειρήσεις δεν δίνουν στοιχεία ξεκάθαρα ώστε να είναι ξεκάθαρο 

του τι ακριβώς κάνουν. Διαφαίνεται λοιπόν, μια σύγχυση των επιχειρήσεων ως προς 

την έννοια των κέντρων δραστηριότητας και των οδηγών κόστους, εκτός εάν αυτές 

έχουν την εντύπωση ότι εφαρμόζουν το ABC, ενώ στην ουσία χρησιμοποιούν μια 

τροποποιημένη μορφή του 2ου επιπέδου κοστολόγησης. Αυτό εξηγεί και το γεγονός 

ότι μόνο 2 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν υψηλό κόστος εφαρμογής του 

συστήματος[δες γράφημα 5.3], αφού οι περισσότερες επιχειρήσεις πιθανότατα  

εφάρμοσαν μια απλοποιημένη παραλλαγή του ABC και έτσι γλίτωσαν μεγάλο μέρος 

του κόστους εφαρμογής του. Η ίδια σύγχυση, διαφαινόταν και στα αποτελέσματα της 

έρευνας του 2000, αφού και τότε οι επιχειρήσεις με τις απαντήσεις που έδωσαν δεν 
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έκαναν ξεκάθαρο το εάν πραγματικά εφαρμόζουν το ABC. Αυτό δείχνει μια 

στασιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων ως προς την ενημέρωσή τους για το 

συγκεκριμένο σύστημα κοστολόγησης.  
 

  Αναφορικά με τη χρησιμότητα του ABC για τις επιχειρήσεις, ζητήθηκε από αυτές 

να αναφέρουν το είδος των στρατηγικών και λειτουργικών αποφάσεων που η νέα 

μέθοδος κοστολόγησης υποστηρίζει. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 5.3 και 

σχηματικά στο γράφημα 5.4 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Επέκταση ή περιορισμός των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 2 
Ανάληψη ειδικών παραγγελιών ή όχι. 3 
Διακοπή ή Συνέχιση  παραγωγής ή πώλησης προϊόντος. 1 
Τιμολόγηση προϊόντων. 5 
Μίγμα  προϊόντων. 1 
Υποστήριξη μάρκετινγκ. 4 
Βελτίωση διαδικασιών. 5 

Πίνακας 5.3 Χρησιμότητα του ABC 

 

 

Χρησιμότητα του ABC

2
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1

5

1

4

5
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1
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1
Είδος στρατηγικών και λειτουργικών 
αποφάσεων που υποστηρίζει το ABC

Α
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ς

Επέκταση ή περιορισμός των
δραστηριοτήτων της επιχ/σης

Ανάληψη ειδικών παραγγελιών
ή όχι

Διακοπή ή συνέχιση παραγωγής
ή πωλησης προϊόντος

Τιμολόγηση προϊόντων

Μίγμα προϊόντων

Υποστήριξη μάρκετινγκ

Βελτίωση διαδικασιών

 
Γράφημα 5.4 : Η χρησιμότητα του ABC 

 

Όπως βλέπουμε, το σύνολο των επιχειρήσεων της έρευνας χρησιμοποιεί το ABC για  

την τιμολόγηση προϊόντων και τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών τους. 

Τα αποτελέσματα αυτά, έρχονται σε απόλυτη συμφωνία με τα αποτελέσματα της 

έρευνας του 2000, αφού οι δύο προαναφερθείσες αποφάσεις που υποστηρίζει το ABC 

ήταν οι πιο επικρατούσες στις απαντήσεις των ερωτηθέντων. Επίσης, τέσσερις 
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επιχειρήσεις το  χρησιμοποιούν ως υποστηρικτικό εργαλείο του μάρκετινγκ, ενώ 

τρεις για την απόφαση ανάληψης ειδικών παραγγελιών ή όχι. Σημαντικό είναι επίσης, 

ότι δύο επιχειρήσεις το χρησιμοποιούν για τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με 

την επέκταση ή τον περιορισμό των δραστηριοτήτων τους.  

 

  Ως προς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την 

εφαρμογή του ABC, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής. Η ερώτηση Α7 ήταν μια 

κλίμακα αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων του ABC. Κάθε επιχείρηση έδωσε μια 

βαθμολογία, λαμβάνοντας ως 1 το χαμηλότερο βαθμό σημαντικότητας, και ως 5 τον 

υψηλότερο βαθμό σημαντικότητας. Στον πίνακα 5.4 που ακολουθεί δίνεται η 

βαθμολογία και των πέντε εταιρειών, και στην τελευταία κολώνα φαίνεται η 

αθροιστική βαθμολογία για κάθε πλεονέκτημα.  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
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Ω
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Μετατρέπει τα έμμεσα κόστη σε άμεσα. 4 3 2 5 4 18
Παροχή ακριβέστερων πληροφοριών αναφορικά με το κόστος γραμμών 
προϊόντων. 

5 3 5 5 5 23

Δυνατότητα προσδιορισμού των δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία και 
εκείνων που δεν προσθέτουν αξία στο τελικό προϊόν. 

4 3 2 4 4 17

Παροχή πληροφοριών για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων σε 
στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο. 

4 4 4 4 5 21

Βοηθά στην πιο ορθολογική χρήση των πόρων. 4 3 4 3 5 19
Βοηθά στην συνεχή βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών 4 3 5 4 4 20
Κάνει δυνατή την ανάλυση του κόστους ανά τομέα δραστηριότητας και 
ευθύνης διευθυντών και πελατών 

4 3 3 5 4 19

Βοηθά στην ανάλυση της παραγωγικής δυναμικότητας 4 4 3 4 5 20
Βοηθά στην μείωση του κόστους 5 3 4 3 5 20
Βοηθά στην τιμολόγηση προϊόντων / υπηρεσιών 4 4 3 5 5 21

Πίνακας 5.4 Βαθμολόγηση των πλεονεκτημάτων του ΑΒC από τις επιχειρήσεις 

 

Βλέπουμε λοιπόν ότι το πιο σημαντικό πλεονέκτημα , όπως προκύπτει από τα 

αποτελέσματα της έρευνας, είναι η παροχή ακριβέστερων πληροφοριών αναφορικά 

με το κόστος  γραμμών των προϊόντων. Στη συνέχεια δίνεται η ταξινόμηση των 

πλεονεκτημάτων κατά φθίνουσα σειρά, όπου φαίνεται πως οι ελληνικές επιχειρήσεις 

αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος. 
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1.Παροχή ακριβέστερων πληροφοριών αναφορικά με το κόστος γραμμών προϊόντων. 23 
2.Παροχή πληροφοριών για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων σε στρατηγικό και 
λειτουργικό επίπεδο. 

21 

3.Βοηθά στην τιμολόγηση προϊόντων / υπηρεσιών 21 
4.Βοηθά στην συνεχή βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών 20 
5.Βοηθά στην ανάλυση της παραγωγικής δυναμικότητας 20 
6.Βοηθά στην μείωση του κόστους 20 
7.Βοηθά στην πιο ορθολογική χρήση των πόρων. 19 
8.Κάνει δυνατή την ανάλυση του κόστους ανά τομέα δραστηριότητας και ευθύνης 
διευθυντών και πελατών 

19 

9.Μετατρέπει τα έμμεσα κόστη σε άμεσα. 18 
10.Δυνατότητα προσδιορισμού των δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία και εκείνων που 
δεν προσθέτουν αξία στο τελικό προϊόν. 

17 

 

Στην έρευνα του 2000 , οι επιχειρήσεις αναγνώριζαν ως σημαντικότερο πλεονέκτημα 

του ABC,το ότι βοηθά στην λήψη ορθότερων αποφάσεων και οδηγεί σε καλύτερο 

έλεγχο του κόστους. Τα αποτελέσματα και των δύο ερευνών, βρίσκονται σε απόλυτη 

συμφωνία με όσα αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία [δες κεφ.3]. Αλλάζει μόνο 

η σειρά ταξινόμησης, και αυτό είναι λογικό, αφού η κάθε επιχείρηση έχει τις δικές 

της ανάγκες και προχώρησε στην υιοθέτηση του ABC για τους δικούς της λόγους. 

 

 Όσον αφορά τα μειονεκτήματα του ABC, ακολουθήθηκε η ίδια λογική 

αξιολόγησης όπως και για τα πλεονεκτήματα. Η αντίστοιχη ερώτηση ήταν η Α8, και 

τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνονται στον πίνακα 5.5. 
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Η εφαρμογή του είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και πολυδάπανη 3 3 4 3 4 17
Η  εφαρμογή του προκαλεί δυσαρέσκεια στους εργαζομένους 2 3 3 1 5 14
Δυσκολία σχεδιασμού του κοστολογικού υποδείγματος και επιλογή των 
οδηγών κόστους. 

2 4 1 4 4 15

Λάθη στη συλλογή των πληροφοριών μπορεί να οδηγήσουν σε λάθος 
κοστολόγηση των προϊόντων. 

3 4 1 5 2 15

Υπάρχουν εμπόδια στην χρήση του ABC στις δημοσιευμένες οικονομικές 
καταστάσεις και επομένως η επιχείρηση υποχρεούται να έχει δύο 
διαφορετικά κοστολογικά πληροφοριακά συστήματα. 

3 4 1 1 5 14

Πίνακας 5.5 Βαθμολόγηση των μειονεκτημάτων του ΑΒC από τις επιχειρήσεις 
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Στη συνέχεια δίνεται μια ταξινόμηση των μειονεκτημάτων κατά φθίνουσα σειρά 

ανάλογα με το βαθμό σημαντικότητας, όπως αυτός προκύπτει από τις παραπάνω 

απαντήσεις. 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Η εφαρμογή του είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και πολυδάπανη 17
Δυσκολία σχεδιασμού του κοστολογικού υποδείγματος και επιλογή των οδηγών 
κόστους. 

15

Λάθη στη συλλογή των πληροφοριών μπορεί να οδηγήσουν σε λάθος κοστολόγηση των 
προϊόντων. 

15

Η  εφαρμογή του προκαλεί δυσαρέσκεια στους εργαζομένους 14
Υπάρχουν εμπόδια στην χρήση του ABC στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις 
και επομένως η επιχείρηση υποχρεούται να έχει δύο διαφορετικά κοστολογικά 
πληροφοριακά συστήματα. 

14

 

Παρατηρούμε ότι ως πιο σημαντικό μειονέκτημα παρουσιάζεται η πολυπλοκότητα 

και το υψηλό κόστος εφαρμογής του συστήματος. Ακολουθούν η δυσκολία 

σχεδιασμού του υποδείγματος και της επιλογής των οδηγών κόστους, που μπορούν να 

οδηγήσουν σε λάθος κοστολόγηση. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε απόλυτη 

συμφωνία με αυτά της έρευνας του 2000. Τελευταία στην κατάταξη έρχονται η 

αρνητική αντίδραση των εργαζομένων και το γεγονός ότι πολλές εταιρείες είναι 

υποχρεωμένες να συντηρούν δύο ειδών κοστολογικά συστήματα. Βέβαια το γεγονός 

ότι κάποιες εταιρείες δήλωσαν ως μειονέκτημα την αρνητική αντίδραση των 

εργαζομένων, είναι αντιφατικό με το γεγονός ότι καμία από αυτές δεν είχε δηλώσει 

σε προηγούμενη ερώτηση [Α3] ότι είχε κατά την εφαρμογή του συστήματος 

αντιμετωπίσει προβλήματα με την προσαρμογή των εργαζομένων στην αλλαγή [δες 

γράφημα 5.3]. Οι αντιφάσεις αυτές που συναντάμε κατά την πορεία της έρευνας 

δείχνουν ότι πολλοί από τους ερωτηθέντες δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις 

απαντήσεις τους, και απλώς συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο χωρίς να 

αναγνωρίζουν και να εκτιμούν την αξία των ερευνών γενικότερα. Παρόλα αυτά, τα 

μειονεκτήματα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα, είναι γεγονός πως 

αναγνωρίζονται ως τα σημαντικότερα από την σχετική βιβλιογραφία.  

 

Με την αναφορά στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα της μεθόδου, 

ολοκληρώθηκε η  ανάλυση για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το ABC.  Στη 

συνέχεια θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στα χαρακτηριστικά των εταιρειών που 

δεν υιοθέτησαν το συγκεκριμένο σύστημα, τους λόγους για τους οποίους δεν το 
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έκαναν και τέλος θα αναφερθούμε στο κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι από τα 

υπάρχοντα κοστολογικά τους συστήματα. 

 

 Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασίας των επιχειρήσεων 

που δεν έχουν υιοθετήσει ακόμη το σύστημα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων, 

και οι οποίες είναι 17 σε σύνολο, καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα, όπως 

αυτά φαίνονται στον πίνακα 5.6. 

 
 Αριθμός 

επιχ/σεων 
Μεγάλη ποικιλία προϊόντων 11 
Πολύπλοκη παραγωγική διαδικασία 9 
Υψηλός βαθμός αυτοματοποίησης 9 
Υψηλά σταθερά έξοδα 6 
Υψηλή ευελιξία στην γραμμή παραγωγής 4 
Υψηλά μεταβλητά έξοδα 4 
Μικρή ποικιλία προϊόντων 3 
Υψηλός χρόνος προετοιμασίας μηψανών 1 
Μη πολύπλοκη παραγ.διαδικασία και υψηλός βαθμός 
κοινοτυπίας των διεργασιών ανάμεσα στα προϊόντα 1 

 

Πίνακας 5.6: χαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασίας 

 των επιχειρήσεων που ΔΕΝ εφαρμόζουν το ABC 

 

Παρατηρούμε από τον πίνακα κατάταξης ότι τα 4 πρώτα χαρακτηριστικά που 

εμφανίζονται στις περισσότερες επιχειρήσεις, αποτελούν τους πιο σημαντικούς 

λόγους υιοθέτησης του ABC. Υπάρχει δηλαδή πρόσφορο έδαφος για πολλές 

ελληνικές επιχειρήσεις για να εφαρμόσουν το ABC.  Εξάλλου από τις απαντήσεις που 

πήραμε στην ερώτηση Β1, 15 από τις 17 εταιρείες γνωρίζουν το ABC. Τους λόγους 

για τους οποίους οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν ήδη προχωρήσει στην υιοθέτηση 

του ABC, θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε αμέσως παρακάτω. 

 

 

 Είναι πιθανόν πολλές από αυτές τις εταιρείες, ενώ έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη 

τους για μια βελτίωση στα συστήματα εσωτερικής της διοίκησης, να μην μπορούν για 

κάποιο λόγο να προχωρήσουν στην υιοθέτηση του ABC. Αυτούς τους λόγους 

προσπαθήσαμε να τους αποσαφηνίσουμε με την ερώτηση Β2, της οποίας τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 5.7. 
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ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΝ ΤΟ ABC,ΑΥΤΈΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ 
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ? 

Αριθμός 
επιχ/σεων 

Η επιχείρηση είναι ικανοποιημένη από το υπάρχον κοστολογικό της σύστημα 9 

Η δομή της επιχείρησης είναι τέτοια ώστε να μη μπορεί να ωφεληθεί από την 
χρήση του ABC(π.χ λίγα προϊόντα, μικρό ποσοστό ΓΒΕ) 5 

H επιχείρηση δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στο υψηλό κόστος που απαιτείται για την 
εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος. 3 
Η επιχείρηση δεν γνωρίζει αρκετά για το ABC. 2 

Η επιχείρηση δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τεχνολογική υποδομή 
για να εφαρμόσει και να λειτουργήσει επιτυχώς το ABC. 2 

Η επιχείρηση πιστεύει πως η σύνδεσή του συστήματος ABC με τη σαφή βελτίωση 
της επιχειρηματικής επίδοσης δεν είναι ξεκάθαρη. 1 

 

Πίνακας 5.7 : Λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις που γνωρίζουν το ABC δεν το υιοθέτησαν 

  

Ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις δεν υιοθέτησαν το ABC, είναι 

γιατί οι ίδιες δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένες από το υπάρχον κοστολογικό τους 

σύστημα . Αυτό το γεγονός ενισχύει τον φόβο των ελληνικών επιχειρήσεων για ό,τι 

νέο, αφού υποδηλώνει ότι ίσως δεν μπήκαν καν στην διαδικασία να εξετάσουν τη 

φιλοσοφία και τα οφέλη που μπορεί να τους προσφέρει ένα νέο κοστολογικό 

σύστημα. Ως δεύτερο λόγο, δηλώνουν ότι η δομή της επιχείρησής τους είναι τέτοια 

ώστε να μην μπορεί να ωφεληθεί από τη χρήση του. Αυτό δεν είναι βέβαια απίθανο 

να συμβαίνει πραγματικά, γιατί όπως αναφέραμε στην βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

το ABC δεν είναι κατάλληλο για όλες τις επιχειρήσεις. Βέβαια αυτό είναι αντιφατικό 

με τα αποτελέσματα του πίνακα 5.6 που δείχνουν πως οι περισσότερες από αυτές 

έχουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την εφαρμογή 

του ABC. Συνεπώς, ίσως οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν κατανοήσει πλήρως τη 

φιλοσοφία του ABC ή δεν μπήκαν καν στον κόπο να το μελετήσουν έστω και 

θεωρητικά. Επίσης, 3 επιχειρήσεις δηλώνουν πως ενώ αναγνωρίζουν την αξία του δεν 

μπορούν να αντεπεξέλθουν στο υψηλό κόστος που απαιτείται για την εφαρμογή του. 

Αυτό αποτελεί μια πολύ καλή δικαιολογία μη εφαρμογής του ABC και είναι απόλυτα 

σύμφωνο με τη σχετική βιβλιογραφία. Τέλος, 2 επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι δεν 

έχουν γνώση του συστήματος και ότι δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία για 

να το εφαρμόσουν, ενώ 1 εταιρεία μόνο αμφισβητεί την αξία του ως σύστημα, 

δηλώνοντας ότι δεν έχει γίνει ξεκάθαρη η σύνδεση του ABC με τη βελτίωση της 

επιχειρηματικής επίδοσης. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας του 2000 στο 

συγκεκριμένο θέμα, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είχε δηλώσει ότι είναι 
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ευχαριστημένες από το υπάρχον λογιστικό τους σύστημα  και ότι η δομή της 

επιχείρησής τους είναι τέτοια ώστε να μην μπορεί να ωφεληθεί από την χρήση του 

ABC. 

 

 Όσον αφορά το σύστημα κοστολόγησης που εφαρμόζουν οι περισσότερες, 

επιχειρήσεις, αυτό  είναι η πλήρης κοστολόγηση κατά φάση παραγωγής. Ενώ 

τέσσερις επιχειρήσεις δηλώνουν ότι εφαρμόζουν και προϋπολογιστική κοστολόγηση. 

 

 Στην ερώτηση ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης από την εφαρμογή του 

υπάρχοντος κοστολογικού συστήματος [Β4], πήραμε την εξής απάντηση: Και οι 17 

επιχειρήσεις είναι ή αρκετά ικανοποιημένες ή πολύ ικανοποιημένες από την 

πληροφόρηση που τους δίνει το κοστολογικό τους σύστημα. Αυτό βέβαια έρχεται σε 

αντίφαση με το γεγονός ότι μόνο οι 9 από αυτές απάντησαν στην ερώτηση Β2, πως 

είναι ικανοποιημένες από το υπάρχον κοστολογικό τους σύστημα. Όπως είχαμε 

αναφέρει και προηγουμένως, οι αντιφάσεις αυτές αποδεικνύουν τη στάση των 

ελληνικών επιχειρήσεων ως προς τις έρευνες στις οποίες τους ζητείται να 

συμμετέχουν. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία στην 

αξία των ερευνών αυτών, και γι΄  αυτό  το λόγο οι απαντήσεις τους έρχονται σε 

σύγκρουση μεταξύ τους στην πορεία συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου. 

 

  Τέλος , όσον αφορά το είδος των στρατηγικών και λειτουργικών αποφάσεων που 

υποστηρίζουν οι πληροφορίες των παραδοσιακών κοστολογικών συστημάτων, από 

τις 17 επιχειρήσεις που μας απάντησαν [βάσει της ερώτησης Β5] , έχουμε να 

παρατηρήσουμε ότι οι περισσότερες από αυτές χρησιμοποιούν την πληροφόρηση 

αυτή με τον ίδιο τρόπο που τις χρησιμοποιούν και οι 5 επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

το ABC. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα έναυσμα για μια νέα έρευνα, που θα 

εξετάζει κατά πόσο η χρησιμοποίηση της πληροφόρησης που δίνουν τα παραδοσιακά 

κοστολογικά συστήματα,  οδηγεί στην λήψη ορθών στρατηγικών και λειτουργικών 

αποφάσεων. 

 

Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει  την αναφορά στα αποτελέσματα της έρευνας, 

θα κλείσουμε την παρούσα εργασία με μια σύνοψη των στοιχείων που συλλέξαμε, 

αναφερόμενοι στα τελικά συμπεράσματα που προκύπτουν καθώς και σε προτάσεις 

που μπορούν να αποτελέσουν θέματα για μελλοντικές έρευνες σχετικά με το ABC. 
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Κεφάλαιο 6ο: Σύνοψη – Τελικά συμπεράσματα- Προτάσεις  

 
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή της έκτασης της 

εφαρμογής του ABC από τις ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που είναι 

εισηγμένες στο ΧΑΑ, καθώς επίσης και η ανάλυση και η αιτιολόγηση των λόγων για 

τους οποίους το σύστημα αυτό εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται από αυτές τις 

επιχειρήσεις. Το κίνητρο για την επιλογή αυτού του θέματος ήταν το γεγονός ότι σε 

ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις που 

θέλουν να επιβιώσουν και να διατηρούσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, θα 

πρέπει να αναζητούν συνεχώς όλο και πιο βελτιωμένα διοικητικά συστήματα, τα 

οποία θα μπορούν να τις εξασφαλίσουν μια ανταγωνιστική θέση στη σύγχρονη 

αγορά. 

 Έτσι λοιπόν, με την παρούσα έρευνα, θέλαμε να εξετάσουμε κατά πόσο οι 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις του δείγματός μας ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του 

σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και δεν μένουν πίσω από τις εξελίξεις. 

Αντίστοιχη έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2000, με φορέα και πάλι το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας, και δυστυχώς τα αποτελέσματά της όπως καταγράφηκαν ήταν 

απογοητευτικά για την ελληνική πραγματικότητα. Η παρούσα εργασία ως επιπλέον  

στόχο, έχει την σύγκριση των ευρημάτων της με αυτά της έρευνας του 2000, έτσι 

ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο μεταβλήθηκε το ενδιαφέρον των ελληνικών 

επιχειρήσεων ως προς το σύστημα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων. 

 Για την πραγματοποίηση του σκοπούς της παρούσας έρευνας, στάλθηκαν 

ταχυδρομικώς ερωτηματολόγια στις 110 ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που 

είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ. Το ποσοστό απόκρισης διαμορφώθηκε στο 20% αφού 22 

επιχειρήσεις μας απάντησαν. Το ποσοστό απόκρισης αν και είναι  ικανοποιητικό για 

τα ελληνικά δεδομένα, δεν μας έδωσε τη δυνατότητα για την ανάπτυξη μιας 

επιστημονικής στατιστικής ανάλυσης, αλλά μας ανάγκασε να περιοριστούμε σε απλό 

σχολιασμό των ευρημάτων μας σε σύγκριση πάντα με την αντίστοιχη έρευνα του 

2000. 
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 Από τις  22 επιχειρήσεις του δείγματός μας, μόνο οι 5 απάντησαν ότι 

εφαρμόζουν το ABC. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ανάλογο με αυτό της έρευνας του 

2000, κάτι που υποδηλώνει πως δεν άλλαξε το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων ως προς 

το ABC. Όσον αφορά το λόγο για τον οποίο αποφάσισαν οι 5 εταιρείες να 

υιοθετήσουν το ABC, υπάρχει απόλυτη ταύτιση απόψεων, αφού και οι πέντε έδωσαν 

τον ίδιο λόγο. Ότι το έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, επιβάλλει 

την αναζήτηση και χρησιμοποίηση ποιοτικά καλύτερων κοστολογικών πληροφοριών 

και αποτελεσματικότερο έλεγχο του κόστους.  Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε πως οι 

επιχειρήσεις που ενστερνίζονται τις σύγχρονες τάσεις στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, 

είναι αυτές που αντιλαμβάνονται τις αλλαγές και προσαρμόζονται στο εξωτερικό 

τους περιβάλλον. 

 Δυστυχώς, στην πορεία του ερωτηματολογίου πήραμε πολλές αντιφατικές και 

ασυμβίβαστες απαντήσεις. Αυτό αποδεικνύει τον επιπόλαιο τρόπο με τον οποίο οι 

επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις έρευνες, καθώς επίσης δείχνει και την ημιμάθεια 

αυτών σε πολλά θέματα. Για παράδειγμα, από τις 5 επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι 

εφαρμόζουν το ABC, αποδεικνύεται από τις απαντήσεις τους ότι δεν εφαρμόζουν 

πραγματικά το ABC αλλά κάποια εξελιγμένη μορφή του 2ου επιπέδου των 

παραδοσιακών κοστολογικών συστημάτων. Η ίδια σύγχυση είχε διαπιστωθεί και από 

την έρευνα του 2000. 

 Παρόλα αυτά, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που 

υιοθέτησαν το ABC, τα προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του, καθώς 

και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του συστήματος, υπάρχει ταύτιση των 

αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο ερευνών και της σχετικής βιβλιογραφίας. Τα 

αποτελέσματα αυτά δίνονται συνοπτικά παρακάτω: 

Καταρχήν, τα κύρια χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που υιοθέτησαν το 

ABC,είναι : 

• Η παραγωγή μεγάλης ποικιλίας προϊόντων 

• Ο υψηλός βαθμός αυτοματοποίησης της παραγωγής. 

• Η πολύπλοκη παραγωγική διαδικασία 

 Τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις κατά την 

εφαρμογή του ABC, είναι τα παρακάτω: 

• Δυσκολία στην συγκέντρωση πληροφοριών, στην ανίχνευση των 

δραστηριοτήτων και στην επιλογή των πιο κρίσιμων εξ΄ αυτών. 
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• Δυσκολία στην επιλογή των καταλληλότερων οδηγών κόστους. 

• Υψηλό κόστος εφαρμογής σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων και τεχνολογίας. 

Οι τρόποι με τους οποίους οι επιχειρήσεις αντιμετώπισαν τα παραπάνω προβλήματα, 

ήταν κυρίως με την συμμετοχή και τη συνεχή επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα 

(εργαζόμενοι, ανώτατη διοίκηση, εξωτερικοί συνεργάτες) και με την εφαρμογή 

πιλοτικών προγραμμάτων σε τμήματα της επιχείρησης με την μικρότερη 

πολυπλοκότητα επιχειρησιακών διεργασιών. 

 Αναφορικά με τη χρησιμότητα του ABC, και στις δύο έρευνες το σύνολο των 

επιχειρήσεων χρησιμοποιεί την πληροφόρηση του συστήματος κυρίως για την 

τιμολόγηση των προϊόντων και τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών τους.  

 Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του ABC, η 

παρούσα έρευνα δίνει ως επικρατέστερο πλεονέκτημα την παροχή ακριβέστερων 

πληροφοριών αναφορικά με το κόστος γραμμών των προϊόντων. Στην έρευνα του 

2000, οι επιχειρήσεις αναγνώριζαν ως σημαντικότερο πλεονέκτημα, το ότι βοηθά 

στην λήψη ορθότερων αποφάσεων και οδηγεί σε καλύτερο έλεγχο του κόστους. Τα 

αποτελέσματα και των δύο ερευνών έρχονται σε απόλυτη ταύτιση με τα όσα 

αναφέρονται στην σχετική βιβλιογραφία. Αλλάζει μόνο η σειρά ταξινόμησης και 

αυτό είναι λογικό αφού η κάθε επιχείρηση υιοθετεί το ABC για τους δικούς της 

λόγους. 

  Όσον αφορά τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του ABC, ως 

το πιο σημαντικό από αυτά, είναι η πολυπλοκότητα και το υψηλό κόστος εφαρμογής 

του συστήματος. Ακολουθούν η δυσκολία σχεδιασμού του υποδείγματος και της 

επιλογής των οδηγών κόστους. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε απόλυτη 

συμφωνία με αυτά της έρευνας του 2000 καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. 

 Τέλος, όσον αφορά τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το ABC, αυτές είναι 17 

από τις 22 του δείγματος. Τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων αυτών, ταυτίζονται 

πολύ με αυτά των 5 επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το ABC. Άρα, έχουν πρόσφορο 

έδαφος για την μελλοντική εφαρμογή του συστήματος. Οι κυριότεροι λόγοι για τους 

οποίους οι επιχειρήσεις αυτές δεν υιοθέτησαν το ABC, είναι γιατί δηλώνουν 

ευχαριστημένες από το υπάρχον κοστολογικό τους σύστημα και γιατί η δομή  τους 

είναι τέτοια ώστε να μην μπορούν  να ωφεληθούν από τη χρήση του ABC. Οι ίδιοι 

λόγοι ήταν αυτοί που αποτέλεσαν τον λόγο για την μη εφαρμογή του ABC, σύμφωνα 

με την έρευνα του 2000. 
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 Συνοψίζοντας λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι τα γενικότερα αποτελέσματα 

της παρούσας έρευνας είναι σύμφωνα με ότι αναφέρεται στην σχετική βιβλιογραφία 

επί του θέματος. Δεν θα ήταν όμως σωστό από την πλευρά μας να κλείσουμε την 

παρουσίαση αυτής της έρευνας, χωρίς να αναφέρουμε τις αδυναμίες της, οι οποίες 

είναι οι παρακάτω: 

• Καταρχήν, οι απαντήσεις που λάβαμε ήταν λίγες και άρα το δείγμα από το 

οποίο προέκυψαν τα συμπεράσματά μας ήταν μικρό. Πιθανόν, τα 

συμπεράσματα να ήταν διαφορετικά εάν είχαμε λάβει περισσότερες 

απαντήσεις. 

• Το δείγμα μας το αποτελούσαν μόνο μεταποιητικές επιχειρήσεις που είναι 

εισηγμένες στο ΧΑΑ. Αν το δείγμα μας ήταν τυχαίο, πιθανόν τα 

αποτελέσματα να ήταν διαφορετικά. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι το ABC 

εφαρμόζεται κυρίως από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις , και συνεπώς το 

γεγονός αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι η εμπλοκή επιχειρήσεων άλλων 

κλάδων δεν θα άλλαζε τα γενικότερα συμπεράσματά μας. 

 

Κλείνοντας την παρούσα εργασία και με την πεποίθηση ότι στο μέλλον θα 

αναγνωριστεί η χρησιμότητα του ABC από τις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις, 

μπορούμε να προτείνουμε κάποια αντικείμενα μελέτης νέων ερευνών πάνω στο ABC, 

και τα οποία είναι τα παρακάτω: 

• Έρευνα που θα εξετάζει την έκταση της εφαρμογής του ABC από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις και  που θα βασίζεται  πάνω σε ένα τυχαίο δείγμα . 

Επίσης, επιδίωξη της νέας έρευνας θα πρέπει να είναι η συλλογή πολλών 

απαντήσεων, με σκοπό την εξαγωγή πιο αξιόπιστων αποτελεσμάτων. 

• Επαναληπτική έρευνα διερεύνησης της έκτασης εφαρμογής του ABC από τις 

μεταποιητικές επιχειρήσεις, με σκοπό την σύγκριση των αποτελεσμάτων της 

με αυτά της παρούσας έρευνας και καταγραφή των μεταβολών που θα έχουν 

επέλθει. Επιδίωξη της νέας επαναληπτικής έρευνας θα πρέπει να είναι η 

συλλογή απαντήσεων από περισσότερες επιχειρήσεις, ώστε να εξαχθούν πιο 

αξιόπιστα αποτελέσματα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε 
στην έρευνα 
 

Τ Ο  Π Ρ Ο Φ Ι Λ   Τ Η Σ   Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Σ 

 

1. Επωνυμία της επιχείρησής σας:………………………………………………………………………………………….. 
2. Σε ποιόν κύριο κλάδο δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας;……………………………………………. 
3. Ποιος είναι ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στην επιχείρησή σας; 
     Παρακαλώ, τσεκάρετε το αντίστοιχο τετράγωνο. 

a. Μικρότερος από 120  

β. 121 έως 250  

γ. 251 έως 500  

δ. Μεγαλύτερος από 500  

4. Θεωρείτε την επιχείρησή σας :    Παρακαλώ, τσεκάρετε το αντίστοιχο τετράγωνο. 

Α. Οικογενειακή(τουλάχιστον το 50,1% των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου 
κατέχονται από συγγενικά πρόσωπα). 

 

Β. Πολυμετοχική.  

Γ. Θυγατρική πολυεθνικής.  

∆. Θυγατρική ημεδαπής.  

5. Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά θεωρείτε ότι αντιπροσωπεύουν την παραγωγική 
διαδικασία της επιχείρησής σας; Παρακαλώ, τσεκάρετε το αντίστοιχο τετράγωνο. 

Α.  Μικρή ποικιλία προϊόντων.  

Β.  Μεγάλη ποικιλία προϊόντων.   

Γ.  Πολύπλοκη παραγωγική διαδικασία.  

∆. Υψηλός χρόνος προετοιμασίας μηχανών.  

Ε.  Μη πολύπλοκη παραγωγική διαδικασία και υψηλός βαθμός κοινοτυπίας των 
     διεργασιών ανάμεσα στα προϊόντα.  

 

Στ. Υψηλή ευελιξία στην γραμμή παραγωγής .   

ζ. Υψηλός βαθμός αυτοματοποίησης.  

Η. Υψηλά μεταβλητά έξοδα   

Θ. Υψηλά σταθερά έξοδα  

6. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή εφαρμόζετε κάποιο σύστημα Activity Based Costing 
(A.B.C) / Κοστολόγηση κατά κέντρο δραστηριότητας  στην επιχείρησή σας; 

Ναι  Όχι  

Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ απαντήστε την Ομάδα Α των ερωτήσεων. 
Εάν ΟΧΙ, παρακαλώ  απαντήστε την Ομάδα Β των ερωτήσεων. 
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Ο Μ Α ∆ Α   Α   Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ω Ν 
Για τις εταιρείες που εφαρμόζουν το Activity Based Costing. 

 

 
 
Α1. Για ποιους κύριους λόγους υιοθετήσατε την μέθοδο του ABC; 
      Παρακαλώ, τσεκάρετε τα αντίστοιχα τετράγωνα. 
 

α.  Το προηγούμενο σύστημα κοστολόγησης ήταν ακατάλληλο ή ξεπερασμένο.  

β. Το έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον , επιβάλλει την αναζήτηση και 
χρησιμοποίηση ποιοτικά καλύτερων κοστολογικών πληροφοριών και 
αποτελεσματικότερο έλεγχο του κόστους. 

 

δ. Η επιχείρησή μας είναι θυγατρική πολυεθνικής και πήρε την τεχνογνωσία έτοιμη από 
την μητρική εταιρεία. 

 

ε. Άλλοι λόγοι. Παρακαλώ αναφέρετέ τους 
 
 

 

 
 
Α2. Πότε άρχισε η εφαρμογή του ABC και πόσο χρονικό διάστημα χρειάστηκε η επιχείρησή 
σας για να το εφαρμόσει πλήρως; 
 
 
Έτος έναρξης της εφαρμογής :   

∆ιάρκεια ολοκλήρωσης της εφαρμογής:  
 
 
 
Α3. Ποια προβλήματα συναντήσατε κατά την εφαρμογή του ABC; 
      Παρακαλώ, τσεκάρετε τα αντίστοιχα τετράγωνα. 
 

 

α. Υψηλό κόστος εφαρμογής σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων και τεχνολογίας.  

β. Προβλήματα στην ανίχνευση των δραστηριοτήτων και στην συγκέντρωση αντίστοιχων 
πληροφοριών. 

 

γ. ∆υσκολία στην επιλογή των κρίσιμων δραστηριοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν ως 
κέντρα κόστους. 

 

δ. ∆υσκολία στην επιλογή των οδηγών κόστους (βάσεων μερισμού).  

ε. ∆υσκολία προσαρμογής των εργαζομένων στην αλλαγή.  

στ. Κακός σχεδιασμός του συστήματος  

ζ. Άλλα προβλήματα. Παρακαλώ αναφέρετέ τα 
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Α4. Πώς αντιμετωπίστηκαν αυτά τα προβλήματα; 
       Παρακαλώ, τσεκάρετε τα αντίστοιχα τετράγωνα. 
 

α. Με τη συνεργασία με έμπειρους εξωτερικούς  συμβούλους.  

β. Με την δέσμευση και συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης.  

γ. Με την σταδιακή εφαρμογή του συστήματος , ξεκινώντας από τα τμήματα με 
τις λιγότερες λειτουργίες. 

 

δ. Με τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού.  

ε. Άλλοι τρόποι. Παρακαλώ αναφέρετέ τους 
 

 

 
 
 
 
Α5. Πόσες δραστηριότητες εντοπίσατε αναλύοντας την παραγωγική σας διαδικασία; Πόσες 
από τις δραστηριότητες που εντοπίσατε, επιλέξατε σαν κέντρα δραστηριότητας; 
 
Νο ευρεθεισών δραστηριοτήτων   :  
Νο επιλεχθεισών δραστηριοτήτων : 
 
 
 Αναφέρετε κάποια(τουλάχιστον 10) από τα βασικά κέντρα δραστηριότητας που 
χρησιμοποιείτε, καθώς και τους αντίστοιχους οδηγούς κόστους (βάσεις μερισμού) των 
δραστηριοτήτων αυτών. 
 

Κέντρα δραστηριότητας Οδηγοί κόστους 
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Α6. Τι είδους στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις υποστηρίζει το ABC στην επιχείρησή 
σας; 
Παρακαλώ, τσεκάρετε τα αντίστοιχα τετράγωνα. 
 

α. Επέκταση ή περιορισμός των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.  

β. Ανάληψη ειδικών παραγγελιών ή όχι.  

γ. ∆ιακοπή ή Συνέχιση  παραγωγής ή πώλησης προϊόντος.  

δ. Τιμολόγηση προϊόντων.  

ε. Μίγμα  προϊόντων.  

στ. Υποστήριξη μάρκετινγκ.  

ζ. Βελτίωση διαδικασιών.  

η. Άλλες αποφάσεις. Παρακαλώ, αναφέρετε 
 
 
 

 
 
 
Α7. Παρακάτω δίνεται μια κλίμακα αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων  του ABC.  Παρακαλώ 
να βάλετε σε κύκλο τον αριθμό που δείχνει το βαθμό σημαντικότητας του πλεονεκτήματος 
που σας εκφράζει καλύτερα. (Όπου 1 ο μικρότερος και όπου 5 ο μέγιστος ). 
 

 1 2 3 4 5 

α. Μετατρέπει τα έμμεσα κόστη σε άμεσα.      

β. Παροχή ακριβέστερων πληροφοριών αναφορικά με το κόστος 
γραμμών προϊόντων.      

γ. ∆υνατότητα προσδιορισμού των δραστηριοτήτων που 
προσθέτουν αξία και εκείνων που δεν προσθέτουν αξία στο 
τελικό προϊόν. 

     

δ. Παροχή πληροφοριών για τη λήψη επιχειρηματικών 
αποφάσεων σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο.      

ε. Βοηθά στην πιο ορθολογική χρήση των πόρων.      

στ. Βοηθά στην συνεχή βελτίωση των επιχειρηματικών 
διαδικασιών.      

ζ. Κάνει δυνατή την ανάλυση του κόστους ανά τομέα 
δραστηριότητας και ευθύνης διευθυντών και πελατών.       

η. Βοηθά στην ανάλυση της παραγωγικής δυναμικότητας.       

θ. Βοηθά στην μείωση του κόστους.      

ι. Βοηθά στην τιμολόγηση προϊόντων / υπηρεσιών      
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Α8. Παρακάτω δίνεται μια κλίμακα αξιολόγησης των μειονεκτημάτων  του ABC.  Να βάλετε 
σε κύκλο τον αριθμό που δείχνει το βαθμό σημαντικότητας του μειονεκτήματος που σας 
εκφράζει καλύτερα. (Όπου 1 ο μικρότερος και όπου 5 ο μέγιστος ). 
 
 

 1 2 3 4 5 

α. Η εφαρμογή του είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και πολυδάπανη.      

β. Η  εφαρμογή του προκαλεί δυσαρέσκεια στους εργαζομένους.      

γ. ∆υσκολία σχεδιασμού του κοστολογικού υποδείγματος και 
επιλογή των οδηγών κόστους.      

δ. Λάθη στη συλλογή των πληροφοριών μπορεί να οδηγήσουν σε 
λάθος κοστολόγηση των προϊόντων.      

ε. Υπάρχουν εμπόδια στην χρήση του ABC στις δημοσιευμένες 
οικονομικές καταστάσεις και επομένως η επιχείρηση 
υποχρεούται να έχει δύο διαφορετικά κοστολογικά 
πληροφοριακά συστήματα. 

     

 

     

κ. Άλλα μειονεκτήματα. Παρακαλώ όπως τα αναφέρετε και τα 
αξιολογήσετε……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 100



Παπαγεωργίου Γαρυφαλλιά………………………………………………..……Κοστολόγηση κατά κέντρο δραστηριότητας 

Ο Μ Α ∆ Α   Β   Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ω Ν 
Για τις εταιρείες που ∆ΕΝ εφαρμόζουν το Activity Based Costing. 

 

 
Β1. Γνωρίζετε στην επιχείρησή σας για τη μέθοδο του Activity Based 
Costing(ABC)/Κοστολόγηση κατά κέντρο δραστηριότητας; 

Ναι  

Όχι  

 
Β2. Εάν ΝΑΙ, για ποιους λόγους  η επιχείρησή σας δεν προχώρησε  σε υιοθέτηση του ABC; 
Παρακαλώ, τσεκάρετε τα αντίστοιχα τετράγωνα. 

Α. Η επιχείρηση δεν γνωρίζει αρκετά για το ABC.  

B. H επιχείρηση δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στο υψηλό κόστος που απαιτείται για 
την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος. 

 

Γ. Η επιχείρηση δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τεχνολογική 
υποδομή για να εφαρμόσει και να λειτουργήσει επιτυχώς το ABC. 

 

∆. Η δομή της επιχείρησης είναι τέτοια ώστε να μη μπορεί να ωφεληθεί από την 
χρήση του ABC(π.χ λίγα προϊόντα, μικρό ποσοστό ΓΒΕ) 

 

Ε. Η επιχείρηση είναι ικανοποιημένη από το υπάρχον λογιστικό της σύστημα.  

Στ. Η επιχείρηση πιστεύει πως η σύνδεσή του συστήματος ABC με τη σαφή 
βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης δεν είναι ξεκάθαρη. 

 

Ζ. Άλλοι λόγοι. Εξηγείστε:………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Β3. Τι μέθοδο κοστολόγησης χρησιμοποιείτε κατά την παρούσα χρονική στιγμή στην 
επιχείρησή σας; Παρακαλώ, τσεκάρετε τα αντίστοιχα τετράγωνα. 
 

Α. Κοστολόγηση κατά φάση παραγωγής.  

Β. Κοστολόγηση κατά προϊόν ή παραγγελία.  

Γ. Πλήρης κοστολόγηση(Το κόστος παραγωγής επιβαρύνεται με μεταβλητά και 
σταθερά έξοδα). 

 

∆. Οριακή  κοστολόγηση(Το κόστος του προϊόντος επιβαρύνεται μόνο με τα 
μεταβλητά έξοδα). 

 

Ε. Πρότυπη κοστολόγηση.  

Στ. Προϋπολογιστική κοστολόγηση.  
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Β4. Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης από την εφαρμογή του υπάρχοντος κοστολογικού 
συστήματος; Παρακαλώ, τσεκάρετε τα αντίστοιχα τετράγωνα. 
 
 
 

Καθόλου 
Ικανοποιημένοι 

Λίγο 
Ικανοποιημένοι 

Αρκετά 
Ικανοποιημένοι 

Πολύ  
ικανοποιημένοι 

Απόλυτα 
Ικανοποιημένοι 

     

 
 
 
 
Β5. Τι είδους στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις υποστηρίζει το υπάρχον κοστολογικό 
σύστημα  στην επιχείρησή σας; 
Παρακαλώ, τσεκάρετε τα αντίστοιχα τετράγωνα. 
 
 

α. Επέκταση ή περιορισμός των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.  

β. Ανάληψη ειδικών παραγγελιών ή όχι.  

γ. ∆ιακοπή ή Συνέχιση  παραγωγής ή πώλησης προϊόντος.  

δ. Τιμολόγηση προϊόντων.  

ε. Μίγμα  προϊόντων.  

στ. Υποστήριξη μάρκετινγκ.  

ζ. Βελτίωση διαδικασιών.  

η. Άλλες αποφάσεις . Παρακαλώ, αναφέρετε……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Οι επιχειρήσεις στις οποίες στάλθηκαν τα 
ερωτηματολόγια 
 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α 
 
Α. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 
 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε 
ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε 
Ν.ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε 
ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜ.ΑΛΟΥΜ.Α.Ε 
ΕΛΒΑΛ Α.Ε 
ΕΤΕΜ Α.Ε 
ΣΩΛΗΝ.Λ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε 
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε 
Μ.Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε 
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε 
FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε 
 
Β. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 
 
ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
KEGO A.E 
 
Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
Δ. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 
 
COCA COLA E.E.E A.E 
ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε 
 
Ε. ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε 
 
ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 
 
FOLLI – FOLLIE A.B.E.E. 
 
Z. BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΩΝ  
 
SATO A.E 
ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ – ΔΡΟΜΕΑΣ 
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Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 
 
Θ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε 
 
Ι. ΚΑΛΩΔΙΑ 
 
NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
 
Κ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
 
ΜΕΤΚΑ  Α.Ε 
ΜΕΤΑΛ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 
ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ 
CROWN HELLAS CAN A.E ΒΙΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (πρώην HELLAS 
CAN) 
MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε 
SPIDER ΜΕΤΑΛ/ΧΑΝΙΑ Ν.ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 
ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε 
 
Λ. ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ – ΤΣΙΜΕΝΤΑ 
 
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ 
Α.Γ.Ε.Τ ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΚΕΡΑΜΕΙΑ – ΑΛΛΑΤΙΝΗ 
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε 
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
F.H.L  Η.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 
BETANET A.B.E.E 
 
M. ΕΛΑΣΤΙΚΑ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
 
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε 
Ε.ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε 
FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΏΝ. 
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε 
EURODRIP A.B.E.Γ.Ε 
 
 
 
Ν.ΧΗΜΙΚΑ 
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PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. 
RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε 
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Α.Ε 
ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε 
 
Ξ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε 
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 
Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε 
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε 
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε 
IMAKO MEDIA S.A 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ  
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΔΙΣ Α.Ε 
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ  & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε 
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.Ε 
 
O. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 
 
ΒΙΣ Α.Ε. 
PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε 
 
Π. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟΥ 
 
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ 
ΣΕΛΜΑΝ 
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 
 
Ρ. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 
 
FANCO A.E 
ΑΦΟΙ Ι. & Β.ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε «ΜΙΝΕΡΒΑ» Β.ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 
ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ SEX FORM A.E 
ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε 
 
 
Σ. ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 
 
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε 
ΤΕΞΑΠΡΕΤ  Α.Ε. 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε 
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ΜΑΞΙΜ – ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. 
ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ  & Ε 
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε 
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ 
ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε 
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ 
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΚΟΡ-ΦΙΛ Α.Ε.Β.Ε 
ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕς  & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε 
 
Τ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 
 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ 
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε 
 
Υ. ΤΡΟΦΙΜΑ 
 
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε 
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε 
ΕΛΑΙΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε 
ΥΙΟΙ Χ.ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε 
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε 
CHIPITA INTERNATIONAL S.A 
ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Ε 
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε 
100. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
101.ΚΡΕΚΑ Α.Ε 
102.ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε 
103.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ  
104. ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ  
105. ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
106.ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε 
107.ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 
 
Φ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
108.FRIGOGLASS A.B.E.E 
109.KLEEMANN HELLAS ΓΙΑ ΜΗΧ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε 
110.ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ  
       ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΞΕΝΗ 

 

1. ‘Managerial Accounting’, .H.Garrison_E.W.Noreen, McGraw – Hill editions, 

2003 

2. ‘The complete Guide to ABC’, M. O’ Guin,1996 

3. ‘The design of cost management systems- Text, cases and readings’, 

R.Cooper & R.S.Kaplan,1991 

4. ‘Cost and Effect-Using integrated Cost Systems to Drive Profitability and 

Performance’,  R.Cooper & R.S.Kaplan, Harvard Business School Press, 

1998 

5. ‘Implementing Activity Based Management in daily operations’, J.A. Miller, 

John Wiley & Sons publications, 1996 

6. ‘Advanced Management Accounting’, R.Kaplan & A.Atkinson, 3rd edition by 

Prentice Hall International Inc, 1998 

7. ‘ Activity Based Cost Management – Making it work’, Gary Cokins, Irwin 

Professional Publishing, 1996 

8. ‘Cost Accounting-Amanagerial Emghasis’, C.Horngren, 4th edition by 

Prentice-Hall Inc, 1977 

9. ‘Λογιστική κόστους: αρχές και εφαρμογές’, Βενιέρης-Κοεν-Κωλέτση, P.I. 

Publishing,2003, Αθήνα 

10. ‘Λογιστική κόστους: τεύχος Ι,Εισαγωγή’, Α.Ι.Ιγνατιάδης, 1978 

11. ‘Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας’, 

Ε.Γ.Δημητρόπουλος, Εκδόσεις Έλλην, 1994 
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12. ‘Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνα’, Ι.Ν.Παρασκευοπουλου, Αθήνα , 1993 

13. ‘How to research’, L.Blaxter, C.Hughes, M.Tight, Open university press, 

1996 

14. ‘Η έκταση και οι λόγοι εφαρμογής του ABC από τις ελληνικές επιχειρήσεις 

Μια εμπειρική έρευνα’, Διπλωματική εργασία του Ι.Στεργίου, Φορέας: 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2000. 

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗ 

 

1. ‘Is ABC feasible for external reporting?, N.Hartnett-J.Lowry-R.Luther, 

Accountancy, May 1994. 

2. ‘ABC: It does not work all the time’, D.Pattison-C.Arent, Management 

Accounting, April 1994. 

3. ‘ABC: Is worth the investment’, S.Jayson, Management Accounting, April 1994. 

4. ‘Profit priorities from ABC’, R.Cooper-R.Kaplan, Harvard Business Review, May-

June 1991 

5.’A new dawn for western management?’, N.MacErlean, Accountancy, June 1993 

6. ‘The current status of ABC: An interview with R.Cooper and R.Kaplan’, 

A.M.King, Management Accounting, September 1991 

7.’Practical problems of implementing ABC’, M.Morrow-T.Connolly, Accountancy, 

January 1994 

8 .‘Managing it all by numbers: A review of Jonhson & Kaplan Relevance Lost’ , 

M.Ezzamel-K.Hoskin-R.Macve, Accounting and Business research, vol 20, no 78, pp: 

153-166, 1990. 
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9. ‘Implementing ABC in a complex organization’; S.Bruesewitz, CMA Magazine, 

July-August 1992 

10. ‘Nine steps to implementing ABC’, A.Norkiewich, Management Accounting, 

April 1994 

11. ‘Tapping the full potencial of ABC’, J.Ness-T.Cucuzza, Harvard Business 

Review, July- August 1995. 

12. ‘Are you distorting costs by violating ABC assumptions?’, H.Roth-F.Borthich, 

Management Accounting, November 1991. 

13. ‘Are you satisfied with your cost management system?’ , Swebsib-Flesher, 

Management Accounting, March 1996 

14. ‘ABC:Why it?’ , K.R.Krumwiede, Management Accounting, April 1998 

15. ’The evolution of Management Accounting’ , Robert Kaplan, The accounting 

review, vol.LIX, No3, July 1984 

16. ‘Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες’, Γιώργος Βενιέρης, Λογιστής, 

Απρίλιος 1999 
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