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Περίληψη

Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η καταγραφή της 

έκταση της χρήσης των μεθόδων της Ενδοεπιχειρησιακής Τιμολόγησης στις 

ελληνικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, έγινε μία προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα 

σχετικά με το βαθμό αποκέντρωσης των ελληνικών επιχειρήσεων και κυρίως τη διενέργεια ή όχι εσωτερικών 

συναλλαγών και πς μεθόδους επιχειρησιακής τιμολόγησης που χρησιμοποιούνται.

Η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων (σε 

επιχειρήσεις του Νομού Θεσσαλονίκης) και ερωτηματολογίων τα οποία στάλθηκαν ταχυδρομικά σε 50 

επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. Το δείγμα των επιχειρήσεων ετηλέχθηκε βάσει 

του μεγέθους και το είδος των δραστηριοτήτων τους. Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων οδήγησε στα 

ακόλουθα βασικά συμπεράσματα

L Αποκεντρωμένη διοίκηση και ενδοετηχειρησιακή τιμολόγηση συνδέονται άμεσα αφού η τελευταία

εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις με ανεπτυγμένο το αίσθημα της αποκέντρωσης.

2. Η συντριπτική πλειομηφία των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή ενδιάμεσων 

προϊόντων είναι οργανωμένες σε κέντρα κόστους.

3. Η μεγάλη πλειομηφία των επιχειρήσεων του δείγματος χρησιμοποιούν το κόστος ως μέθοδο 

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης των ενδιάμεσων προϊόντων τους, ενώ οι λοιπές επιχειρήσεις του 

δείγματος χρησιμοποιούν το πλήρες κόστος συν κάποιο ποσοστό κέρδους (cost plus).

4. Ο βασικός λόγος της χρήσης κάποιας τεχνικής ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης από τις 

επιχειρήσεις είναι η δίκαιη αξιολόγηση της απόδοσης των τμημάτων τους.

5. Άλλοι λόγοι είναι, ο έλεγχος και η μείωση του κόστους παραγωγής των ενδιάμεσων προϊόντων, η 

εκμετάλλευση των ευκαιριών του εξωτερικού περιβάλλοντος και η αξιολόγηση της επίδοσης των 

στελεχών των κέντρων ευθύνης.

6. Ο σημαντικότερος λόγος της μη εφαρμογής μεθόδων ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης από τις 

επιχειρήσεις είναι η έλλειμη ειδικευμένων στελεχών και η κατανόηση της χρησιμότητάς τους

7. Η κεντρική διοίκηση δεν παρεμβαίνει στον καθορισμό της ενδοεπιχειρησιακής πμής.

8. Αντίθετα ο ρόλος της στη διεξαγωγή ή όχι εσωτερικών συναλλαγών που παρουσιάζεται ιδιαίτερα 

ουσιαστικός.

9. Εξίσου ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των υπευθύνων των τμημάτων στον καθορισμό των 

ενδοετηχειρησιακών τιμών.



10. Οι σχέσεις μεταξύ τμήματος - πωλητή και τμήματος - αγοραστή είναι ικανοποιητικές και έτσι η 

παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης για την επίλυση διαφορών είναι περιορισμένη.
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Κεφαλαίοι

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η τιμολόγηση των ενδιάμεσων προϊόντων, που συναντάται κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις με κάθετη 

οργάνωση, γνώρισε μεγάλη διάδοση ανάμεσα στις αμερικανικές επιχειρήσεις κυρίως από τη δεκαετία του 70 

και έπειτα Η σημασία της έγκειται αφενός στο όπ αυτή αποτελεί μία βάση αξιολόγησης της απόδοσης των 

τμημάτων της επιχείρησης και αφετέρου στο ότι παρέχει έναν οδηγό για την καλύτερη κατανομή των πόρων 

αυτής. Τι γίνεται όμως με πς ελληνικές επιχειρήσεις λίγο πριν το κατώφλι του 21ου αιώνα; Ηπαρούσα έρευνα 

έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα αυτό επιχειρώντας μια καταγραφή της ελληνικής πραγμαπκότητας.

Ειδικότερα, στα πλαίσια της εργασίας αυτής, στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου 2, λαμβάνει χώρα μια 

παρουσίαση των στοιχειωδών εννοιών των σχετικών με την αποκεντρωμένη διοίκηση. Έτσι δίνεται ο ορισμός 

της αποκεντρωμένης διοίκησης και αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.

Στην επόμενη ενότητα του αυτού κεφαλαίου ορίζονται τα κέντρα ευθύνης, αναφέρονται τα είδη τους 

καθώς και οι τρόποι αξιολόγησης αυτών.

Στην τρίτη ενότητα του δευτέρου κεφαλαίου, ορίζεται η ενδοεπιχειρησιακή τιμή και περιγράφεται η 

σχέση της με το management control process. Ακόμη αναλύονται τόσο οι εγχώριοι όσο και οι διεθνείς στόχοι 

της ενδοεπιχειρησιακής πμολόγησης ενώ αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Επίσης 

προτείνεται μία διαδικασία επιλογής της ενδοεπιχειρησιακής πμολόγησης και παράλληλα δίνονται ορισμένες 

βασικές οδηγίες που βοηθούν στην λήμη ορθών ενδοεπιχειρησιακών πμολογιακών αποφάσεων. Ακολουθεί 

μία σύντομη αναφορά στην πμολόγηση υπηρεσιών που παρέχονται μέσα στους κόλπους μιας επιχείρησης. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυπκά οι τεχνικές ενδοεπιχειρησιακής πμολόγησης, τόσο αυτές που 

αφορούν σε κέντρα κέρδους, όσο και αυτές που αφορούν σε κέντρα κόστους. Η ενότητα αυτή κλείνει με την 

λεπτομερή εξέταση του γενικού κανόνα που μπορεί να εφαρμοστεί για τον προσδιορισμό της βέλπστης 

ενδοεπιχειρησιακής πμής ενός προϊόντος.

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τα ευρήματα ορισμένων σημανπκών ερευνών που έγιναν τα τελευταία 

20 χρόνια σε ξένες επιχειρήσεις προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύγκριση της διεθνούς με την ελληνική 

πρακπκή.
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Ακολούθως, στο κεφάλαιο 4 και ειδικότερα στην πρώτη ενότητά του, παρουσιάζεται η μεθοδολογία της 

έρευνας. Με άλλα λόγια αναφέρονται οι τρεις φάσεις αυτής. Η πρώτη φάση περιελάμβανε τον σχεδίασμά του 

ερωτηματολογίου το οποίο αποτελείται από τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αποσκοπεί στην σκιαγράφηση 

του προφίλ της επιχείρησης, η δεύτερη ενότητα στη συλλογή πληροφοριών σχετικών με την οργάνωση της 

επιχείρησης σε κέντρα ευθύνης, τη διενέργεια εσωτερικών συναλλαγών και την ύπαρξη ενδοεπιχειρησιακής 

τιμής ή όχι και η τελευταία ενότητα προσπαθεί να εντοπίσει πς σχέσεις μεταξύ των τμημάτων και των 

στελεχών της επιχείρησης. Η δεύτερη φάση της μεθοδολογίας περιελάμβανε την επιλογή του δείγματος και 

τα βασικά κριτήρια (μέγεθος, έδρα, δραστηριότητες) με τα οποία έγινε, ενώ η τρίτη φάση αναφέρεται στους 

τρόπους επαφής με τις επιχειρήσεις (ερωτηματολόγια και προσωπικές συνεντεύξεις).

Στη συνέχεια, στη δεύτερη ενότητα του αυτού κεφαλαίου παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας μέσα 

από μία σειρά πινάκων.

Τέλος, στην τρίτη ενότητα του 4ου κεφαλαίου αναφέρονται τα συμπεράσματα της έρευνας τα οποία και 

συγκρίνονται με τα αντίστοιχα ερευνών του εξωτερικού.
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Κεφαλαίο ιι

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΜΙΑ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Όπως αναφέρεται στην λογιστική βιβλιογραφία, το πρόβλημα της ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης 

προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο αυτής της έρευνας καθόσον αφορά στην 

ελληνική πραγματικότητα, γεννάται κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των ετημέρους τμημάτων μιας 

καθετοποιημένης οργάνωσης (επιχείρησης), μεταξύ των οποίων (τμημάτων) λαμβάνει χώρα εσωτερική 

διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών. Η αξιολόγηση αυτή των τμημάτων αποκτά πολύ μεγάλη σπουδαιότητα 

μέσα στα πλαίσια μιας αποκεντρωμένης επιχείρησης για τους λόγους που θα αναφερθούν παρακάτω. Ως εκ 

τούτου, πριν την παράθεση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης της σχετικής με το πρόβλημα της 

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών και των λύσεων που έχουν κατά καιρούς δοθεί σε 

αυτό, θεωρείται σκόπιμη μία σύντομη αναφορά τόσο στην έννοια της αποκεντρωμένης οργάνωσης όσο και 

στις έννοιες των κέντρων ευθύνης, τα οποία απαντούν βασικά σε αποκεντρωμένες οργανώσεις.

2.1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

2.1.1 Εισαγωγή

€ Το κλειδί της αποκεντρωμένης διοίκησης είναι η 

•κατάλληλη» εξουσιοδότηση για λήμη αποφάσεων ... »
Κάθε επιχείρηση αποτελεί έναν συνδυασμό ανθρώπινων ενεργειών και 

διαφόρων οικονομικών πόρων με σκοπό την επίτευξη κάποιων στόχων. Οι επιχειρήσεις 

στην προσπάθειά τους να πετύχουν τους στόχους τους υιοθετούν διάφορα στυλ διοίκησης. Ένα από αυτά είναι 

η αποκεντρωμένη διοίκηση. Με τον όρο αποκεντρωμένη διοίκηση εννοούμε την
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εξουσιοδότηση ελευθερίας στη λήμη αποφάσεων μέσα στην επιχείρηση η οποία 

επιτρέπει τα στελέχη όλων των βαθμιδών να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις 

σχετικές με τις περιοχές της ευθύνης τους Σε όσο χαμηλότερη διοικητική βαθμίδα και σε όσο 

μεγαλύτερη έκταση έχει δοθεί αυτή η ελευθερία, τόσο mo μεγάλος είναι ο βαθμός αποκέντρωσης μέσα στην 

επιχείρηση.

Η σημανπκότερη αιτία της αποκέντρωσης είναι η ασύμμετρη πληροφόρηση. Αυτή 

εμφανίζεται όταν ένα στέλεχος (αχ. ο υπεύθυνος ενός τμήματος) έχει περισσότερη και καλύτερη 

πληροφόρηση για θέματα και παράγοντες που επηρεάζουν τη δική του δουλειά απ’ όπ τα άλλα στελέχη της 

επιχείρησης (αχ. οι υπεύθυνοι των άλλων τμημάτων ή η κεντρική διοίκηση). Ο υπεύθυνος ενός τομέα έχει, για 

παράδειγμα, καλύτερη και περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τους πελάτες του, τους ανταγωνιστές του, 

όπως και καλύτερους τρόπους μείωσης του κόστους και βελτίωσης της ποιότητας του προϊόντος που παράγει 

το τμήμα του απ’ ότι η κεντρική διοίκηση.

Η ασύμμετρη πληροφόρηση λοιπόν, καθιστά την αποκεντρωμένη διοίκηση αναγκαία Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία «Ford», τη δεκαετία του 1940. Ειδικότερα η διοίκηση 

της «Ford» την εν λόγω δεκαετία, χαρακτηρίζονταν ως «τυφλή» αφού είχε αφεθεί στις ιδιοτροπίες των 

ανώτερων στελεχών της. Χωρίς χρηματοοικονομικό έλεγχο, η επιχείρηση δεν μπορούσε να προσδιορίσει την 

αιτία απώλειας των χρημάτων της. Με έναν απολυταρχικό πρόεδρο και με την μεγάλη πλειομηφία των 

μετόχων που προτιμούσαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της λήμης αποφάσεων στα χέρια τους, η επιχείρηση 

στερούνταν την πολύτιμη γνώση και τις εμπειρίες των υπαλλήλων της. Σε ανάθεση, βάσιζε τις αποφάσεις και 

ης ενέργειές της στις εντυπώσεις ατόμων οι οποίοι βρισκόντουσαν μακριά από την παραγωγή και τους 

πελάτες. Το αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς ήταν αναμενόμενο. Η επιχείρηση δεν είχε στόχο, ήταν 

ανίκανη να ανπμετωπίσει βασικά επιχειρησιακά θέματα και να αναγνωρίσει πως και που πρέπει να 

επικεντρώσει τις προσπάθειές της προκειμένου να βελπώσει την χρηματοοικονομική της εικόνα

Ανάλογο παράδειγμα μπορεί να πορθεί και από τα πιστωτικά ιδρύματα (τομέας των υπηρεσιών), τα 

οποία στο παρελθόν ανέπτυσσαν και εφάρμοζαν αυστηρά και απόλυτα συστήματα διοίκησης για να 

προστατέμουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και να βρίσκονται σε συμφωνία με τους νομοθετικούς 

κανονισμούς. Παρόλο που αυτά τα αυστηρά και πολύ συγκεντρωτικά συστήματα βοηθούσαν τα πιστωτικά 

ιδρύματα να προστατέμουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, σε πολλές περιπτώσεις, δεν είχαν ανάλογα - θετικά - 

αποτελέσματα και στις σχέσεις των ιδρυμάτων αυτών με τους πελάτες. Έτσι τα πιστωτικά ιδρύματα κατέληξαν 

όπ πρέπει να προσαρμοστούν σπς ανάγκες των πελατών τους. Αυτό περιελάμβανε τη λειτουργία τους και τα 

απογεύματα, την παροχή νέων υπηρεσιών, την γρηγορότερη απόκρισή τους σπς ανάγκες των πελατών τους, 

όπως την άμεση έγκριση δανείου για την αγορά αυτοκινήτου.
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Τα παραδείγματα αυτά, τόσο στον τομέα των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών, καθιστούν φανερό ότι 

η κεντρική διοίκηση κάθε επιχείρησης πρέπει να παρέχει σε όλα τα στελέχη της τη δυνατότητα λήμης 

αποφάσεων. Σε ορισμένες επιχειρήσεις η κεντρική διοίκηση εκχωρεί απεριόριστη 

ελευθερία στα κατώτερα στελέχη της για λήμη αποφάσεων. Αυτές οι επιχειρήσεις 

χαρακτηρίζονται ως έντονα αποκεντρωμένες. Σε άλλες πάλι, η δυνατότητα 

λήμης αποφάσεων, από τα κατώτερα στελέχη, περιορίζεται μόνο στις καθημερινές 

(ρουτίνας), ενώ ο κύριος όγκος τους λαμβάνεται από τα στελέχη της ανώτερης 

βαθμίδας. Πρόκειται για έντονα συγκεντρωτικές οργανώσεις.

Οι περισσότερο συγκεντρωτικές οργανώσεις δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν άμεσα και 

αποτελεσμαπκά ης αλλαγές του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται λόγω έλλειμης των 

αναγκαίων πληροφοριών. Γι’αυτό, η συγκεντρωηκή διοίκηση είναι περισσότερο κατάλληλη σε σταθερό 

περιβάλλον.

2.1.2Πλεονε κτήματα και μειονεκτήματα της αποκεντρωμένης 

διοίκησης

Η προηγούμενη ενότητα έκανε σαφή την αναγκαιότητα της εφαρμογής αποκεντρωμένης διοίκησης, 

κυρίως από επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ευμετάβλητα - δυναμικά περιβάλλοντα Ειδικότερα 

(βλέπε Horngren σελ 861, Garrison-Noreen σελ 537, Horngren- Suchden 333-334 και Rainborn-Barfield- 

Kinney σελ 647-649) η αποκεντρωμένη διοίκηση παρουσιάζει σημαντικά 

πλεονεκτήματα: (βλέπεσχήμα2.12-1):

1 παρέχει καλύτερη ανταπόκριση στις επιμέρους ανάγκες. Οι υπεύθυνοι των 

τμημάτων είναι καλύτερα πληροφορημένοι απ' ότι η κεντρική διοίκηση για τους πελάτες 

τους, τους προμηθευτές και τους υπαλλήλους τους, έχοντας παράλληλα τον απαραίτητο 

χρόνο να ασχοληθούν με αυτούς και τα προβλήματά τους. Αυτό, σε συνδυασμό με την 

αρμοδιότητα για λήμη αποφάσεων, τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται καλύτερα και 

ταχύτερα στις ανάγκες των πελατών, των προμηθευτών και των υπαλλήλων τους. Η 

αποκέντρωση αυξάνει σημαντικά τη γνώση της επιχείρησης για την αγορά (καλύτερη 

ανίχνευση του περιβάλλοντος) και βελτιώνει τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες.

2. οδηγεί σε ταχύτερη και σωστότερη λήμη αποφάσεων. Η επιχείρηση που εκχωρεί 

στα μεσαία και κατώτερα στελέχη της την αρμοδιότητα λήμης αποφάσεων, μπορεί ως όλο 

να λαμβάνει ταχύτερα αποφάσεις δημιουργώντας έτσι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε
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σχέση με τις άλλες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις οι οποίες περιμένουν λύσεις και 

απαντήσεις μόνο από την κεντρική διοίκηση.

3. αυξάνει την υποκίνηση των εργαζομένων. Η πρόσθετη υπευθυνότητα και η 

αυξημένη δυνατότητα λήμης αποφάσεων (εμπλουτισμός της εργασίας), που συνεπάγεται 

μεγαλύτερη συμμετοχή στα δρώμενα της επιχείρησης, συχνά συμβάλλει στην αύξηση της 

ικανοποίησης που νοιώθουν οι υπεύθυνοι των τμημάτων από την εργασία τους. Αυτό 

αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Η Johnson & 

Johnson, μία από τις πιο αποκεντρωμένες επιχειρήσεις ισχυρίζεται ότι € Αποκέντρωση 

= Δημιουργικότητα = Παραγωγικότητα

4. συνεισφέρει στη δημιουργία και την ανάπτυξη νέων στελεχών. Δίνοντας στα 

νέα στελέχη περισσότερες ευθύνες τους παρέχει ένα εκπαιδευτικό πεδίο μέσα στο οποίο 

έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν το επιχειρηματικό τους ταλέντο (ηγετικές 

ικανότητες, δημιουργικότητα κ.α.) δημιουργώντας έτσι τα μελλοντικά ανώτερα στελέχη 

της.

5. επικεντρώνει την προσοχή της κεντρικής διοίκησης στον μακροχρόνιο 

σχεδίασμά και τον συντονισμό των ενεργειών. Με την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε 

όλα τα στελέχη της επιχείρησης, η κεντρική διοίκηση απελευθερώνεται από τα 

καθημερινά προβλήματα, βρίσκοντας έτσι τον απαραίτητο χρόνο να επικεντρώσει το 

ενδιαφέρον της σε ζωτικότερα προβλήματα της επιχείρησης που αφορούν την 

οικονομική μεγέθυνση και πρόοδό της.

6. παρέχει μία πιο αποτελεσματική βάση αξιολόγησης της επίδοσης του 

υπεύθυνου του τμήματος, μια που διαμέσου της αποκεντρωμένης διοίκησης 

αυτός έχει τον έλεγχο των αποτελεσμάτων του τμήματός του. Η μέτρηση και 

αξιολόγηση του έργου κατά κέντρο ευθύνης όχι μόνο είναι ο αποτελεσματικότερος 

τρόπος, αφού έτσι αποκαλύπτονται οι αδυναμίες αλλά και οι ικανότητες των στελεχών, 

αλλά είναι και ο δικαιότερος τρόπος αφού το κάθε στέλεχος κρίνεται με βάση το έργο 

που προσφέρει στην επιχείρηση και το οποίο είναι εύκολα προσδιορίσιμο.

7. συμβάλλει στη βελτίωση του ελέγχου της κεντρικής διοίκησης στα τμήματα 

της επιχείρησης και επιτρέπει την εφαρμογή του ·management by exception». 

Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται σε τρεις φάσεις: α) καθορισμός προτύπων (standards), 

β) μέτρηση πραγματικής επίδοσης και γ) υπολογισμός και διόρθωση των αποκλίσεων από
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τα πρότυπα. Η κεντρική διοίκηση λαμβάνοντας τις εκθέσεις του κάθε τμήματος μπορεί 

να προσδιορίσει τις αποκλίσεις από τα προβλεφθέντα και να πράξει αναλόγως.

Εκτός όμως (βλέπε Horngren σελ 861-862, Horngren-Suchden 334 και Rainborn-Barfield-Kinney

σελ 649-651) από τα παραπάνω πλεονεκτήματα, η αποκεντρωμένη διοίκηση

συνδέεται με και με μία σειρά μειονεκτημάτων (βλέπε σχήμα 2.L2-1):

L οδηγεί στη λήμη μη βέλτιστων αποφάσεων οι οποίες δεν εξυπηρετούν το 

συμφέρον της επιχείρησης ως ενιαίο σύνολο. Αυτό λαμβάνει χώρα όταν το όφελος 

από την απόφαση ενός τμήματος είναι μικρότερο από το κόστος που έχει η απόφαση 

αυτή για κάποιο άλλο τμήμα της επιχείρησης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα κόστος για 

την επιχείρηση ως όλο, το οποίο προκύπτει από την έλλειμη ελέγχου της κεντρικής 

διοίκησης στα τμήματα και ονομάζεται κόστος έλλειμης ελέγχου.

2. στερείται συνοχής στόχων. Το μειονέκτημα αυτό συνδέεται άμεσα με το 

προηγούμενο. Ειδικότερα, μη βέλτιστες αποφάσεις μπορούν να προκύμουν όταν: α) δεν 

υπάρχει αρμονία μεταξύ των στόχων της επιχείρησης, των τμημάτων αυτής και των 

στελεχών που τις λαμβάνουν ή όταν δεν ενημερώνονται οι υπεύθυνοι των τμημάτων για 

τις συνέπειες που θα έχει μία απόφασή τους τόσο στα άλλα τμήματα της επιχείρησης όσο 

και σε αυτή ως ενιαίο σύνολο. Αυτές οι αποφάσεις εμφανίζονται συνήθως σε 

επιχειρήσεις των οποίων τα τμήματα είναι έντονα αλληλοεξαρτώμενα. Ως παραδείγματα 

μπορούν να αναφερθούν:

• τμήματα τα οποία ανταγωνίζονται μεταξύ τους, είτε επειδή χρησιμοποιούν τις ίδιες ύλες, είτε επειδή 

απευθύνονται στο ίδιο καταναλωτικό κοινό.

• τμήματα τα οποία είναι κάθετα ολοκληρωμένα έτσι ώστε το τελικό προϊόν του ενός να αποτελεί την 

πρώτη ύλη του άλλου (transfers).

3. αυξάνει τις πιθανότητες για εσωτερικές συγκρούσεις. Η ύπαρξη δύο ή

περισσότερων κέντρων ευθύνης ή αυτόνομων τμημάτων, συχνά δίνει αφορμές για 

συγκρούσεις ανάμεσά τους. Οι δύο βασικοί τομείς των ενδοεπιχειρησιακών τριβών 

αφορούν τον επιμερισμό των κοινών εξόδων ανάμεσα στα τμήματα της επιχείρησης και 

τον καθορισμό των ενδοεπιχειρησιακών τιμών.

4. επιτρέπει την παράλληλη διενέργεια όμοιων δραστηριοτήτων από τα 

τμήματα της επιχείρησης. Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η περίπτωση έντονα
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αποκεντρωμένων επιχειρήσεων που το κάθε τμήμα του έχει το δικό του Λογιστήριο, 

γραφείο προσωπικού κ.α. Κάτι τέτοιο όμως συνεπάγεται σπατάλη οικονομικών πόρων.

5. μειώνει την αφοσίωση των στελεχών στην επιχείρηση ως όλο. Ο υπεύθυνος 

του κάθε τμήματος μπορεί να θεωρεί τους ομολόγους του, των άλλων τμημάτων της 

επιχείρησης, ως ξένα σώματα. Κατά συνέπεια τα στελέχη ίσως είναι απρόθυμα να 

μοιραστούν πολύτιμες πληροφορίες ή να βοηθήσουν κάποιο τμήμα σε περίοδο κρίσης.

6. αυξάνει το κόστος συλλογής πληροφοριών, γιατί η κεντρική διοίκηση, 

προκειμένου να πληροφορηθεί για την πορεία των τμημάτων και για να αξιολογήσει την 

απόδοσή τους, χρειάζεται εκθέσεις οι οποίες πρέπει να συνταχθούν και να 

παρουσιαστούν από τους υπεύθυνους των τμημάτων με βάση τα ανάλογα στοιχεία.

7. απαιτεί διαπραγματεύσεις μεταξύ των τμημάτων. Τα στελέχη πιθανώς να 

ξοδεύουν πολύτιμο χρόνο σε διαπραγματεύσεις όσο αφορά τις τιμές των προϊόντων που 

διακινούνται ανάμεσα στα τμήματα της επιχείρησης (transfers).

8. στοιχίζει πολύ ακριβά. Σε μία μεγάλη επιχείρηση είναι εξαιρετικά απίθανο όλοι οι 

υπεύθυνοι των τμημάτων να έχουν εξίσου καλές ικανότητες λήμης αποφάσεων. Γι αυτό 

το πρώτο έξοδο αφορά την εκπαίδευσή τους. Δεύτερο κόστος είναι αυτό που προκύπτει 

από τη λήμη λανθασμένων αποφάσεων. Ένα άλλο έξοδο της αποκέντρωσης σχετίζεται 

με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος σχεδιασμού και ελέγχου της όλης 

διαδικασίας. Από τη στιγμή που η κεντρική διοίκηση εκχωρεί αρμοδιότητες θα πρέπει με 

κάποιο τρόπο να ελέγχει τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής (responsibility accounting 

system

Το κόστος της αποκέντρωσης μπορεί να ελαχιστοποιηθεί όταν το κάθε

τμήμα της αποκεντρωμένης επιχείρησης:

• ορίσει τους δικούς του στόχους που θα είναι ανεξάρτητοι από των άλλων τμημάτων

• δεν βασίζεται στα άλλα τμήματα της επιχείρησης για την προμήθεια των πρώτων

υλών του

• δεν βασίζεται στα άλλα τμήματα της επιχείρησης για τις πωλήσεις των προϊόντων του

• δεν ανταγωνίζεται, στην εξωτερική αγορά, με τα άλλα τμήματα της επιχείρησης για

την προμήθεια περιορισμένων πρώτων υλών

• δεν ανταγωνίζεται, στο εσωτερικό, με τα άλλα τμήματα της επιχείρησης για τη λήμη 

περιορισμένων οικονομικών πόρων.

8



Συμπερασματικά, η αποκέντρωση είναι Θέμα βαθμού. Ο βαθμός αποκέντρωσης 

αντανακλά την εμπιστοσύνη που δείχνει μία επιχείρηση στους υπαλλήλους της, την 

εκπαίδευσή τους και την ικανότητά τους να λαμβάνουν τις «σωστές» αποφάσεις. Επίσης 

αντανακλά την ανάγκη της επιχείρησης να έχει κάποιον που μπορεί να αποφασίζει γρήγορα.

Πλήρως αποκεντρωμένη διοίκηση σημαίνει ελαχιστοποίηση των περιορισμών και 

μεγιστοποίηση της ελευθερίας των στελεχών για λήμη αποφάσεων, ακόμη και στα 

χαμηλότερα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας. Πλήρως συγκεντρωτική διοίκηση σημαίνει 

μέγιστοι περιορισμοί και ελάχιστη ελευθερία των χαμηλόβαθμων στελεχών στη λήμη 

αποφάσεων. Στη μεγάλη πλειομηφία των επιχειρήσεων συναντάμε ένα βαθμό 

αποκεντρωμένης και ένα βαθμό συγκεντρωτικής διοίκησης.
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Σχήμα 2. 1.2 - 1

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ί I

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

• Καλύτερη ανταπόκριση στις επιμέρους • Λήμη μη βέλτιστων αποφάσεων

ανάγκες (Suboptimization)

• Ταχύτερη και σωστότερη λήμη • Έλλειμη συνοχής στόχων

αποφάσεων

• Μεγαλύτερη υποκίνηση των • Αλληλοεπικάλυμη δραστηριοτήτων

εργαζομένων

• Δημιουργία και ανάπτυξη νέων • Μείωση της πίστης στην επιχείρηση

στελεχών ως όλο

• Καλύτερος μακροχρόνιος • Αύξηση του κόστους συλλογής

σχεδιασμός πληροφοριών

• Αποτελεσματικότερος συντονισμός • Ανάλωση πολύτιμου χρόνου σε

ενεργειών διαπραγματεύσεις μεταξύ των

τμημάτων

• Αποτελεσματικότερη αξιολόγηση της • Υμηλό κόστος εφαρμογής

επίδοσης των εργαζομένων

• Καλύτερος έλεγχος της λειτουργίας

των τμημάτων

» Εφαρμογή του «Management by

Exception»
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2.2 ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η αποκεντρωμένη διοίκηση επιφέρει την ανάγκη ενός αποτελεσματικού συστήματος 

σχεδιασμού και ελέγχου. Ένα τέτοιο σύστημα είναι η δημιουργία βκέντρων ευθύνης» 

(responsibility centers) μέσα στην επιχείρηση, ο επικεφαλής του οποίου είναι υπεύθυνος για την 

πραγματοποίηση των στόχων του. Ως παραδείγματα κέντρων ευθύνης μπορούν να αναφερθούν, ένα 

κατάστημα αθλητικών ειδών που ανήκει σε μία αλυσίδα ομοειδών καταστημάτων, το super market της 

γειτονιάς που ανήκει σε κάποιο όμιλο, το τμήμα μιας αυτοκινητοβιομηχανίας που ασχολείται με την 

παραγωγή ελαστικών, το τμήμα μιας ασφαλιστικής εταιρείας που ασχολείται με πς αποζημιώσεις από τροχαία 

ατυχήματα, το τμήμα ενός ταχυδρομείου που ασχολείται με την παραλαβή και την αποστολή δεμάτων κ.α

Πρωταρχικό καθήκον κάθε διευθυντή ενός κέντρου ευθύνης είναι η λειτουργία του 

κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της επιχείρησης στην οποία και ανήκει. Ο 

διευθυντής κάθε κέντρου ευθύνης, σε συνεργασία με τους άμεσους συνεργάτες του, έχει υποχρέωση να θέτει 

στόχους για το κέντρο ευθύνης του και να κατευθύνει όλους τους υπαλλήλους του με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο προς την επίτευξη αυτών. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι εφικτοί, συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι, όπως 

συγκεκριμένοι πρέπει να είναι οι τρόποι και οι οδηγίες που δίνονται στους υπαλλήλους για την επίτευξη των 

στόχων αυτών. Επίσης οι στόχοι αυτοί δα πρέπει να προάγουν τα μακροχρόνια συμφέροντα της επιχείρησης 

ως όλο καθώς και την συνεργασία με τα άλλα κέντρα ευθύνης της επιχείρησης.

2.2.1 Είδη κέντρων ευθύνης

Υπάρχουν τέσσερα είδη ·κέντρων ευθύνης» (βλέπε σχήμα 2.2.1-1):

• κέντρα κόστους (cost centers), στα οποία τα στελέχη έχουν την αρμοδιότητα να 

διαχειρίζονται μόνο τα στοιχεία του κόστους και αξιολογούνται με βάση το πόσο καλά 

ελέγχθηκαν αυτά. Κυρίως χρησιμοποιούνται σε τμήματα της επιχείρησης που 

ασχολούνται με την παραγωγή.

• κέντρα εσόδων (revenue centers), στα οποία τα στελέχη είναι υπεύθυνα μόνο για 

τη δημιουργία εσόδων χωρίς να έχουν συμμετοχή στον καθορισμό των τιμών ή στην 

κατάρτιση του προϋπολογισμού του κόστους. Στην πράξη τα κέντρα εσόδων δεν έχουν 

μεγάλη εφαρμογή αφού τα αρμόδια στελέχη έχουν τον έλεγχο τουλάχιστον ορισμένων 

βασικών στοιχείων κόστους.
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• κέντρα κέρδους (profit centers), στα οποία τα στελέχη είναι υπεύθυνα για τη 

δημιουργία εσόδων, ενώ παράλληλα ελέγχουν και τα έξοδα. Ο πρωταρχικός στόχος του 

επικεφαλής ενός κέντρου κέρδους είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους του. Τα κέντρα 

κέρδους πρέπει να είναι ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες των οποίων τα στελέχη θα 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν πόρους στις πιο συμφέρουσες τιμές και να 

πωλούν τα προϊόντα τους σε τιμές ικανές να μεγιστοποιούν τα έσοδά τους. Αν τα 

στελέχη ενός κέντρου κέρδους δεν έχουν την παραπάνω αρμοδιότητα, είναι πολύ 

δύσκολη η ουσιαστική και δίκαιη αξιολόγηση αυτού Επίσης το ιδανικό κέντρο κέρδους 

πρέπει να έχει το δικό του τμήμα παραγωγής, marketing, έρευνας και ανάπτυξης, 

προσωπικού κ.α. Στην πράξη θα πρέπει να λειτουργεί ως μία μικρή επιχείρηση.

Σε αρκετές επιχειρήσεις παρατηρείται η ύπαρξη κέντρω ν μευδοκέρδους. Πρόκειται για 

κέντρα ευθύνης τα οποία λειτουργούν τυπικά ως κέντρα κέρδους. Αυτή είναι μία 

τακτική που υιοθετείται σε αρκετές περιπτώσεις από τις κεντρικές διοικήσεις των 

επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους για την αξιολόγηση των κέντρων ευθύνης τους. Για 

παράδειγμα, ένα τμήμα που ασχολείται με την παραγωγή κάποιου προϊόντος, μπορεί να 

μετατραπεί από κέντρο κόστους σε κέντρο κέρδους, αν του δοθεί η δυνατότητα να 

τιμολογήσει το προϊόν που παράγει και να το πωλήσει σε κάποιο άλλο τμήμα της ίδιας 

επιχείρησης σε τιμή πλέον του κόστους του.

• κέντρα επενδύσεων (Investment centers), στα οποία τα στελέχη δεν είναι 

υπεύθυνα μόνο για τη δημιουργία εσόδων, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των 

εξόδων αλλά λαμβάνουν αποφάσεις για την απόκτηση, χρήση και γενικότερη 

εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά τρόπο τέτοιο που 

οδηγεί σε υμηλότερες αποδόσεις και αυξάνει την οικονομική αξία της επιχείρησης.

Αυτό που 8α πρέπει να σημειωθεί είναι ότι τα κέντρα κέρδους δεν ταυτίζονται αποκλειστικά και μόνο 

με την αποκεντρωμένη επιχείρηση. Αντίστοιχα, ο όρος «κέντρα κόστους» δε 8α πρέπει να παραπέμπει 

οπωσδήποτε σε μη αποκεντρωμένη οργάνωσα Το κέντρο κέρδους μπορεί κάλλιστα να λειτουργήσει σε μία 

επιχείρηση με υμηλό βαδμό συγκέντρωσης και αντίστοιχα η εφαρμογή της ιδέας του κέντρου κόστους μπορεί 

να έχει δεπκά αποτελέσματα σε μία πλήρως αποκεντρωμένη οργάνωση. Για παράδειγμα, δεν είναι σπάνιες οι 

περιπτώσεις στις οποίες τα στελέχη ενός κέντρου κέρδους έχουν περιορισμένη ελευθερία λήμης αποφάσεων 

και χρειάζονται την έγκριση της κεντρικής διοίκησης για οποιοδήποτε έξοδο ξεπερνά κάποιο ποσό, αχ. 

10.000.000 δρχ, ενώ ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν πιστά πς οδηγίες και τις συμβουλές της. 

Αντίστοιχα σε άλλες επιχειρήσεις των οποίων τα τμήματα μπορεί να είναι οργανωμένα ως κέντρα κόστους, τα
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στελέχη τους είναι πολύ πιθανό να έχουν απεριόριστη ελευθερία αχ. σε σχέση με την αγορά πρώτων υλών. Με 

άλλα λόγια, οι ταμπέλες «κέντρο κέρδους» και «κέντρο κόστους» μπορεί να είναι ανεξάρτητες του βαθμού 

αποκέντρωσης μιας επιχείρησης.
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2.2.2 Αξιολόγηση κέντρων ευθύνης

Η αξιολόγηση ενός κέντρου ευθύνης εξαρτάται από το είδος του. Έτσι, με άλλα

κριτήρια αξιολογείται ένα κέντρο κόστους και με άλλα ένα κέντρο κέρδους. Ειδικότερα

• οι προσπάθειες των στελεχών ενός κέντρου κόστους αξιολογούνται με βάση 

την σποτελεσματικότητά τους στον έλεγχο των στοιχείων κόστους του 

συγκεκριμένου κέντρου ευθύνης. Συγκεκριμένα, ως κριτήριο αξιολόγησης 

χρησιμοποιούνται οι αποκλίσεις των πραγματικών εξόδων από τα προϋπολογισμένα ή 

πρότυπα έξοδα. Το πρότυπο ή αναμενόμενο κόστος υπολογίζεται για κάθε λειτουργία ή 

προϊόν χωριστά με βάση ιστορικά δεδομένα. Το συνολικό πρότυπο κόστος προκύπτει 

από τον πολλαπλασιασμό του ανά μονάδα πρότυπου κόστους με τον αριθμό των 

παραγόμενων μονάδων και το αποτέλεσμα, που είναι το αναμενόμενο κόστος 

παραγωγής, συγκρίνεται με το πραγματικό κόστος παραγωγής. Έτσι, αν το πραγματικό 

κόστος παραγωγής μιας περιόδου είναι μικρότερο του αναμενόμενου, αυτό σημαίνει ότι 

οι προσπάθειες των στελεχών του κέντρου ευθύνης ήταν επιτυχείς και ως εκ τούτου 

πρέπει να αμειφθούν αναλόγως. Αντίθετα, όσο πιο μεγάλο είναι το πραγματικό από το 

αναμενόμενο κόστος, τόσο τα προβλήματα πληθαίνουν και κρίνεται απαραίτητος ο 

εντοπισμός των αιτιών των αποκλίσεων αυτών και η λήμη ανάλογων μέτρων για την 

αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.

• αντίστοιχα, οι προσπάθειες των στελεχών ενός κέντρου εσόδων 

αξιολογούνται με βάση την ικανότητά τους για τη δημιουργία και την αύξηση 

των εσόδων του κέντρου ευθύνης τους. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο τα κέντρα 

εσόδων αξιολογούνται κυρίως με βάση την αποτελεσματικότητά τους παρά την 

αποδοτικότητά τους. Η αποτελεσματικότητα στον τομέα των πωλήσεων, για παράδειγμα, 

προκύπτει από την σύγκριση των πραγματικών πωλήσεων μιας περιόδου σε σχέση με τις 

αναμενόμενες ή τις πωλήσεις της προηγούμενης περιόδου. Τα κέρδη του κέντρου 

ευθύνης δεν λαμβάνονται υπόμη αφού έχει περιορισμένο ως και ανύπαρκτο έλεγχο του 

κόστους.

• τα κριτήρια αξιολόγησης της επίδοσης των στελεχών ενός κέντρου κέρδους 

είναι δύο, α) π ικανότητά τους για τον έλεγχο του κόστους των παραγόμενων 

προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών και β) η ικανότητά τους για συνεχή 

αύξηση, ή ακόμη καλύτερα, για μεγιστοποίηση των εσόδων του κέντρου 

ευθύνης τους. Με άλλα λόγια, όσο μεγαλύτερα είναι τα κέρδη ενός κέντρου κέρδους, 

τόσο καλύτερη είναι και η επίδοση των στελεχών του.



Ακόμη, ως μέτρο μέτρησης της επίδοσης των στελεχών ενός κέντρου κέρδους μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί και η απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου. Ωστόσο το κριτήριο αυτό 

δεν είναι και το καταλληλότερο, μια και τα στελέχη ενός κέντρου κέρδους δε 

συμμετέχουν και δε λαμβάνουν συνήθως επενδυτικές αποφάσεις.

• η επίδοση των στελεχών ενός κέντρου επενδύσεων αξιολογείται κυρίως με 

βάση την απόδοση του κεφαλαίου που επενδύθηκε από το συγκεκριμένο κέντρο 

ευθύνης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα στελέχη αυτά είναι τα κατεξοχήν υπεύθυνα 

για τις επενδυτικές αποφάσεις που λαμβάνονται και οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για 

το παρόν και το μέλλον κάθε επιχείρησης. Αλλα μέτρα μέτρησης είναι το καθαρό 

εισόδημα, η απόδοση στους μετόχους κ.α., η εξέταση των οποίων ξεφεύγει από τα όρια 

της παρούσας μελέτης.

2.3 ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

2.3.1 Εισαγωγή

Όταν μία επιχείρηση αγοράζει και πωλεί προϊόντα και υπηρεσίες τόσο στην εσωτερική (ανάμεσα στα 

κέντρα ευθύνης της) όσο και την εξωτερική - ελεύθερη αγορά, το πρόβλημα του σχεδιασμού και της 

αξιολόγησης των δραστηριοτήτων της ως όλο, αλλά και ειδικότερα των κέντρων ευθύνης της, για τα οποία 

έγινε λόγος στο προηγούμενο τμήμα αυτού του κεφαλαίου, γίνεται εξαιρετικά δύσκολο και περίπλοκο. Αυτό το 

πρόβλημα επιτείνεται όταν η αξιολόγηση των διευθυντών των κέντρων ευθύνης της επιχείρησης βασίζεται 

μόνο στα κέρδη που αυτά παρουσιάζουν. Ένας ρεαλισπκός και εφαρμόσιμος στην πράξη προσδιορισμός των 

ημών των ενδιάμεσον προϊόντων της, δηλαδή αυτών που μεταφέρονται από 

ένα κέντρο ευθύνης της επιχείρησης σε άλλο, γίνεται κάτι παραπάνω από 

αναγκαίος.

Έτσι ένα από τα κυριότερα προβλήματα που ανπμετωπίζει η κεντρική διοίκηση κάθε αποκεντρωμένης 

επιχείρησης είναι ο καθορισμός των ενδοεπιχειρηστακών τιμών. Ποια πρέπει να είναι η τιμή με την οποία 

ένα κέντρο ευθύνης μιας επιχείρησης θα πρέπει να χρεώσει κάποιο άλλο κέντρο ευθύνης αυτής προκειμένου 

να του παρέχει κάποιο ενδιάμεσο προϊόν; Η τιμή αυτή θα πρέπει να καλύπτει μόνο το κόστος του ενδιάμεσου 

προϊόντος; Ποιο δα είναι αυτό, το μεταβλητό ή το συνολικό; Ή μήπως θα πρέπει να περιλαμβάνει και κάποιο 

κέρδος για το κέντρο ευθύνης - πωλητή; Σε ποιο ύμος πρέπει να οριστεί αυτό; Τα ερωτήματα αυτά γίνονται
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ακόμη mo σύνθετα από το γεγονός ότι κάθε τμήμα μπορεί να προμηθεύει με τα ενδιάμεσα προϊόντα του τόσο 

άλλες επιχειρήσεις όσο και άλλα κέντρα ευθύνης της αυτής επιχείρησης ή θυγατρικές της.

Ως ενδοεπιχειρησιακή τιμή ορίζουμε την εσωτερική χρέωση 

βάσει της οποίας γίνεται η ανταλλαγή ενδιάμεσων προϊόντων ή 

υπηρεσιών ανάμεσα στα κέντρα ευθύνης της ίδιας επιχείρησης.

Η ενδοεπιχειρησιακή πμή μπορεί να ειδωθεί σαν ένα σινιάλο που στέλνεται από το κέντρο ευθύνης - 

πωλητή στο κέντρο ευθύνης - αγοραστή να λάβει μια προκαθορισμένη δράση. Αν η ενδοεπιχειρησιακή πμή 

που ορίζεται από το κέντρο ευθύνης - πωλητή είναι μεγαλύτερη από την πμή της εξωτερικής αγοράς, αυτό 

αποτελεί για το κέντρο ευθύνης - αγοραστή ένα σημάδι να αγοράσει από αυτά Ενώ αν είναι μικρότερη ή ίση 

με την πμή της εξωτερικής αγοράς, αποτελεί ένα σημάδι προς το κέντρο ευθύνης - αγοραστή να αγοράσει το 

ενδιάμεσο προϊόν από την εσωτερική αγορά, δηλαδή από το κέντρο ευθύνης - πωλητή.

2.3.2 Ε νδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση και management control 

process

Επιχειρήσεις οι οποίες διαφέρουν ως προς τα προϊόντα που παράγουν και πς αγορές που 

απευθύνονται, μπορεί να χρησιμοποιούν πς ίδιες μεθόδους καθορισμού ενδοεπιχειρησιακών πμών, αλλά και 

άλλες, οι οποίες ενώ μοιάζουν πολύ ως προς τα παραπάνω χαρακτηρισπκά είναι πιθανό να χρησιμοποιούν 

εντελώς αντίθετες τεχνικές. Έτσι, δεν υπάρχει κάποια μέθοδος ενδοεπιχειρησιακής 

τιμολόγησης η οποία μπορεί να θεωρηθεί, γενικά, ως η πιο κατάλληλη. Αυτό 

συμβαίνει επειδή οι μέθοδοι που υιοθετούνται από μία επιχείρηση επηρεάζονται από μία πλαπά και πολύ 

σημανπκή επιχειρησιακή διαδικασία η οποία είναι γνωστή ως «management control process (MCP)». Η 

ενδοεπιχειρησιακή πμολόγηση είναι ένα σύστημα που αποτελεί μέρος του MCP. Δυστυχώς , παλαιότερα 

υπήρχε μία τάση μελέτης της ενδοεπιχειρησιακής πμολόγησης χωρίς καμία αναφορά στο MCP. Κάπ τέτοιο 

όμως είναι σαν να προσπαθεί κάποιος να μελετήσει την ανθρώπινη συμπεριφορά χωρίς να λάβει υπόμη του το 

πολιτιστικό περιβάλλον. Αρα, προκειμένου να γίνει κατανοητή η φύση της ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης 

είναι αναγκαία η αναφορά του MCP, του οποίου και αποτελεί μέρος.

To tmanagement control process», το οποίο χρησιμοποιείται για τον έλεγχο 

των ποικίλων δραστηριοτήτων και στοιχείων μιας επιχείρησης έχει δύο δασικούς στόχους, να 

οδηγεί τα μέλη της επιχείρησης κατευθείαν στους στόχους της («goal congruence») και να 

αξιολογεί τη συμβολή των τμημάτων της επιχείρησης στην επίτευξη αυτών (αξιολόγηση 

επίδοσης).
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Ειδικότερα, σε σχέση με τον πρώτο στόχο, ας υποτεθεί ότι μία από τις βασικές επιδιώξεις μιας 

επιχείρησης είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Με ποιους τρόπους θα πρέπει να ενθαρρύνει την 

προσπάθεια των στελεχών της προς την κατεύθυνση αυτή; Αρχικά θα πρέπει να εξετάσει, διαμέσου σχεπκής 

έρευνας, αν και σε ποιο βαθμό οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις ρυπαίνουν ή όχι το περιβάλλον. Έπειτα θα 

πρέπει να θέσει στόχους που να αφορούν επενδύσεις σε νέο αντιρρυπαντικό εξοπλισμό εφόσον ο παλαιός 

εξοπλισμός είναι αναποτελεσματικός. Τέλος υποχρεωτική κρίνεται όχι μόνο η ενημέρωση αλλά και η 

εκπαίδευση των στελεχών σε θέματα σχετικά με την ρύπανση του περιβάλλοντος, τους τρόπους προστασίας 

του και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Με άλλα λόγια, η επιχείρηση θα πρέπει σε πρώτο στάδιο να ορίσει 

τα σχετικά πρότυπα Αυτές οι ενέργειες αποτελούν τη βάση των κοινών προσπαθειών κεντρικής διοίκησης και 

λοιπών στελεχών προς την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

Σε σχέση με τον δεύτερο στόχο του M.C.P., η κεντρική διοίκηση θα πρέπει να εξετάσει αν ο στόχος της 

προστασίας του περιβάλλοντος απ’αυτή είναι εφικτός. Έτσι τίθονται τα ερωτήματα η σχετική έρευνα έχει 

ολοκληρωθεί; Ποια τα αποτελέσματα αυτής; Οι στόχοι των επενδύσεων επιτεύχθηκαν; Τα στελέχη 

εκπαιδεύτηκαν; Ήταν η εκπαίδευση τους ικανοποιητική; Με άλλα λόγια η επιχείρηση θα πρέπει να 

αξιολογήσει την συμβολή των τμημάτων στην επίτευξη του στόχου συγκρίνοντας τα πραγματικά μεγέθη με τα 

πρότυπα

Επειδή, όπως προαναφέρθηκε η ενδοεπιχειρησιακή πμολόγηση είναι ένα σύστημα που αποτελεί 

μέρος του MCP, οι στόχοι της θα πρέπει όχι μόνο να βρίσκονται σε συνέπεια με του στόχους αυτού αλλά και 

να τους υποστηρίζουν, δηλαδή ο ρόλος της ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης σε μία επιχείρηση είναι η 

επίτευξη της συνέπειας των στόχων και η βελτίωση της αξιολόγησης της απόδοσης των τμημάτων και της 

επίδοσης των στελεχών. Ο τρόπος με τον οποίον μπορεί να επιτευχθεί αυτό γίνεται εμφανής με το ακόλουθο 

παράδειγμα

Έστω ότι μία επιχείρηση παράγει το κύριο προϊόν X, η παραγωγή του οποίου οδηγεί και στην 

παραγωγή του υποπροϊόντος Ψ. Επειδή το περιθώριο κέρδους του Ψ είναι πολύ μικρό και ο όγκος των 

πωλήσεών του ασήμαντος σε σχέση με του X, το τμήμα marketing της επιχείρησης λογικά δε δα είναι 

διατεθειμένο να καταβάλλει καμία ιδιαίτερη προσπάθεια για την πώλησή του. Αν η επιχείρηση θελήσει να 

πωλήσει το Ψ θα πρέπει να υποκινήσει το τμήμα marketing προς την κατεύθυνση αυτή. Ένας τρόπος είναι ο 

καθορισμός μιας χαμηλής ενδοεπιχειρησιακής τιμής πώλησης του Ψ από το τμήμα που το παράγει στο τμήμα 

marketing. Η χαμηλή τιμή συνεπάγεται υμηλό κέρδος για το τμήμα marketing και καθιστά την πώληση του Ψ 

από αυτό ελκυστική. Με αυτόν τον τρόπο, το τμήμα που παράγει το υποπροϊόν Ψ έχει κάποια κέρδη από την 

εσωτερική του πώληση στο τμήμα marketing, το οποίο με τη σειρά του έχει κέρδη από την εξωτερική του 

πώληση. Αλλά και η επιχείρηση ως όλο έχει κέρδος από την όλη διαδικασία, αφού η πώληση και όχι η
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εσωτερική του πώληση στο τμήμα marketing, το οποίο με τη σειρά του έχει κέρδη από την εξωτερική του 

πώληση. Αλλά και η επιχείρηση ως όλο έχει κέρδος από την όλη διαδικασία, αφού η πώληση και όχι η 

αποθήκευση ή καταστροφή του Ψ σημαίνει και γι’αυτήν κέρδη. Αρα η ενδοεπιχειρησιακή πμή ενθαρρύνει τα 

τμήματα της επιχείρησης στην από κοινού προσπάθεια για την επίτευξη ενός στόχου της επιχείρησης ως όλο, 

επηρεάζοντας ταυτόχρονα και τους δύο στόχους του M.C.P..

2.3.3 Εγχώριοι στόχοι ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης

Όπως προαναφέρθηκε οι δύο βασικοί στόχοι της ενδοεπιχειρησιακής 

τιμολόγησης (βλέπε σχήμα 2.3.3-1) είναι οι εξής:

1. η συνέπεια προς την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης (goal 

congruence). Αυτό συμβαίνει όταν οι ενέργειες που γίνονται από τα στελέχη της 

επιχείρησης για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των κέντρων ευθύνης τους έχουν 

ευεργετικά αποτελέσματα και για την επιχείρηση ως όλο. Η συνέπεια των στόχων 

επιτυγχάνεται διαμέσου της σωστής συνεργασίας των κέντρων ευθύνης της επιχείρησης.

2. η μεγαλύτερη υποκίνηση των στελεχών. Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα στελέχη 

υποκινούνται προκειμένου να επιδίδονται στο κυνήγι του κέρδους, ενώ η αντίστοιχη 

υποκίνηση προκειμένου να μην υπερβαίνουν τα προΰπολογισθέντα κονδύλια εξόδων δεν 

είναι τόσο έντονη. Αν οι ενδοεπιχειρησιακές τιμές καθορίζονται σε τιμή πλέον του 

κόστους των ενδιάμεσων προϊόντων τότε, καθώς ένα κέντρο ευθύνης πωλεί προϊόντα σε 

άλλα, θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί κέρδη. Έτσι, μετατρέπεται από κέντρο 

κόστους, σε κέντρο κέρδους και αυτό υποκινεί τα στελέχη να στοχεύουν σε καλύτερες 

αποδόσεις ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία. 

Βέβαια αυτή η υποκίνηση θα πρέπει να οδηγεί σε ενέργειες οι οποίες θα είναι σύμφωνες 

με τους στόχους της επιχείρησης ως όλο.

Αλλοι εγχώριοι στόχοι της ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης (βλέπε σχήμα 2.3.3-1) 

είναι:

3. η καλύτερη αξιολόγηση της απόδοσης των κέντρων ευθύνης, με την παροχή 

ενός ανάλογου, επαρκούς και κατάλληλου μέτρου. Προκειμένου η απόδοση ενός κέντρου 

ευθύνης να αξιολογηθεί δίκαια, πρέπει να του δοθεί το δικαίωμα να πωλεί προϊόντα σε 

άλλα κέντρα ευθύνης σε «δίκαιες» τιμές. Όμοια, αν ένα κέντρο ευθύνης αγοράζει 

προϊόντα από άλλα κέντρα ευθύνης, αυτές οι συναλλαγές θα πρέπει επίσης να γίνονται 

με «δίκαιες τιμές». Όταν μιλάμε για δίκαιες τιμές, συνήθως εννοούμε τις τιμές της
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ελεύθερης αγοράς, όταν αυτές υπάρχουν. Η χρήση της τιμής της ελεύθερης αγοράς 

(«market price») σημαίνει ότι το κάθε κέντρο ευθύνης πρέπει να βασίζεται στις δικές του 

δυνάμεις, όπως ακριβώς θα συνέβαινε αν ήταν μία ανεξάρτητη επιχείρηση. Για 

παράδειγμα, εάν η ενδοεπιχειρησιακή τιμή είναι μικρότερη από την τιμή της ελεύθερης 

αγοράς, τότε το κέντρο ευθύνης - πωλητής μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει μία δυσμενή 

αντιμετώπιση και το κέντρο ευθύνης - αγοραστής μπορεί να θεωρηθεί ως ευνοούμενο.

4. η μεγαλύτερη αυτονομία των κέντρων ευθύνης. Ο στόχος αυτός της 

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης, βρίσκεται σε άμεση σχέση με τον προηγούμενο. 

Γενικά, για να αποδίδει καλύτερα ένα σύστημα ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης θα 

πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυσης της αυτονομίας των τμημάτων της επιχείρησης.

5. η εξασφάλιση της αποτελεσματικής κατανομής των πόρων της επιχείρησης 

ανάμεσα στα κέντρα ευθύνης της.

6. η εξασφάλιση αποδοτικής επικοινωνίας μέσα στην επιχείρηση.

Συμπερασματικά, ο κύριος λόγος ύπαρξης των συστημάτων

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης είναι η μετάδοση δεδομένων η οποία θα 

οδηγήσει στη λήμη αποφάσεων που με τη σειρά τους θα συμβάλουν στη συνέπεια των 

στόχων (goat congruence). Έτσι οι ενδοεπιχειρησιακές τιμές θα πρέπει να οδηγούν τα 

στελέχη στην λήμη των βέλτιστων αποφάσεων, ανεξάρτητα από το αν θα αγοράζουν ή θα 

πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες εντός ή εκτός της επιχείρησης. Ένας άλλος σημαντικός 

λόγος είναι η αξιολόγηση της απόδοσης των κέντρων ευθύνης και κατά συνέπεια η 

υποκίνηση των στελεχών τους προς τη λήμη αποφάσεων προς το συμφέρον της επιχείρησης 

ως όλο.

2.3.4 Διεθνείς στόχοι ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης

Οι στόχοι της ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης της προηγούμενης ενότητας αφορούν μια επιχείρηση 

που δραστηριοποιείται εντός των συνόρων της χώρας στην οποία βρίσκεται. Όταν πρόκειται για μία 

πολυεθνική επιχείρηση τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, αφού διαφορετικοί είναι τόσο οι στόχοι της 

όσο και οι προτεραιότητες της. Συγκεκριμένα, οι στόχοι ενός συστήματος ενδοεπιχειρησιακής 

τιμολόγησης μιας πολυεθνικής επιχείρησης (βλέπε σχήμα 2.3.3-1) είναι:

• η μείωση των φόρων. Σύμφωνα με μία μελέτη των Benke και Edwards, για 

λογαριασμό της αμερικάνικης ένωσης λογιστών που έγινε το 1980 σε αμερικάνικες
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επιχειρήσεις, η μείωση του φόρου που καλείται να πληρώσει μία αμερικάνικη

πολυεθνική επιχείρηση, αποτελεί τον κυριότερο στόχο_____του___ συστήματος

ενδηεπιχειρησιακής της τιμολόγησης, Όλοι οι άλλοι στόχοι θεωρούνται δευτερεύοντες. 

Επομένως, η μείωση του συνολικού φόρου εισοδήματος αποτελεί, όχι άδικα, το 

κυριότερο μέλημα κάθε πολυεθνικής επιχείρησης.

Ο τρόπος με τον οποίο οι πολυεθνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την ενδοετηχειρησιακή 

τιμολόγηση ως μέσο αντιμετώπισης των δυσμενών μέτρων της φορολογίας εισοδήματος αλλά και των 

φόρων που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις των χωρών στα εισαγόμενα προϊόντα γίνεται περισσότερο 

κατανοητός με τη βοήθεια του παρακάτω παραδείγματος.

Έστω ότι η πολυεθνική επιχείρηση ΑΒΓ έχει τμήματα, το Α που παράγει το ενδιάμεσο προϊόν X και το 

Β που το αγοράζει χρησιμοποιώντας το ως πρώτη ύλη για την παραγωγή του τελικού προϊόντος Ψ. Έστω 

επίσης ότι το Α βρίσκεται στην Ιταλία στην οποία ο φορολογικός συντελεστής εισοδήματος είναι 25% και 

το Β στην Μεγάλη Βρετανία όπου ο συντελεστής εισοδήματος είναι 50%. Ακόμη, έστω ότι η βρετανική 

κυβέρνηση επιβάλλει για την εισαγωγή οποιουδήποτε προϊόντος στην Μεγάλη Βρετανία έναν φόρο ο 

οποίος ανηστοιχεί στο 20% της αξίας του εισαγόμενου προϊόντος. Επίσης δίνονται τα εξής στοιχεία; το 

ανά μονάδα πλήρες κόστος του ενδιάμεσου προϊόντος X είναι 15.000 ιταλικές λιρέτες και το μεταβλητό 

του κόστος 9.000 ιταλικές λιρέτες, το κόστος επεξεργασίας του ενδιάμεσου προϊόντος X στο τμήμα Β 

είναι 2.000 ιταλικές λιρέτες και η τιμή πώλησής του στην αγορά 25.000 ιταλικές λιρέτες. Με βάση τα 

παραπάνω στοιχεία και τη βοήθεια των πινάκων που ακολουθούν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι 

προς όφελος της πολυεθνικής επιχείρησης ως όλο, να τιμολογήσει το ενδιάμεσο προϊόν της στο πλήρες 

και όχι στο μεταβλητό κόστος του.

Περίπτωση 1η. Το τμήμα Α πωλεί το ενδιάμεσο προϊόν X στο Β, στο μεταβλητό του 

κόστος, δηλαδή προς 9.000 ιταλικές λιρέτες. Τότε;

Εσοδα Εξοδα Φόροι - Δασμοί εισαγωγών

ΤμήμαΑ 

Τμήμα Β 

Τμήμα Β 

Πολυεθνική

9.000

25.000

15.000

9.000 + 2.000

Φόροι (9.000-15.000) X 25% = -1.500 ιταλικές λιρέτες 

Φόροι(25.000-11.000) X 50% = 7.000 ιταλικές λιρέτες

Δασμοί εισαγωγών 9.000 X 20% = 1.800 ιταλικές λιρέτες

Συνολική επιβάρυνση 7.3001ταλικές λιρέτες

Το προαναφερόμενο παράδειγμα αποτελεί κλασική περίπτωση, στην οποία η ενδοετηχειρησιακή 

τιμολόγηση βοηθά στην φοροαποφυγή. Γι’αυτό, σε φορολογικά αναπτυγμένα κράτη επιχειρείται έλεγχος 

της κατάστασης αυτής με τη θέσπιση σχετικών νόμων, την επιβολή προστίμων κ.α.
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Περίπτωση 2η. Το τμήμα Α πωλεί το ενδιάμεσο προϊόν X στο Β, στο πλήρες κόστος του, 

δηλαδή προς 15.000 ιταλικές λιρέτες. Τότε:

Έσοδα Έξοδα Φόροι - Δασμοί εισαγωγών

Τμήμα A 

Τ μήμα Β 

Τμήμα Β 

Πολυεθνική

15.000

25.000

15.000

15.000+2.000

Φόροι (15000-15.000) X 25% = 0 ιταλικές λιρέτες

Φόροι(25.000-17.000) X 50% = 4.000 ιταλικές λιρέτες

Δασμοί εισαγωγών15.000 X 20% = 3.000 ιταλικές λιρέτες

Συνολική επιβάρυνση 7.000 ιταλικές λιρέτες

Ειδικότερα, η αμερικάνικη φορολογική νομοθεσία που διέπει τη δραστηριότητα των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων, επισημαίνει ότι οι ενδοετπχειρησιακές τιμές που αφορούν τόσο τα ενσώματα όσο και τα 

ασώματα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν αντικείμενα συναλλαγών ανάμεσα σε μία αμερικανική 

επιχείρηση και τα τμήματά της, που βρίσκονται σε άλλες χώρες ή πς θυγατρικές της, θα πρέπει να είναι 

ίσες με εκείνες πς πμές που θα χρεωνόντουσαν αν οι συναλλαγές γινόντουσαν με επιχειρήσεις της 

ελεύθερης αγοράς (μη συγγενικές). Το κλειδί για τον χειρισμό των ενδοεπιχειρησιακών 

τιμών σύμφωνα με τους αμερικανούς εφοριακούς είναι: οι ενδοεηιχειρησιακές 

τιμές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τιμές που χρεώνονται, τα έξοδα που 

προκύπτουν ή τα εισοδήματα που δηλώνονται από ομοειδείς επιχειρήσεις. 

Ωστόσο, παρά τις σχεπκές οδηγίες, όλοι αναγνωρίζουν πς δυσκολίες που υπάρχουν για τον προσδιορισμό 

των ομοειδών επιχειρήσεων και τη συλλογή των σχεπκών στοιχείων.

Άλλα θέματα τα οποία λαμβάνουν υπόμη τους οι πολυεθνικές επιχειρήσεις στον καθορισμό των 

ενδοεπιχειρησιακών τους πμών περιλαμβάνουν, τη μείωση των δασμών, την αντιμετώπιση 

συναλλαγματικών κινδύνων, την αποφυγή οικονομικών περιορισμών, την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης και τις σχέσεις με τις 

κυβερνήσεις των χωρών.

Γενικά ο ρόλος των ενδοεπιχειρησιακών πμών σπς πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι πολύ σημανπκός 

αρκεί να αναφερθεί όπ, χαμηλές πμές μπορεί να μειώσουν τους δασμούς ή να βελτιώσουν την ανταγωνισπκή 

θέση της επιχείρησης (λόγου χαμηλού κόστους), ενώ υμηλές πμές μπορούν να βοηθήσουν μία επιχείρηση να 

μετατοπίσει εισόδημα από μία χώρα σε μία άλλη απολαμβάνοντας τα αντίστοιχα φορολογικά και άλλα οφέλη
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Σχήμα 2. 3. 3 - 1

ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

____________________
ΕΓΧΩΡΙΟΙ

• Καλύτερη συνέπεια στόχων

• Μεγαλύτερη υποκίνηση

στελεχών

• Καλύτερη αξιολόγηση

απόδοσης

• Μεγαλύτερη αυτονομία

• Αποτελεσματικότερη κατανομή 

πόρων

• Αποδοτικότερη επικοινωνία

1
ΔΙΕΘΝΕΙΣ

• Μείωση φόρων

• Αντιμετώπιση οικονομικών

περιορισμών

• Ενίσχυση ανταγωνιστικής δέσης

• Μείωση δασμών

• Αντιμετώπιση συναλλαγματικών 

κινδύνων

• Βελτίωση σχέσεων με

κυβερνήσεις

2.3.5 Διαδικασία επιλογής ενδοεπιχειρησιακής τιμής

Απαραίτητη προϋπόθεση της μεγίστης δυνατής αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων και ταυτόχρονης 

ελαχιστοιιοίησης των μειονεκτημάτων ενός συστήματος ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης, είναι η «σωστή» 

επιλογή του. Η επιλογή αυτή, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αλλά και δυσκολότερα καθήκοντα των 

στελεχών μιας επιχείρησης. Στο σχήμα 2.3.5-1, παρουσιάζεται μία προτεινόμενη διαδικασία 

επιλογής ενός συστήματος ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης από μία επιχείρηση.

Το πρώτο μέλημα στην επιλογή του συστήματος ενδοεπιχειρησιακής 

τιμολόγησης είναι ο καθορισμός των διοικητικών στόχων του συστήματος. Αν η 

επιχείρηση είναι αποκεντρωμένη, θα είναι πολύ σημανπκή γι'αυτή η ακριβής μέτρηση της απόδοσης των 

κέντρων ευθύνης της ή των θυγατρικών της. Η κεντρική διοίκηση επίσης, θα επιθυμεί την επίτευξη των 

στόχων τόσο της επιχείρησης ως όλο, όσο και των ετπμέρους κέντρων ευθύνης της. Επίσης επιθυμητή θα είναι
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και η διασφάλιση όπ τα στελέχη υποκινούνται καταβάλλοντας προσπάθεια ελέγχου του κόστους και αύξηση 

της συνολικής κερδοφορίας της επιχείρησης. Ακόμη, μία πολυεθνική επιχείρηση θα χρειαστεί να λάβει 

σοβαρά υπόμη της την επίδραση που θα έχει το ενδοετπχειρησιακό τιμολογιακό σύστημά της στην 

ανταγωνιστικότητά της, στις διεθνείς δραστηριότητές της, καθώς και τις διαφορές που υπάρχουν στις αγορές 

και στους κανονισμούς των διαφόρων χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται. Μπορεί να υπάρξουν απαραίτητα 

«trade-offs» ανάμεσα στους ποικίλους επιχειρησιακούς σκοπούς προκειμένου να ανπμετωπιστούν τέτοια 

θέματα Τέλος η κεντρική διοίκηση θα πρέπει να μετρήσει το κόστος της παροχής και εφαρμογής ενός τέτοιου 

συστήματος σε αντιδιαστολή με τα αναμενόμενα κέρδη.

Ένα άλλο μέλημα στον σχεδίασμά ενός συστήματος ενδοεπιχειρησιακής 

τιμολόγησης είναι η ανάγκη να ανταποκρίνεται τόσο σε λειτουργικούς όσο και σε 

φορολογικούς σκοπούς. Ένα σύστημα το οποίο σχεδιάστηκε με αποκλειστικό στόχο την ανταπόκρισή 

του στις φορολογικές απαιτήσεις μπορεί να αποδειχθεί αναποτελεσμαπκό στον έλεγχο του κόστους και τη 

μέτρηση της απόδοσης.

Αφού λοιπόν η κεντρική διοίκηση της επιχείρησης (σε συνεργασία ή όχι με τα κέντρα 

ευθύνης της) σχεδιάσει το σύστημα, θα πρέπει να το υποβάλλει για έλεγχο στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ., προκειμένου να πάρει τη σχετική έγκριση για την χρησιμοποίησή του. Ταυτόχρονα, 

υποχρέωση της επιχείρησης είναι και η ενημέρωση της Δ.Ο. Υ. για τους σκοπούς του. Έπειτα, 

θα πρέπει να εκτιμηθεί από το φορολογικό επιτελείο της επιχείρησης, η συνολική φορολογική επίδρασή του, 

λαμβανομένων υπόμη και των σχετικών διεθνών φορολογικών συστημάτων. Σε επόμενο στάδιο η Δ.Ο.Υ., 

προκειμένου να δώσει την έγκρισή της, μπορεί να θελήσει περισσότερη ενημέρωση από τα στελέχη της 

επιχείρησης προτείνοντας και συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Μόλις συμβεί αυτό, η κεντρική διοίκηση δα πρέπει να 

αποφασίσει εάν αυτές οι προτεινόμενες ρυθμίσεις βλάπτουν ή όχι τα συμφέροντα της επιχείρησης και κατά 

συνέπεια αν θα γίνουν αποδεκτές χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις ή όχι. Σε αυτό το σημείο η συνεισφορά του 

φοροτεχνικού επιτελείου της επιχείρησης είναι καθορισπκή, προκειμένου να βρεθούν οι κατάλληλες 

φόρμουλες διασφάλισης τόσο των λειτουργικών όσο και των φορολογικών στόχων του ενδοεπιχειρησιακού 

τιμολογιακού συστήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή οποιουδήποτε συστήματος ενδοεπιχειρησιακής 

τιμολόγησης είναι να πειστεί η Δ.Ο.Υ., όπ οι τιμές του θα είναι όμοιες με αυτές που θα χρεωνόντουσαν σε 

ανάλογες συναλλαγές μεταξύ μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Αυτό αποτελεί ίσως και το mo καθοριστικό 

βήμα για την αποδοχή ή όχι του συστήματος από τη Δ.Ο.Υ.. Βεβαίως πάντα υπάρχει και η εναλλακτική της 

υιοθέτησης δύο εντελώς ξεχωριστών συστημάτων, ενός για φορολογικούς και ενός για καθαρά εσωτερικούς 

λόγους.
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Σχήμα 2. 3. 5 - 1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ
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2.3.6 Π λ ε ο νεκτήματα και μειονεκτήματα ενδοεπιχειρησιακής

τιμολόγησης

Ένα προσεκτικά σχεδιασμένο σύστημα ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης, ανεξάρτητα από τη μέθοδο

στην οποία βασίζεται, παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα (βλέπε σχήμα 2.3.6-1), όπως αυτά

αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία

1. αποτελεί μια κατάλληλη βάση υπολογισμού και αξιολόγησης της απόδοσης 

των κέντρων ευθύνης της επιχείρησης.

2. συμβάλλει καθοριστικά στην ορθολογικότερη διαχείριση των προϊόντων και 

των υπηρεσιών ανάμεσα στα κέντρα ευθύνης της επιχείρησης.

3. παρέχει στην επιχείρηση τη δυνατότητα και την απαραίτητη ευελιξία, ώστε 

να ανταηοκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αλλαγές που αφορούν τη ζήτηση 

των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησης και γενικότερα των συνθηκών 

αγοράς.

4. αποτελεί ένα μέσο υποκίνησης των στελεχών κάθε αποκεντρωμένης 

επιχείρησης.

5. συμβάλλει στην συνέπεια της επίτευξης των στόχων της επιχείρησης 

Εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήματα, η χρήση ενδοεπιχειρησιακών ημών

τόσο σε προϊόντα όσο και σε υπηρεσίες, έχει και συγκεκριμένα μειονεκτήματα

(βλέπε σχήμα 2.3.6-1). Ειδικότερα

1. μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες ανάμεσα στα στελέχη των κέντρων ευθύνης της 

επιχείρησης σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των ενδοεπιχειρησιακών τιμών

οι οποίες να έχουν αρνητικά αποτελέσματα στην πορεία της αποκεντρωμένης 

οργάνωσης. Αυτή η κατάσταση είναι πολύ πιο συχνή και πιο έντονη σε επιχειρήσεις με 

υμηλό βαθμό αποκέντρωσης.

2. η εφαρμογή ενός συστήματος ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης και η ένταξή του 

μέσα στο υπάρχον λογιστικό σύστημα της επιχείρησης, απαιτεί πρόσθετο κόστος και 

χρόνο.

3. όλα τα συστήματα ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης δεν μπορούν να 

εφαρμοστούν με την ίδια επιτυχία σε όλους τους τύπους των κέντρων ευθύνης 

παροχής υπηρεσιών. Τα κέντρα ευθύνης των οποίων τα οφέλη από τις υπηρεσίες που 

παρέχουν δε μπορούν να υπολογιστούν ή που δε μπορούν να δείξουν μία ξεκάθαρη
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σχέση αιτίας - αποτελέσματος (cause-and-effect relationship) μεταξύ της υπηρεσίας που 

χρησιμοποιείται από άλλα κέντρα ευθύνης και του κόστους της, δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούν ενδοεπιχειρησιακές τιμές.

4. με βάση τον τρόπο καθορισμού της ενδοεπιχειρησιακής τιμής, αυτή μπορεί να 

οδηγήσει σε δυσλειτουργική συμπεριφορά τα κέντρα ευθύνης της επιχείρησης 

και κύριες υπηρεσίες της μπορεί να υπερ/υποχρησιμοποιούνται.

Συμπερασματικά, μία επιχείρηση πριν υιοθετήσει κάποιο σύστημα ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης 

θα πρέπει να ζυγίσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης του. Αν η επιχείρηση αποφασίσει όη 

ένα τέτοιο σύστημα θα αυξήσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά της τότε μόνο θα πρέπει να 

προχωρήσει στην εφαρμογή του.

Σχήμα 2. 3. 6 - 1

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

• Καλύτερη αξιολόγηση • Πηγή συγκρούσεων των

απόδοσης στελεχών

• Ορθολογικότερη διαχείριση • Αβέβαιη επιτυχία στον τομέα

προϊόντων και υπηρεσιών των υπηρεσιών

• Καλύτερη απόκριση στις • Δυσλειτουργική επιχειρησιακή

αλλαγές του περιβάλλοντος συμπεριφορά

• Μεγαλύτερη υποκίνηση των 

στελεχών

• Πρόσθετο κόστος και χρόνος
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2.3.7Βασικές οδηγίες για τη λ ή y η ορθών ενδοεπιχειρησιακών 

τιμολογιακών αποφάσεων

Από τα προαναφερθέντα γίνεται ανηληπτή η δυσκολία λήμης αποφάσεων σχετικών με την 

ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση των ενδιάμεσων προϊόντων ή υπηρεσιών. Εδώ, δίνονται ορισμένες οδηγίες 

που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την επιλογή της κατάλληλης ενδοεπιχειρησιακής τιμής. Οι οδηγίες αυτές 

είναι οι εξής:

1. γνώση των στοιχείων που συνθέτουν το κόστος του προς τιμολόγηση 

ενδιάμεσου προϊόντος ή υπηρεσίας. Το κάθε στέλεχος που συμμετέχει στην ομάδα 

τιμολόγησης μιας επιχείρησης, προκειμένου να τιμολογήσει κάποιο ενδιάμεσο ή τελικό προϊόν είναι 

απαραίτητο να γνωρίζει ποια στοιχεία κόστους μεταβάλλονται όταν μεταβάλλεται η παραγόμενη 

ποσότητά του, δηλαδή τα μεταβλητά έξοδα του προϊόντος, και σε ποιους λόγους οφείλεται αυτό. Επίσης, 

εξίσου σημαντική είναι και η αναγνώριση εκείνων των στοιχείων του κόστους που σχετίζονται άμεσα με 

το προς πμολόγηση ενδιάμεσο προϊόν και τα οποία παραμένουν αμετάβλητα όταν μεταβάλλεται η 

παραγόμενη ποσότητά του. Επιπλέον, τα έξοδα προώθησης και διαφήμισης θα πρέπει να αποδοθούν στο 

κάθε ενδιάμεσο προϊόν κατά τρόπο όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό και να μην αποτελούν μέρος των 

γενικών βιομηχανικών εξόδων επιβαρύνοντάς τα κατά τρόπο αυθαίρετο. Η αξιολόγηση όλων των 

στοιχείων κόστους παρέχει μία αντικειμενική βάση για την επιλογή της καταλληλότερης τιμολογιακής 

πρότασης ανάμεσα σε πολλές εναλλακτικές, τον ορθότερο προσδιορισμό της πιστωτικής πολιτικής και τον 

ορισμό εναλλακτικών λύσεων. Επίσης, παρέχει στην επιχείρηση όλα τα αναγκαία επιχειρήματα 

προκειμένου να δικαιολογήσει την τιμή ενός ενδιάμεσου προϊόντος στις φορολογικές αρχές.

2. γνώση, τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής ζήτησης του 

παραγόμενου από την επιχείρηση, ενδιάμεσου προϊόντος ή υπηρεσίας. Εξίσου 

σημαντική, αν και λιγότερο αντικειμενική και αξιόπιστη με την γνώση των στοιχείων που συνθέτουν το 

κόστος ενός ενδιάμεσου προϊόντος, είναι και η γνώση των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν τη 

ζήτησή του. Τα στελέχη κάθε επιχείρησης που ασχολούνται με την τιμολόγηση των ενδιάμεσων 

προϊόντων πρέπει να γνωρίζουν αν και σε noto βαθμό, οι προτιμήσεις των εσωτερικών και εξωτερικών 

καταναλωτών επηρεάζονται από την τιμή των ενδιάμεσων προϊόντων. Δεν είναι λίγες οι φορές που μία 

αλλαγή στην ημολογιακή πολιπκή ενός ενδιάμεσου προϊόντος ή υπηρεσίας είχε ανέλπιστα δετικά 

αποτελέσματα σπς πωλήσεις και στα κέρδη της επιχείρησης. Παράλληλα, σημαντική είναι και η γνώση 

της χρήσης του προϊόντος εκ μέρους του αγοραστή του. Χρησιμοποιείται από αυτόν ως πρώτη ύλη 

για την παραγωγή κάποιου άλλου προϊόντος και σε τι ποσότητα; Αν ναι, το κόστος του
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αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο π ένα μικρό μέρος του κόστους του τελικού προϊόντος. Έτσι, 

αν το ενδιάμεσο προϊόν αντιπροσωπεύει για το κέντρο κέρδους - αγοραστή, ένα σημαντικότατο μέρος του 

κόστους του τελικού προϊόντος του, τότε μικρές αλλαγές στην τιμή του ενδιάμεσου προϊόντος μπορεί να 

επηρεάσουν σημαντικά το κόστος του κέντρου κέρδους - αγοραστή και κατά συνέπεια το κόστος και ίσως 

την τιμή του τελικού προϊόντος. Επίσης, αν η αγορά του τελικού προϊόντος είναι ευαίσθητη σε μεταβολές 

της τιμής του, τότε μία μικρή αύξηση της τιμής του ενδιάμεσου προϊόντος που λογικά θα οδηγήσει σε μία 

αντίστοιχη αύξηση της τιμής του τελικού προϊόντος της επιχείρησης, είναι πολύ πιθανό να μειώσει 

σημαντικά τη ζήτηση του τελικού προϊόντος της επιχείρησης. Ακόμη η επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει αν 

το ενδιάμεσο προϊόν της είναι ή όχι μοναδικό, δηλαδή αν υπάρχουν και πόσο καλά υποκατάστατά του. 

Εξίσου σημαντική είναι και η γνώση της ύπαρξης και λειτουργίας καναλιών διανομής των ενδιάμεσων 

προϊόντων. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόμη κατά την τιμολογιακή διαδικασία των 

ενδιάμεσων αλλά και των τελικών προϊόντων που παράγει μία επιχείρηση.

3. γνώση του υφιστάμενου ανταγωνισμού και της αγοράς γενικότερα. Παράλληλα 

με την αντίδραση των καταναλωτών, υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός άλλων παραγόντων που 

επηρεάζουν τη ζήτηση των ενδιάμεσων προϊόντων. Έτσι η γνώση της δραστηριότητας τόσο των εγχώριων 

όσο και των αλλοδαπών ανταγωνιστών, ο βαθμός στον οποίο αυτοί αξιοποιούν την παραγωγική τους 

ικανότητα και η ποιότητα των ομοειδών προϊόντων που παράγουν και των υπηρεσιών που προσφέρουν 

είναι εξίσου απαραίτητη. Για παράδειγμα, όταν μία επιχείρηση γνωρίζει ότι οι ανταγωνιστές της δεν 

λειτουργούν σε πλήρη παραγωγική ικανότητα, αυτό σημαίνει ότι αυτοί είναι σε θέση να καλύμουν μία 

πιθανή μελλοντική αύξηση της ζήτησης ή να παρέχουν ελκυστικές προσφορές (προσωρινά μειωμένες 

τιμές) για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.

4. γνώση και κατανόηση των στόχων της επιχει'ρησης. Τέλος απαραίτητη προϋπόθεση 

για τη λήμη ορθών τιμολογιακών αποφάσεων είναι η κατανόηση των στόχων της επιχείρησης, οι οποίοι 

θα πρέπει να βρίσκονται σε συνέπεια με του στόχους των κέντρων ευθύνης της. Αν τα στελέχη δε 

γνωρίζουν ή εκφράζουν αντιρρήσεις σχετικά με τους στόχους της επιχείρησης, ή αν οι στόχοι των 

κέντρων ευθύνης της είναι αντίθετοι σε σχέση με την επιχείρηση ως όλο, είναι πολύ δύσκολη η λήμη 

εκείνων των τιμολογιακών, και όχι μόνο, αποφάσεων που θα οδηγήσουν την επιχείρηση στην επίτευξη 

των στόχων της. Έτσι, πολλές επιχειρήσεις δίνουν έμφαση στην απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου, ως 

μέσο μέτρησης της κερδοφορίας τους. Αλλες, στοχεύουν στη διατήρηση των περιθωρίων συνεισφοράς των 

προϊόντων τους ενώ άλλες, προσπαθούν να πετύχουν το μερίδιο αγοράς που έβαλαν ως στόχο. Όλοι οι 

παραπάνω στόχοι είναι αποδεκτοί. Το ουσιαστικό σημείο της όλης υπόθεσης είναι να έχουν πάντα υπόμη
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τους, τα στελέχη μιας επιχείρησης, όπ ανηκρουόμενοι στόχοι οδηγούν σε λάθος τιμολογιακές πολιτικές 

και επηρεάζουν αρνητικά τόσο τα κέρδη των κέντρων ευθύνης όσο και της επιχείρησης ως όλο.

Όταν λοιπόν μία επιχείρηση ακολουθεί τις παραπάνω αρχές, είναι σε θέση να ασκεί μία ορθή και 

ισορροπημένη τιμολογιακή πολιπκή για όλα τα προϊόντα της. Αυτό σημαίνει ότι, το κόστος, η ζήτηση, ο 

ανταγωνισμός, οι γενικοί στόχοι της επιχείρησης αλλά και οι ετπμέρους των κέντρων ευθύνης της, πρέπει να 

έχουν πρωταρχική θέση στο βραχυχρόνιο αλλά και μακροχρόνιο σχεδίασμά της. Έτσι όταν μία επιχείρηση 

λειτουργεί σε κανονική παραγωγική ικανότητα και οι παράγοντες που συνθέτουν τόσο το εξωτερικό όσο και 

το εσωτερικό περιβάλλον είναι σχετικά σταθεροί, οι ενδοεπιχειρησιακές τιμές μπορούν να οριστούν πολύ 

καλά. Ωστόσο η οικονομική πραγματικότητα δεν είναι καθόλου απλή.

Οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους για όσο το δυνατόν καλύτερη αξιολόγηση των τιμολογιακών 

τους αποφάσεων σε σχέση με τα ενδιάμεσα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, χρησιμοποιούν διάφορα κριτήρια 

όπως, ο λόγος των κερδών προς πς πωλήσεις, το περιθώριο συνεισφοράς σε αξία, το περιθώριο συνεισφοράς 

ανά μονάδα χρησιμοποιούμενου κεφαλαίου κ.α Η ορδή τους χρήση είναι αποφασιστικής σημασίας για το 

παρόν και το μέλλον κάδε επιχείρησης και βρίσκεται σε άμεση σχέση με το επίπεδο της παραγωγικής 

ικανότητας στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση ως όλο και το κάθε τμήμα της ξεχωριστά. Ειδικότερα

1. όταν ένα κέντρο ευθύνης μιας επιχείρησης υπολειτουργεί. Έστω όπ το κέντρο 

ευθύνης Α μιας επιχείρησης λειτουργεί στο 40% της παραγωγικής του ικανότητας, παράγοντας το 

ενδιάμεσο προϊόν X, του οποίου η πμή είναι 100 δρχ ανά μονάδα Στην περίπτωση αυτή το εν λόγω 

κέντρο ευθύνης είναι σε δέση, χωρίς καμία μεταβολή (αύξηση) των σταθερών του εξόδων, να ικανοποιήσει 

μία πιθανή αύξηση στη ζήτηση του ενδιάμεσου προϊόντος X. Στην απλή περίπτωση που η αγορά 

εκδηλώσει μία αυξημένη ζήτηση για το ενδιάμεσο προϊόν X, το κέντρο ευθύνης Α θα αυξήσει την 

παραγωγική του ικανότητα προκειμένου να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία της αγοράς. Η αύξηση αυτή δα 

έχει μία αυξηπκή επίδραση τόσο στο συνολικό μεταβλητό του κόστος όσο και στα κέρδη του. Η πμή του 

ενδιάμεσου προϊόντος X, το πιθανότερο είναι να μείνει σταθερή ή να παρουσιάσει μία μικρή αύξηση. Τι 

γίνεται όμως στην περίπτωση στην οποία το κέντρο ευθύνης Α δεχθεί μία προσφορά για μία σημανπκή 

ποσότητα ενδιάμεσου προϊόντος X από μία ανεξάρτητη επιχείρηση προς 80 δρχ ανά μονάδα; Πρέπει να 

τη δεχθεί ή όχι; Σε αυτή την περίπτωση το κριτήριο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να δοθεί απάντηση 

στο ερώτημα αυτό, είναι το περιθώριο συνεισφοράς σε αξία Αν λοιπόν αυτό είναι δετικό, δηλαδή καλύπτει 

το μεταβλητό κόστος του κέντρου ευθύνης Α, η προσφορά πρέπει να γίνει αποδεκτή. Η χρήση κάποιου 

άλλου κριτηρίου, όπως ο λόγος των κερδών προς πς πωλήσεις, θα οδηγήσει στην απόρριμη της 

συγκεκριμένης προσφοράς, μη ωφελώντας έτσι τόσο το κέντρο ευθύνης Α όσο και την επιχείρηση ως όλο. 

Όταν λοιπόν ένα κέντρο ευθύνης υπολειτουργεί, στόχος του πρέπει να είναι η
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παραγωγή καί πώληση ικανοποιητικής ποσότητας για την κάλυμη των εξόδων 

του αρχικά και τη δημιουργία κέρδους σε δεύτερη φάση. Δίνοντας έμφαση στο 

περιθώριο συνεισφοράς σε αξία, το κέντρο ευθύνης είναι σε θέση να επιτύχει τουλάχιστον κάποιο 

ελάχιστο επίπεδο κερδών.

2. όταν ένα κέντρο ευθύνης μιας επιχείρησης λειτουργεί σε πλήρη παραγωγική 

ικανότητα. Η περίπτωση αυτή ισοδυναμεί με έλλειμη ή σπανιότητα παραγωγικών πόρων, οπότε το 

καταλληλότερο κριτήριο για την αποδοχή ή απόρριμη οποιοσδήποτε προσφοράς, είναι το περιθώριο 

συνεισφοράς του ανά μονάδα χρησιμοποιούμενου κεφαλαίου. Κάθε άλλο κριτήριο μπορεί να οδηγήσει 

στη λήμη ομολογιακών αποφάσεων που θα είναι εις βάρος των κερδών του κέντρου ευθύνης και της 

επιχείρησης ως όλο.

3. όταν ένα κέντρο ευθύνης μιας επιχείρησης λειτουργεί σε κανονική 

παραγωγική ικανότητα. Στην περίπτωση αυτή το κριτήριο βάσει του οποίου καθορίζονται οι τιμές 

των ενδιάμεσων προϊόντων είναι η μεγιστοποίηση του περιθωρίου συνεισφοράς σε αξία σε συνδυασμό με 

την απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου. Επειδή ο συνδυασμός μεταβλητών και σταθερών εξόδων 

διαφέρει κατά την παραγωγή των διαφόρων προϊόντων, δεν είναι απαραίτητο όλα τα προϊόντα που 

παράγει μία επιχείρηση να έχουν τον ίδιο λόγο κερδών προς πωλήσεις. Επίσης, επειδή όταν ένα κέντρο 

ευθύνης λειτουργεί σε κανονική παραγωγική δραστηριότητα, δεν υφίσταται θέμα έλλειμης παραγωγικών 

πόρων, το κριτήριο του περιθωρίου συνεισφοράς ανά μονάδα χρησιμοποιούμενου κεφαλαίου είναι 

ακατάλληλο για χρήση.

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι στην ουσία δεν υπάρχει 

ένας μόνο *ορθός» τρόπος τιμολόγησης των διαφόρων ενδιάμεσων προϊόντων και 

υπηρεσιών, αλλά οι επιχειρήσεις και τα κέντρα ευθύνης τους θα πρέπει να 

προβαίνουν σε αυτό που καλείται προσαρμοζόμενη τιμολόγηση.

Ειδικότερα η προσαρμοζόμενη πμολόγηση σαφώς και αναγνωρίζει το ρόλο του κόστους, των 

επιχειρησιακών στόχων και του υφιστάμενου ανταγωνισμού, όπως και τον ρόλο της διαφήμισης και της 

ζήτησης στη λήμη των ημολογιακών αποφάσεων. Επιπλέον όμως αναγνωρίζει και το δικαίωμα για άμεσες 

προσαρμογές στις αλλαγές του περιβάλλοντος.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της προσαρμοζόμενης τιμολόγησης είναι τα 

ακόλουθα·.

1. λεπτομερή εξέταση της εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης του ενδιάμεσου 

προϊόντος και πως αυτή επηρεάζεται από τις υφιστάμενες τεχνικές προώθησης και 

διαφήμισής του.
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2. αναγνώριση της σπουδαιότητας της επίδρασης των ανταγωνιστικών προϊόντων και 

υπηρεσιών.

3. αναγνώριση της σπουδαιότητας της επίδρασης των κρατικών και νομοθετικών 

περιορισμών (φόροι κ.α).

4. κατανόηση της ανάπτυξης ενός μηχανισμού που θα επιτρέπει την άμεση προσαρμογή 

στις αλλαγές της αγοράς και γενικότερα του περιβάλλοντος (αποδοχή συμφέρουσων 

προτάσεων από ανεξάρτητες επιχειρήσεις, δυνατότητα προσφορών από τα τμήματα της επιχείρησης σε 

τρίτους κ.α)

Συμπερασματικά, οι οδηγίες που μπορούν να δοθούν σε μία επιχείρηση 

για την ορθή τιμολόγηση των ενδιάμεσων προϊόντων Α υπηρεσιών της είναι οι 

εξής.

1. συνέπεια στόχων

• οι στόχοι της επιχείρησης ως όλο, όσο και των επιμέρους κέντρων ευθύνης της, 

πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένοι και γνωστοί σε όλα τα στελέχη αλλά και στους 

υπαλλήλους της επιχείρησης

• όταν οι στόχοι της επιχείρησης ως όλο και των κέντρων ευθύνης της είναι πολλοί

πρέπει να ιεραρχούνται και σε καμία περίπτωση δε πρέπει να είναι

αλληλοσυγκρουόμενοι.

• η τιμολόγηση των ενδιάμεσων προϊόντων της επιχείρησης πρέπει να γίνεται σε 

συνέπεια με τους στόχους της.

2. αναγνώριση εναλλακτικών λύσεων

• προσδιορισμός αρκετών εναλλακτικών τιμολογιακών προτάσεων και επιλογή της 

καταλληλότερης σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος.

• αποφυγή παραδοσιακού τρόπου σκέμεως, ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και 

δημιουργικής σκέμης

3. λήμη σχετικής πληροφόρησης

• έγκαιρη και επίκαιρη πληροφόρηση για την παρούσα και μελλοντική θέση των 

ανταγωνιστών και των πελατών.

• διασταύρωση των παραπάνω στοιχείων.
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• συμμετοχή των στελεχών του τμήματος marketing στην τιμολόγηση των ενδιάμεσων 

προϊόντων

• άριστη γνώση των στοιχείων του κόστους των ενδιάμεσων προϊόντων της 

επιχείρησης.

• όσο το δυνατόν καλύτερη γνώση των στοιχείων του κόστους των ανταγωνιστικών 

προϊόντων

• πρόβλεμη, για την επίδραση κάδε εναλλακτικής τιμολογιακής πρότασης στους 

παραγωγικούς πόρους, τα αποθέματα, την παραγωγή, τις ταμειακές ροές, το μερίδιο της 

αγοράς, τις πωλήσεις και τα κέρδη τόσο της επιχείρησης ως όλο όσο και στα κέντρα 

ευθύνης της.

4. λήμη της τιμολογιακής απόφασης

• πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων.

• σωστός συσχετισμός όλων των σχετικών μεταβλητών που συνθέτουν το τιμολογιακό 

πρόβλημα.

• προσδιορισμός των βασικών μεταβλητών του προβλήματος.

• πρόβλεμη των πιθανών προβλημάτων που θα προκύμουν από την λήμη και εφαρμογή 

της κάθε εναλλακτικής πρότασης, τόσο στο επίπεδο των στελεχών των κέντρων ευθύνης 

(διαφωνίες - συγκρούσεις) όσο και στην επιχείρηση ως όλο.

• πρόβλεμη των μακροχρόνιων συνεπειών της κάθε εναλλακτικής πρότασης.

• τιμή ενδιάμεσου προϊόντος ανάλογη και με το στάδιο του κύκλου ζωής στο οποίο 

βρίσκεται.

5. διατήρηση ελέγχου και επανατροφοδότησης

• ανάπτυξη διαδικασιών για την εξασφάλιση ότι οι τιμολογιακές αποφάσεις βρίσκονται 

σε συμφωνία με τη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης ως όλο.

• ανάπτυξη ενός μηχανισμού επανατροφοδότησης για την εξασφάλιση της καλής 

λειτουργίας του συστήματος ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης και την εκμετάλλευση των 

ευκαιριών του περιβάλλοντος.

Συνοπτικά 8α μπορούσε να ειπωθεί ότι η τιμολόγηση των ενδιάμεσων προϊόντων θα πρέπει να 

βασίζεται στη λογική και να λαμβάνει χώρα μετά την λεπτομερή ανάλυση των υπαρχόντων δεδομένων σε 

συνδυασμό με κάποιες προβλέμεις για μελλοντικές εξελίξεις. Τέλος οποιαδήποτε πμολογιακή απόφαση 

πρέπει να είναι σε συμφωνία με ένα δυναμικό μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδίασμά.
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2.3.8 Ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση υπηρεσιών

Στα προηγούμενα κεφάλαια έγινε λόγος για την ημολόγηση των εσωτερικά διακινούμενων 

προϊόντων, μια που η ιδέα καθορισμού ενδοεπιχειρησιακών τιμών γι’ αυτά είναι πλέον μία πολύ καλά 

καθιερωμένη πρακτική. Τι γίνεται όμως στον τομέα των υπηρεσιών; Ο καθορισμός ενδοεπιχειρησιακών ημών 

για τις υπηρεσίες είναι μία λιγότερο χρησιμοποιούμενη αλλά εξίσου αποτελεσματική τεχνική για ορισμένα 

είδη κέντρων ευθύνης που παρέχουν υπηρεσίες. Στην πράξη συστήματα ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης που 

αφορούν υπηρεσίες συναντάμε αρκετά συχνά και σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και σε μη 

κερδοφόρες επιχειρήσεις.

Αν η κεντρική διοίκηση μιας επιχείρησης σκέφτεται το σχεδίασμά και την εφαρμογή ενός συστήματος 

ενδοετπχειρησιακής τιμολόγησης για πς υπηρεσίες που ανταλλάσσουν τα κέντρα ευθύνης της, ερωτήματα 

όπως αυτά του σχήματος 2.3.8-1 πρέπει πρώτα απ’όλα να απαντηθούν. Στο σχήμα 2.3.8-1, ανάλογα με τις 

απαντήσεις που δίνονται, προτείνονται μέθοδοι καθορισμού των ενδοεπιχειρησιακών ημών. Τα ερωτήματα δα 

πρέπει να απαντηθούν ταυτόχρονα και ο συνδυασμός των προτάσεων θα είναι αυτός που θα δώσει μία λογική 

ενδοεπιχειρησιακή πμή.

Μία εφαρμογή των προτάσεων του σχήματος 2.3.8-1 περιγράφεται στο παρακάτω παράδειγμα που 

αφορά το τμήμα «management information system» (MIS) της επιχείρησης «Fisher & Millet, Attorneys at Law». 

Η διοίκηση της επιχείρησης αποφάσισε ότι το τμήμα MIS θα αξιολογείται ως κερδοσκοπικό («money

making»). Γι’αυτό τον λόγο ένα σύστημα ενδοετηχειρησιακής τιμολόγησης που βασίζεται στο κόστος δεν είναι 

κατάλληλο, αφού μία τέτοια πρακτική δεν οδηγεί σε κέρδη. Τα τμήματα - χρήστες (των υπηρεσιών της 

επιχείρησης) είχαν το δικαίωμα λήμης δεδομένων από εξωτερικές πηγές και όλα τα τμήματα είχαν έλεγχο 

στην ποσότητα των υπηρεσιών που τους παρείχε το MIS. Η ενδοεπιχειρησιακή πμή δα έπρεπε να καθοριστεί 

ύστερα από διαπραγματεύσεις και να βασίζεται στην ποσότητα των υπηρεσιών που τυπικά εκτελούσε το τμήμα 

MIS. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα εναλλακτικό μέτρο μέτρησης της ωφέλειας που προέρχεται από το 

τμήμα MIS είναι ο χρόνος χρήσης των μηχανημάτων.

Αν οι υπηρεσίες επαναλαμβάνονται ή όχι εξαρτάται από τη φύση του τμήματος-χρήστη. Για 

παράδειγμα, μία τυπική ενέργεια που εκτελεί το τμήμα MIS δύο φορές την εβδομάδα για το λογισπκό τμήμα 

της επιχείρησης, είναι η έκδοση των μισθοδοηκών καταστάσεων. Για την ενέργεια αυτή μπορεί να οριστεί μία 

σταθερή χρέωση στην αρχή του χρόνου, η οποία θα επανεξετάζεται κατά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα 

Επίσης, μία φορά το χρόνο, το τμήμα MIS παρέχει στο λογιστικό τμήμα τη διαδικασία W-2 που αφορά όλους 

τους υπαλλήλους της επιχείρησης. Η ενδοεπιχειρησιακή πμή για τη συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να 

βασίζεται σε μία χρέωση ανά λεπτό λειτουργίας των μηχανημάτων.
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Το τμήμα MIS, διεξάγει επίσης και έρευνες για να διευκολύνει τους δικηγόρους της επιχείρησης. 

Αυτές είναι της ίδιας φύσεως, αν και ο χρόνος διεξαγωγής της κάθε μίας είναι διαφορετικός και εξαρτάται από 

την υπόθεση που αφορά. Μία σταθερή χρέωση ανά λεπτό χρήσης των μηχανημάτων θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για τη χρέωση του ενδιαφερομένου δικηγόρου, με βάση την οποία αυτός θα χρεώνει στη 

συνέχεια τον πελάτη του.

Συχνά ζητείται από το τμήμα MIS να δημιουργήσει ένα ειδικό πρόγραμμα για κάποιον χρήστη μέσα 

στην επιχείρηση. Για παράδειγμα, ένας δικηγόρος της επιχείρησης που ασχολείται με φορολογικά θέματα, 

ανέλαβε τις υποθέσεις ενός πελάτη που έχει πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία, αναθέτοντας στο τμήμα MIS την 

ανάπτυξη ενός προγράμματος το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συγκεκριμένου πελάτη. Αν ο 

πελάτης χρεωθεί με το πραγματικό κόστος του προγράμματος (το οποίο θα είναι πολύ υμηλό), είναι πολύ 

πιθανό να απευθυνθεί σε άλλη επιχείρηση. Η ενδοετηχειρησιακή τιμή που θα καθοριστεί στην περίπτωση 

αυτή θα πρέπει να είναι λογική και να μην αποθαρρύνει στο μέλλον την ανάλημη ανάλογων υποθέσεων.

Στον καθορισμό ενδοεπιχειρησιακών τιμών για υπηρεσίες, ένα τμήμα θα πρέπει να λάβει υπόμη του το 

επίπεδο της δυναμικότητας που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, προκειμένου να αναπτύξει ένα σύστημα τιμών. 

Αυτή η απόφαση είναι ισόημη με αυτή που λαμβάνεται στον προσδιορισμό ενός προκαθορισμένου 

συντελεστή επιβάρυνσης. Για παράδειγμα, ένα τμήμα που παρέχει υπηρεσίες μπορεί να χρησιμοποιεί 

«expected capacity» ή «practical capacity».

Αν επιλεγεί η «expected capacity», η ενδοεπιχειρησιακή τιμή ανά μονάδα παρεχόμενης υπηρεσίας θα 

είναι υμηλότερη απ’ότι αν ετηλεγόταν η «practical capacity». Αν το τμήμα που παρέχει υπηρεσίες 

χρησιμοποιεί «expected capacity» και παρέχει περισσότερες υπηρεσίες από ότι αναμενόταν, θα προκύμει μία 

ευνοϊκή απόκλιση όγκου. Οι χρήστες, ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο ότι δα ωφεληθούν από τη μείωση των 

χρεώσεων γιατί κανονικά η ενδοεπιχειρησιακή τιμή δε θα μεταβληθεί. Η χρήση της «practical capacity», από 

την άλλη πλευρά, θα οδηγήσει σε χαμηλότερη τιμή και θα ενθαρρύνει την αύξηση των εσωτερικά 

παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ είναι πολύ πιθανό να γεννήσει νέες ιδέες για τους τρόπους χρήσης αυτής της 

πρόσθετης δυναμικότητας για την κάλυμη εξωτερικών αναγκών. Επιπλέον αν η «practical capacity» δε 

χρησιμοποιείται, θα προκύμει μία δυσμενής απόκλιση όγκου και κατά συνέπεια το ευκαιριακό κόστος της 

υποχρησιμοποίησης (underutilization) είναι εύκολα αναγνωρίσιμο.

Στην ανάπτυξη ενδοεπιχειρησιακών ημών για υπηρεσίες, είναι βασική η σωστή και δίκαιη κατανομή 

και απόδοση των γενικών εξόδων στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης και γΓαυτό καθίσταται απαραίτητος ο 

προσδιορισμός εκείνων των στοιχείων που προκαλούν κόστος στην επιχείρηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η Bellcore, που αποφάσισε να επικεντρώσει την προσοχή της στον προσδιορισμό των οδηγών 

κόστους στα τμήματα παροχής υπηρεσιών της, προκειμένου να βελπώσει το σύστημα ενδοεπιχειρησιακής
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τιμολόγησής της. Με την αναγνώριση των παραγόντων που επιφέρουν κόστος στα τμήματά της, η BellcoTe, 

άλλαξε το αρχικό σύστημά της σε ένα άλλο, το οποίο είναι mo δίκαιο και λίγο mo πολύπλοκο από εκείνο.

Ειδικότερα, όπως περιγράφουν τα ίδια τα στελέχη της επιχείρησης, όταν σχέδιασαν το πρώτο τους 

σύστημα ενδοετηχειρησιακής τιμολόγησης το 1983, ήταν ένα αριστούργημα Μετά όμως από λίγα χρόνια οι 

αδυναμίες του έγιναν ολοφάνερες. Ως παράδειγμα, αναφέρεται ο υπερβολικός χρόνος που αναλισκόταν από 

τους ερευνητές και τους μηχανικούς της επιχείρησης στην δακτυλογράφηση εκθέσεων και αναφορών. Αυτό 

οφείλονταν στο ότι τα αντίστοιχα τμήματα της επιχείρησης χρέωναν πολύ υμηλά την παροχή των υπηρεσιών 

αυτών. Τα τμήματα αυτά της BellcoTe προσπαθούσαν να κρατήσουν χαμηλά πς πμές των παρεχόμενων 

υπηρεσιών τους, αλλά δε μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά παρά τον μεγάλο όγκο των εργασιών 

τους, σε αντίθεση με ανάλογες ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Ακόμη κι όταν μείωναν το προσωπικό το κόστος 

αυξανόταν. Στο τέλος ανακάλυμαν, ότι το πρόβλημα είχε σχέση με το σύστημα ενδοετηχειρησιακής 

τιμολόγησης που χρησιμοποιούσαν και ειδικότερα με τον τρόπο με τον οποίον αυτό κατένεμε το γενικά 

βιομηχανικά έξοδα και τα ενοίκια ‘Έτσι βρέθηκε ότι οι υπηρεσίες που προσέφεραν οι δακτυλογράφοι καθώς 

και άλλα βοηθητικά τμήματα της επιχείρησης χρεωνόντουσαν περισσότερο απ’όη τους αναλογούσε. 

Επομένως έπρεπε να βρεθεί ένας δικαιότερος τρόπος κατανομής των παραπάνω εξόδων που σήμαινε άμεση 

προσπάθεια ανίχνευσης των πραγματικών «οδηγών» κόστους τους.

Οι ενδοεπιχειρησιακές τιμές είναι χρήσιμες όταν οι υπηρεσίες που παρέχουν τα τμήματα είναι 

ευδιάκριτες και μετρήσιμες από τα άλλα τμήματα ή, όταν η παροχή υπηρεσιών έχει μία συγκεκριμένη σχέση 

αιτίας - αποτελέσματος («cause-and-effect Telationship). Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις οι 

ενδοεπιχειρησιακές τιμές μπορούν να παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα σε όλα τα τμήματα μίας επιχείρησης 

(βλέπε σχήμα 2.3.8-2).
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Σχήμα 2. 3. 8 - 1

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝ Δ ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αν η απάντηση είναι:

Ερωτήσεις Ναι Όχι

ι. Το τμήμα θα θεωρηθεί ως Χρησιμοποιούμενοι μέθοδοι: Χρησιμοποιούμενη μέθοδος:

κερδοσκοπικό («money • τιμή εξωτερικής αγοράς τιμή βασισμένη στο κόστος

maker»); • διαπραγματεύσιμη τιμή

• διπλή τιμολόγηση

2. Το τμήμα - χρήστης της Χρησιμοποίησε μία βάση που Οι ενδοεπιχειρησιακές τιμές δεν

υπηρεσίας, θα έχει αντανακλά τη συνολική ποσότητα της είναι ιδιαίτερα χρήσιμες.

ουσιαστικό έλεγχο της δραστηριότητας του τμήματος.

ποιότητας και της ποσότητας Οι ενδοεπιχειρησιακές τιμές

αυτής; ορίζονται από τη διοίκηση ή

3. Υπάρχουν ευκαιρίες χρήσης Χρησιμοποίησε μία βάση που μετά από διαπραγματεύσεις.

εξωτερικών υπηρεσιών αντί αντανακλά τον τυπικό τρόπο με τον Χρησιμοποίησε μία βάση που

για εσωτερικές; οποίο γίνονται οι εξωτερικές αγορές. αντανακλά τη ποσότητα της 

δραστηριότητας του τμήματος.

Υπάρχει ένα ορθό Χρησιμοποίησε μία βάση που

εναλλακτικό μέτρο μέτρησης αντιπροσωπεύει το συνολικό όγκο του Οι ενδοεπιχειρησιακές τιμές δεν

της ωφέλειας που παρέχει η εναλλακτικού μέτρου μέτρησης που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες.

υπηρεσία στον χρήστη; παράγεται από το τμήμα

Χρησιμοποίησε μία τιμή που

3. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε Χρησιμοποίησε μία σταθερή τιμή για αντανακλά το βαθμό χρήσης, με

επαναλαμβανόμενη βάση; κάθε χρησιμοποιούμενη υπηρεσία περιορισμό, αν ο χρήστης μπορεί 

να αντέξει το κόστος.

5. Όλες οι υπηρεσίες είναι της Χρησιμοποίησε μία σταθερή τιμή Χρησιμοποίησε μία τιμή που

ίδιας φύσης; βασισμένη σε έναν παράγοντα αντανακλά το βαθμό χρήσης, με

χρήσης. περιορισμό, αν ο χρήστης μπορεί

Χρησιμοποιούμενοι μέθοδοι: να αντέξει το κόστος.

7. Είναι οι παρεχόμενες • τιμή εξωτερικής αγοράς Χρησιμοποιούμενοι μέθοδοι:

υπηρεσίες ακριβές. • διαπραγματεύσιμη τιμή • διαπραγματεύσιμη τιμή

• τιμή βασισμένη στο κόστος
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Σχήμα 23.8-2

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑ ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ___________________

Τμήματα που χρησιμοποιούν τις 

υπηοεσίεο

Τμήματα που παρέχουν τις 

υπηοεσίεε

Στο επίπεδο της συνεργασίας 

των τμημάτων

Προτείνουν τρόπους βελτίωσης των 

υπηρεσιών προς όφελος των χρηστών.

Υποστηρίζουν την ανάπτυξη 

υπηρεσιών πιο χρήσιμων για 

τους χρήστες.

Στο επίπεδο της

ευαισΘητοποίησης τωυ

στελεχών σχετικά με το κόστος 

των υπηρεσιών

Σχετίζεται με την υπηρεσία που 

χρησιμοποιείται. Περιορισμός της 

χρήσης της υπηρεσίας στο αναγκαίο 

επίπεδο και προς όφελος του κόστους.

Σχετίζεται με το κόστος της 

παρεχόμενης υπηρεσίας. Πρέπει 

να δικαιολογεί την

ενδοεπιχειρησιακή τιμή.

Στο επίπεδο της αξιολόγησης 

της απόδοσης των τμημάτων

Αν υπάρχει έλεγχος των υπηρεσιών που 

χρησιμοποιούνται.

Το κόστος μπορεί να συμπεριληφθεί ως 

μέτρο αξιολόγησης της απόδοσης.

Μπορεί να παρέχει «έσοδα» στο 

τμήμα παροχής υπηρεσιών και 

να δίνει στα στελέχη

περισσότερους τρόπους

αξιολόγησης της απόδοσης τωυ 

τμημάτων

Ειδικότερα:

1 οι ενδοεπιχειρησιακές τιμές μπορούν να ενθαρρύνουν την καλύτερη 

συνεργασία μεταξύ των κέντρων ευθύνης που παρέχουν τις υπηρεσίες και 

αυτών που τις χρησιμοποιούν. Οι χρήστες τωυ υπηρεσιών είναι πολύ πιθανό να προτείνουν 

τρόπους βελτίωσης αυτών και κατά συνέπεια βελτίωσης της απόδοσης των κέντρων ευθύνης που 

παρέχουν τις υπηρεσίες. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ενδοεπιχειρησιακών 

ημών. Τα κέντρα ευθύνης που παρέχουν υπηρεσίες είναι εξίσου πιθανό να συνεργάζονται με τους χρήστες 

αυτών, στην προσπάθειά τους να βρουν το είδος των υπηρεσιών που χρειάζονται και να μειώσουν ή να 

καταργήσουν αυτές, η παροχή των οποίων δε συμφέρει οικονομικά.
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2. η χρήση ενδοεηιχειρησιακών τιμών για τις υπηρεσίες θα αναγκάζει τα 

στελέχη να ασχοληθούν σοβαρά με το κόστος των υπηρεσιών. Τα στελέχη των 

κέντρων ευθύνης - χρήστες πρέπει να προσπαθούν να μειώνουν την ανώφελη χρήση των υπηρεσιών. Για 

παράδειγμα, αν το τμήμα MIS χρέωνε τα άλλα τμήματα της επιχείρησης με έξοδα παραλαβής κατά την 

παραλαβή των αιτήσεων, τα στελέχη δα ήταν απρόθυμα να καταθέσουν κάποια αίτηση. Η ευαισθησία των 

στελεχών των κέντρων ευθύνης που παρέχουν υπηρεσίες, σε σχέση με το κόστος, δα πρέπει να 

επικεντρώνεται αποκλειστικά στο κόστος παροχής τους. Αν η παροχή μιας υπηρεσίας κοστίζει ακριβά, μία 

λογική ενδοεπιχειρησιακή τιμή πιθανά να μην καλύπτει το κόστος, ή μία υμηλή να μην είναι αποδεκτή 

από τους χρήστες της.

Οι επιχειρήσεις WeyerhaeuseT και Bell Atlantic είναι θερμοί υποστηρικτές της χρήσης 

ενδοεηιχειρησιακών ημών στον τομέα των υπηρεσιών. Η WeyerhaeuseT ξεκίνησε το σύστημα 

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησής της το 1985, το οποίο σήμερα λειτουργεί αποτελεσματικά και για τα 

δεκατέσσερα κέντρα ευθύνης της. Τα ανώτερα στελέχη αυτών είναι ελεύθερα να αποκτούν υπηρεσίες από 

εξωτερικές πηγές και να τις χρησιμοποιούν όποτε θέλουν και με όποιο τρόπο αυτά επιθυμούν. Το τμήμα 

MIS της επιχείρησης, βρήκε, ότι οι χρήστες των υπηρεσιών του είχαν παράπονα για το υμηλό κόστος 

αυτών. Προκειμένου να μείνει ανταγωνιστικό σε σχέση με τους εξωτερικούς προμηθευτές, το τμήμα MIS 

μείωσε τις τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών του απολύοντας προσωπικό και άρχισε να καλύπτει μέρος 

των εξόδων του πουλώντας υπηρεσίες εκτύπωσης κειμένων με εκτυπωτές λέιζερ στην εξωτερική αγορά. Ο 

γενικός διευθυντής της Bell Atlantic πιστεύει ότι η ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση των υπηρεσιών μπορεί 

να μειώσει το κόστος περίπου κατά 25% και επιπλέον να παρέχει κατάλληλες συνθήκες για συνεχή 

δημιουργικότητα και άμεση απόκριση σπς ευκαιρίες και απειλές του περιβάλλοντος.

3. οι ενδοεπιχειρησιακές τιμές μπορούν να δώσουν την απαραίτητη 

πληροφόρηση για την δικαιότερη αξιολόγηση της επίδοσης των στελεχών. Μία 

έκθεση ενός κέντρου ευθύνης παροχής υπηρεσιών σχετικά με τις λειτουργίες του, μπορεί να καταγράμει 

το κόστος που σχετίζεται με την ποσότητα των πραγματικά χρησιμοποιούμενων από άλλα κέντρα 

ευθύνης υπηρεσιών του, παρά να δείξει είτε τα μη εκχωρημένα κόστη παροχής υπηρεσιών, είτε να ορίσει 

αυθαίρετα τα αντίστοιχα ποσά. Η χρήση των ενδοεηιχειρησιακών τιμών επιτρέπει στα κέντρα ευθύνης 

παροχής αυτών, να θεωρούνται ως κερδοσκοπικά και όχι σαν απλά κέντρα εμφάνισης κόστους. Αλλά, αν 

και οι ενδοεπιχειρησιακές πμές για τα κέντρα ευθύνης παροχής υπηρεσιών είναι αποτελεσματικά 

εργαλεία, τα μειονεκτήματά τους πρέπει να ληφδούν σοβαρά unoyn πριν την εφαρμογή τους.
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2.3.9 Τεχνικές ενδοεπιχειρπσιακής τιμολόγησης

Στόχος κάθε τεχνικής ενδοεπιχειρπσιακής πμολόγησης είναι ο προσδιορισμός μιας 

ενδοεπιχειρπσιακής τιμής, η οποία θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις υπάρχουσες εσωτερικές και εξωτερικές 

συνθήκες, μέσα στις οποίες δραστηριοποιείται μία επιχείρηση. Εξαιτίας της πολυμορφίας και της 

πολυπλοκότητας, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, έχουν 

αναπτυχθεί πολλές τεχνικές ενδοεπιχειρπσιακής τιμολόγησης, οι οποίες παρ’ όλες τις 

διαφορές τους, έχουν και ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, βάσει των οποίων μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 

δύο κύριες κατηγορίες:

α)στις τεχνικές που αφορούν σε κέντρα κέρδουςκαχ 

β) σ'εκείνες που αφορούν σε κέντρα κόστους.

2.3.9.1 Τεχνικές που αφορούν σε κέντρα κέρδους

2.3.9.1.1 Εισαγωγή

Οι τεχνικές που αφορούν σε κέντρα κέρδους μπορούν να διακριθούν σε δύο 

υποκατη γορίες.

α) σε αυτές που βασίζονται στην τιμή της εξωτερικής - ελεύθερης αγοράς και 

β) σ'εκείνες που βασίζονται στο κόστος.

Οι τεχνικές που βασίζονται στο κόστος (και χρησιμοποιούνται από κέντρα κέρδους) είναι τρεις: 

α) το κόστος ευκαιρίας 

β) το οριακό κόστος

γ) το κόστος συν κάποιο ποσοστό κέρδους.

Οι παραπάνω τρεις τεχνικές συνδέονται μ’αυτές που χρησιμοποιούνται σε κέντρα κόστους αφού και 

αυτές βασίζονται στο κόστος. Ωστόσο, οι τεχνικές αυτές επιτρέπουν την λειτουργία ενός κέντρου ευθύνης ως 

κέντρο κέρδους, αφού του δίνουν τη δυνατότητα επιδίωξης και επίτευξης κέρδους.

Οι τεχνικές, τώρα, που εφαρμόζονται από τα κέντρα κέρδους και που βασίζονται στην τιμή της 

εξωτερικής -ελεύθερης- αγοράς είναι τέσσερις: 

α) η επικρατούσα τιμή αγοράς 

β)η προσαρμοσμένη τιμή αγοράς 

γ)η διαπραγματεύσιμη τιμή αγοράς 

δ) το περιθώριο συνεισφοράς (πρότυπο ή διαπραγματεύσιμο)
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Αξιοσημείωτο είναι όπ η επικρατούσα τιμή αγοράς αποτελεί τη βάση - αφετηρία των τριών υπόλοιπων 

τεχνικών. Κατ’ αυτή την έννοια, δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι, κατ' ουσία υπάρχει μόνο μία 

τεχνική ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης, η επικρατούσα, που βασίζεται στην τιμής της εξωτερικής αγοράς 

και ότι οι υπόλοιπες τρεις τεχνικές δεν είναι τίποτε άλλο από απλές παραλλαγές της.

Στα αμέσως επόμενα θα εξεταστούν τόσο οι τεχνικές που βασίζονται στην τιμή της εξωτερικής 

αγοράς, όσο και εκείνες που βασίζονται στο κόστος. Προηγουμένως, όμως, κρίνεται απαραίτητο να εξηγηθεί 

με συντομία ο όρος «τιμή εξωτερικής αγοράς» καθώς και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να γίνεται 

χρήσης της πμής αυτής ως ενδοεπιχειρησιακής.

Με τον όρο, λοιπόν, τιμή της εξωτερικής αγοράς εννοούμε, την τιμή στην 

οποία πωλείται ένα προϊόν στην ελεύθερη αγορά. Οι τεχνικές ενδοεπιχειρησιακής 

τιμολόγησης με βάση την τιμή της εξωτερικής αγοράς, έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται από 

επιχειρήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από υμηλό βαθμό αποκέντρωσης. Με άλλα λόγια, οι τεχνικές αυτές 

εφαρμόζονται σε εκείνες τις επιχειρήσεις στις οποίες, οι υπεύθυνοι των τμημάτων τους έχουν αρκετή 

αυτονομία στην λήμη αποφάσεων, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης να μπορούν 

να ειδωθούν σαν να είναι ουσιαστικά ανεξάρτητες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται έχοντας ως κύριο 

στόχο τους τη δημιουργία και τη μεγιστοποίηση των κερδών τους και όχι την εξυπηρέτηση κάποιου άλλου 

τμήματος της αυτής επιχείρησης. Η φιλοσοφία της χρήσης των τιμών της εξωτερικής αγοράς ως 

ενδοεπιχειρησιακών για τον έλεγχο των εσωτερικών συναλλαγών είναι, η δημιουργία εκείνων των 

ανταγωνιστικών συνθηκών της αγοράς που θα υπήρχαν και θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν από τα τμήματα της 

επιχείρησης, αν αυτά λειτουργούσαν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Εξ'όσων αναφέρθηκαν μέχρι τώρα 

συνάγεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της τιμής της εξωτερικής αγοράς ενός 

προϊόντος, ως ενδοεπιχειρησιακής τιμής του ενδιάμεσου προϊόντος είναι, το ενδιάμεσο 

προϊόν να είναι το ίδιο με αυτό της εξωτερικής αγοράς ως προς τα χαρακτηριστικά, την 

ποιότητα και το κόστος του.

Εφόσον συντρέχει λοιπόν η ανωτέρω προϋπόθεση, η τιμή της εξωτερικής αγοράς, αποτελεί την 

καταλληλότερη τεχνική ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης, αφού αντικατοπτρίζει τις πραγματικές συνθήκες 

της αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία - πρόκληση, τόσο στο τμήμα - πωλητή όσο και στο τμήμα - 

αγοραστή να αντιμετωπίσει καταστάσεις με τις οποίες έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη κάθε ομοειδής 

επιχείρηση του χώρου, στην προσπάθειά της για την πραγματοποίηση και την αύξηση των κερδών της. Έτσι, 

αν η αποκεντρωμένη διοίκηση αποτελεί μία πραγματικότητα για την επιχείρηση και δεν υπάρχει μόνο στα 

χαρτιά, είναι καθήκον του κάθε τμήματός της να στηριχθεί στις δικές του δυνάμεις και να αντιμετωπίσει με 

επιτυχία τον υπάρχον ανταγωνισμό, αποφέροντας κέρδη τόσο στο ίδιο όσο και στην επιχείρηση ως όλο.
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2.3.9.1.2 Επικρατούσα τιμή αγοράς

Με τον όρο επικρατούσα τιμή αγοράς εννοούμε την τιμή εκείνη στην οποία, 

σημαντικές ποσότητες ενός προϊόντος αγοράζονται και πωλούνται στην 

εξωτερική αγορά. Η επικρατούσα τιμή αγοράς ενός προϊόντος μπορεί να είναι αποτέλεσμα των 

δυνάμεων της προσφοράς και της ζήτησης που χαρακτηρίζουν την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος, ή να 

είναι μία τιμή η οποία καθορίζεται από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς.

Η επικρατούσα τιμή αγοράς αποτελεί την ιδανικότερη ενδοεπιχειρησιακή 

τιμή όταν η αγορά του ενδιάμεσου προϊόντος είναι τέλεια ανταγωνιστική και αυτό 

γιατί επιτρέπει τη διενέργεια εσωτερικών συναλλαγών ανάμεσα στα τμήματα της επιχείρησης, 

προστατεύοντας ταυτόχρονα την αυτοδυναμία τους και αντικατοπτρίζει πς πραγμαπκές δυνατότητες 

κερδοφορίας τους. Με άλλα λόγια, αντανακλά τα κέρδη ή πς ζημίες που θα είχαν τα τμήματα μιας επιχείρησης 

αν λειτουργούσαν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Επίσης, όταν η αγορά του ενδιάμεσου προϊόντος είναι τέλεια 

ανταγωνιστική, η χρήση της τεχνικής αυτής, γίνεται εύκολα αποδεκτή από τα ενδιαφερόμενο τμήματα της 

επιχείρησης, αφού δε συναντά την αντίδραση του τμήματος - αγοραστή, που είναι και το κυρίως θίγόμενο. 

Αυτό συμβαίνει επειδή το τμήμα - αγοραστής δα ήταν αναγκασμένο να καταβάλλει την επικρατούσα τιμή 

αγοράς, αν απευθύνονταν σε οποιαδήποτε επιχείρηση της εξωτερικής αγοράς για την προμήθεια του 

ενδιάμεσου προϊόντος.

Μια αγορά χαρακτηρίζεται ως τέλεια ανταγωνιστική όταν δραστηριοποιούνται σε αυτή πολλές 

επιχειρήσεις του ιδίου μεγέθους και οι συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε αυτή έχουν ως αντικείμενο το 

αυτό προϊόν. Ακόμη μία τέλεια ανταγωνισπκή αγορά, χαρακτηρίζεται από την ελευθερία εισόδου και εξόδου 

των επιχειρήσεων από αυτή. Τα χαρακτηριστικά της αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την σταθερότητα της τιμής 

του προϊόντος που διακινείται στους κόλπους της, μια που η κάθε επιχείρηση ξεχωριστά δεν μπορεί να την 

επηρεάσει, κατά συνέπεια θεωρείται ως δεδομένη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέλειας ανταγωνιστικής 

αγοράς είναι η αγορά των εντόκων γραμματίων και των ομολόγων του δημοσίου, (βλέπε Μαρματάκη σελ 154, 

288-289)

Όπως ήδη έχει αναφερδεί όταν η αγορά των ενδιάμεσων προϊόντων είναι τέλεια ανταγωνιστική, η 

χρήση της επικρατούσας τιμής ως ενδοεπιχειρησιακής, συνιστά την τέλεια λύση. Ωστόσο σε πραγμαπκές 

οικονομικές συνθήκες, πολύ λίγες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τέλεια ανταγωνισηκές 

αγορές. Η συντριππκή πλειομηφία αυτών λειτουργεί σε συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού. (Όπου ως ατελής 

ανταγωνισμός ορίζεται κάδε κατάσταση της αγοράς που δεν αποτελεί ούτε τέλειο ανταγωνισμό ούτε 

μονοπώλιο).

42



Υπό συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού η χρήση της επικρατούσας τιμής δε συνιστάται, είτε πρέπει να 

γίνεται με μεγάλη προσοχή. Συγκεκριμένα, όταν η αγορά του ενδιάμεσου προϊόντος είναι μονοπωλιακά 

ανταγωνιστική, δηλαδή υπάρχει διαφοροποιημένο ενδιάμεσο προϊόν σε σχέση με τα ομοειδή προϊόντα στην 

αγορά, αλλά οι μεταβολές στην επικρατούσα τιμή αγοράς του ενδιάμεσου προϊόντος δεν είναι σημαντικές, 

τότε η τιμή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενδοεπιχειρησιακή με μοναδικό κόστος μόνο μια μικρή 

απώλεια σε σχέση με την αποτελεσματικότητά της.

Όταν όμως οι μεταβολές στην επικρατούσα τιμή αγοράς του ενδιάμεσου προϊόντος είναι γρήγορες και 

σημαντικές, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του ολιγοπωλίου, (μικρός αριθμός επιχειρήσεων παραγωγής και 

πώλησης ενδιάμεσου προϊόντος με εξειδικευμένα χαρακτηριστικά), τότε η χρήση της επικρατούσας τιμής ως 

ενδοεπιχειρησιακής δεν συνιστάται.

Τέλος, υπό συνθήκες μονοπωλίου (το ενδιάμεσο προϊόν έχει μοναδικά χαρακτηριστικά και βασικά 

παράγεται και πωλείται από μια επιχείρηση) καθώς δεν υπάρχει εξωτερική αγορά δεν υπάρχει και επικρατούσα 

τιμή. Στην περίπτωση αυτή η ενδοεπιχειρησιακή τιμή του (ενδιάμεσου) προϊόντος καθορίζεται συνήθως με 

βάση το κόστος του (βλέπε Μαρματάκη σελ 338-339)

Όταν η επικρατούσα τιμή της αγοράς είναι εφικτή ως ενδοεπιχειρησιακή τα 

πλεονεκτήματα της είναι σημαντικά:

• διευκολύνει την αξιολόγηση της απόδοση των τμημάτων, αφού αντιπροσωπεύει την 

ίδια τιμή την οποία το τμήμα - αγοραστής θα πλήρωνε αν αγόραζε το ενδιάμεσο προϊόν 

από την εξωτερική αγορά.

• προστατεύει την αυτονομία των τμημάτων, αφού κάθε τμήμα μπορεί να δρα ως 

ανεξάρτητο.

Παρόλα αυτά, οι ευκαιρίες εφαρμογής της επικρατούσας τιμής ως ενδοεπιχειρησιακής είναι σπάνιες 

(βλέπε σχήμα 2.3.9.1.2.-1), επειδή η βασική προϋπόθεση για την χρήση της, δηλαδή οι τέλεια ανταγωνιστικές 

αγορές, είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Αν οι ατέλειες της αγοράς είναι μικρές η επικρατούσα 

τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μικρή απώλεια της αποτελεσματικότατος. Σε 

αντίθετη περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
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Σχήμα 2. 3. 9. 1.2 - 1

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑΣ ΤΙΜΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ Υ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Είδος Αγοράς Ενδοεπιχειρησιακή πμή

Τέλεια ανταγωνιστική ^ Επικρατούσα πμή αγοράς

Μονοπωλιακά ανταγωνιστική ----- ► Μικρότερη ή ίση με την επικρατούσα πμή αγοράς

Ολινοπωλιακή ^ Δε συνιστάται

Μονοπωλιακή ^ Δεν εφαρμόζεται

2.3.9.1.3 Προσαρμοσμένη τιμή αγοράς

Όπως έγινε φανερό από την προηγούμενη ενότητα, ένας ανασταλτικός παράγοντας της χρήσης της 

επικρατούσας τιμής αγοράς, ως ενδοεπιχειρησιακής, είναι οι ατέλειες της αγοράς. Επειδή οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε τέλειες αγορές αποτελούν τη συντριππκή μειομηφία των επιχειρήσεων, η τεχνική αυτή 

δεν Βρίσκει εφαρμογή σε μεγάλη έκταση. Ωστόσο όταν οι ατέλειες της αγοράς είναι μικρές, η τεχνική αυτή 

προσαρμοζόμενη κατάλληλα σε αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τιμολόγηση των εσωτερικά 

διακινούμενων ενδιάμεσων προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι προέκυμε η Προσαρμοσμένη Τίμή 

αγοράς η οποία είναι απλά η επικρατούσα τιμά, προσαρμοσμένη στις ατέλειες 

της αγοράς οι οποίες αποφεύγονται με την εσωτερικά πώληση. Ειδικότερα όταν 

διενεργούνται εσωτερικές συναλλαγές, το τμήμα - πωλητής αποφεύγει μία σειρά από έξοδα τα οποία 

πραγματοποιούνται όταν αυτό διαθέτει τα ενδιάμεσα προϊόντα του στην εξωτερική αγορά. Τέτοια έξοδα είναι 

τα έξοδα πωλήσεων, τα έξοδα διάθεσης, τα έξοδα προώθησης, τα χρηματοοικονομικά έξοδα (κόστος 

επισφαλών πιστώσεων), τα έξοδα μεταφοράς των ενδιάμεσων προϊόντων, τα έξοδα αποστολής τους κ.τ.λ. 

Όταν λοιπόν το τμήμα - πωλητής πωλεί τα ενδιάμεσα προϊόντα του σε κάποιο άλλο τμήμα της επιχείρησης, 

ορισμένα από τα παραπάνω έξοδα είναι μηδενικά, όπως τα έξοδα προώθησης. Άλλα έξοδα, όπως τα έξοδα 

μεταφοράς ή αποστολής των ενδιάμεσων προϊόντων είναι ασήμαντα Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα 

στο τμήμα - πωλητή, στην προσπάθειά του να παρακινήσει το τμήμα - αγοραστή να αγοράσει εσωτερικά, να 

προτείνει μία ενδοεπιχειρησιακή τιμή μικρότερη από την επικρατούσα τιμή αγοράς, αλλά όχι μικρότερη
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εκείνης της τιμής όπου το ανά μονάδα κέρδος είναι ίσο με εκείνο που προκύπτει από την εξωτερική πώληση 

του προϊόντος. Η κίνηση αυτή βαίνει προς όφελος και των δύο τμημάτων, αφού το μεν τμήμα - πωλητής δεν 

κάνει καμία παραχώρηση ως προς το περιθώριο κέρδους του (σε σχέση με το αντίστοιχο των εξωτερικών 

πωλήσεων), το δε τμήμα - αγοραστής προμηθεύεται το ενδιάμεσο προϊόν, που του είναι απαραίτητο για την 

παραγωγή του τελικού του προϊόντος, σε τιμή μικρότερη της επικρατούσας, πράγμα που του επιτρέπει ένα 

υμηλότερο περιθώριο κέρδους.

Η χρήση της τεχνικής της προσαρμοσμένης τιμής αγοράς ίσως γίνει περισσότερο κατανοητή με τη 

βοήθεια του παρακάτω παραδείγματος. Έστω λοιπόν, ότι μία επιχείρηση αποτελείται από δύο τμήματα, το 

τμήμα Α που παράγει το ενδιάμεσο προϊόν X που το διαθέτει τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά και το τμήμα 

Β το οποίο μετά από την επεξεργασία του ενδιάμεσου προϊόντος X παράγει το τελικό προϊόν Ψ. Επίσης, 

δίνονται και τα στοιχεία των παρακάτω πινάκων:

Στοιχεία τμήματος Α Δραχμές ανά μονάδα προϊόντος

Επικρατούσα πμή αγοράς ενδιάμεσου προϊόντος X 2.000

Κόστος παραγωγής ενδιάμεσου προϊόντος X 800

Έξοδα πωλήσεων ενδιάμεσου προϊόντος X 250

Έξοδα διάθεσης ενδιάμεσου προϊόντος X 100

Χρηματοοικονομικά έξοδα ενδιάμεσου προϊόντος X 50

Έξοδα μεταφοράς ενδιάμεσου προϊόντος X 150

Στοιχεία τμήματος Β Δραχμές ανά μονάδα προϊόντος

Τιμή πώλησης προϊόντος Ψ 3.500

Κόστος επεξεργασίας ενδιάμεσου προϊόντος X 500

Κόστος εξωτερικής προμήθειας ενδιάμεσου προϊόντος X 2.000

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων, όταν το τμήμα Α πωλεί το ενδιάμεσο προϊόν 

X στην εξωτερική αγορά:

Ανά μονάδα έσοδο τμήματος Α από εξωτερική πώληση ενδιάμεσου προϊόντος X

- Ανά μονάδα κόστος τμήματος Α από παραγωγή ενδιάμεσου προϊόντος X

- Ανά μονάδα κόστος τμήματος Α από εξωτερική πώληση ενδιάμεσου προϊόντος X

2.000 δρχ 

800 δρχ 

550 δρχ *

= Ανά ιιονάδα κέοδοα runuaroc Α από είωτεοική πώληση ενδιάυεσον ποοϊόντοεΧ 650δογ
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250 δρχ (έξοδα πωλήσεων ενδιάμεσου προϊόντος X)

+ 100 δρχ (έξοδα διάθεσης ενδιάμεσου προϊόντος X)

+ 50 δρχ (χρηματοοικονομικά έξοδα ενδιάμεσου προϊόντος X)

+ 150 δρχ (έξοδα μεταφοράς ενδιάμεσου προϊόντος X)

= 550 δρχ (συνολικά έξοδα εξωτερικών πωλήσεων ενδιάμεσου προϊόντος X)

Ακόμη, όταν το τμήμα Β αγοράζει το ενδιάμεσο προϊόν X από την εξωτερική αγορά;

Ανά μονάδα έσοδα τμήματος Β από την πώληση τελικού προϊόντος Ψ

- Ανά μονάδα κόστος τμήματος Β από την επεξεργασία ενδιάμεσου προϊόντος X

- Ανά μονάδα κόστος τμήματος Β από την εξωτερική προμήθεια ενδιαμ προϊόντ. X

3.500 δρχ 

500 δρχ 

2.000 δρχ

= Ανά υονάδα κέοδοε ruriuaroc Β από την πώληση τελικού ποοϊόντοο Ψ 1.000 δογ

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, προκύπτει ότι το τμήμα Α της επιχείρησης όταν προβαίνει σε 

εξωτερική πώληση του ενδιάμεσου προϊόντος X παρουσιάζει ένα κόστος ίσο προς 550 δρχ ανά μονάδα, το 

οποίο περιλαμβάνει τα έξοδα πωλήσεων, διάθεσης, μεταφοράς και χρηματοδότησης των εξωτερικών 

πωλήσεων. Έστω ότι λογιστήριο της επιχείρησης υπολόγισε ότι το κόστος της εσωτερικής πώλησης του 

ενδιάμεσου προϊόντος X, από το τμήμα Α στο Β είναι μόνο 50 δρχ ανά μονάδα και περιλαμβάνει μόνο τα 

έξοδα αποστολής του. Με άλλα λόγια το ανά μονάδα συνολικό κόστος της εσωτερικής πώλησης του 

ενδιάμεσου προϊόντος X είναι μικρότερο κατά 500 δρχ από το αντίστοιχο της εξωτερικής πώλησής του. Αρα 

αν το τμήμα Α μπορούσε να πωλήσει στο τμήμα Β το ενδιάμεσο προϊόν X προς 2.000 δρχ ανά μονάδα, το ανά 

μονάδα κέρδος του θα ήταν αυξημένο κατά 500 δρχ δηλαδή θα ήταν ίσο με L150 δρχ. οπότε του συνέφερε η 

εσωτερική πώληση. Η εσωτερική πώληση, συμφέρει στο τμήμα Α και σε τιμή μικρότερη των 2.000 δρχ ανά 

μονάδα μέχρι και του ποσού των L500 δρχ, στο οποίο το ανά μονάδα κέρδος του θα είναι ίσο με αυτό της 

εξωτερικής πώλησης, δηλαδή 650δρχ.

Όσο αφορά το τμήμα Β της επιχείρησης, όταν προμηθεύεται το ενδιάμεσο προϊόν X από την 

εξωτερική αγορά καταβάλλει για την απόκτησή του 2.000 δρχ ανά μονάδα, δηλαδή την επικρατούσα τιμή. Αν 

το τμήμα Α προσφέρει στην αυτή τιμή το ενδιάμεσο προϊόν X στο τμήμα Β, το τελευταίο δε θα έχει κανένα 

οικονομικό κίνητρο να αγοράσει από το πρώτο. Αντίθετα αν το τμήμα Α προσφέρει το ενδιάμεσο προϊόν X σε 

τιμή μικρότερη της επικρατούσας (που με βάση τα παραπάνω στοιχεία είναι σε θέση να το πράξει 

αποκομίζοντας μάλιστα και σημαντικά οφέλη), το τμήμα Β δε θα έχει κανένα λόγο να απορρίμει μία τέτοια 

προσφορά.

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως είναι προς το συμφέρον των δύο 

τμημάτων η διενέργεια εσωτερικών συναλλαγών με αντικείμενο το ενδιάμεσο
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προϊόν X, σε μία ενδοεπιχειρησιακή τιμή η οποία θα κυμαίνεται μεταξύ 1.500 - 

2.000 δρχ ανά μονάδα προϊόντος. Με αυτό τον τρόπο, αυξάνεται το ανά μονάδα κέρδος 

και των δύο τμημάτων αφού και τα δύο εξοικονομούν έξοδα από την εσωτερική πώληση. Το 

ακριβές ύμος στο οποίο 8α καθοριστεί η ενδοεπιχειρησιακή τιμή εξαρτάται τόσο από τις 

διαπραγματευτικές ικανότητες του κάδε τμήματος όσο και από το βαθμό παρέμβασης της 

κεντρικής διοίκησης σε αυτές.

Η τεχνική της προσαρμοσμένης πμής αγοράς ήταν η δημοφιλέστερη ανάμεσα στις επιχειρήσεις που 

συμμετείχαν στην έρευνα των Benke & Edwards, οι περισσότερες των οποίων (επιχειρήσεων) ενθάρρυναν πς 

εσωτερικές συναλλαγές λόγω της εξοικονόμησης εξόδων, της σταθερής ποιότητας του προϊόντος και της 

αξιοπιστίας του προμηθευτή, αφού ο τελευταίος δεν είναι παρά η ίδια η οργάνωση βασικά. Αυτή η προτίμησή 

τους οφείλεται στα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής. Τα κυριότερα των 

πλεονεκτημάτων αυτών είναι τα ακόλουθα.

L ενθαρρύνει τις εσωτερικές συναλλαγές. Πολλές επιχειρήσεις πιστεύουν ότι τα 

ενδιάμεσα προϊόντα που παράγουν τα τμήματά τους, εφόσον είναι ποιοτικά και αξιόπιστα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται από την ίδια την επιχείρηση.

2. προάγει την συναδελφικότητα και τη συνεργασία ανάμεσα στα τμήματα της 

επιχείρησης. Δεν είναι λίγα τα στελέχη των επιχειρήσεων που πιστεύουν πως εφόσον η 

ενδοεπιχειρησιακή τιμή που προκύπτει με βάση αυτή την τεχνική είναι δίκαιη, ενισχύει 

το κλίμα συνεργασίας και αλληλοβοήθειας ανάμεσα στα τμήματα μιας επιχείρησης.

3. βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης.

4. ενισχύει το πνεύμα αλληλοβοήθειας ανάμεσα στα τμήματα της επιχείρησης.

Η προσαρμοσμένη τιμή αγοράς, ωστόσο, έχει και μειονεκτήματα. Ειδικότερα

1. είναι χρήσιμη μόνο σε τέλεια ή σχεδόν τέλεια ανταγωνιστικές αγορές. Με 

άλλα λόγια υπόκειται στο ίδιο σημαντικό μειονέκτημα με την επικρατούσα, αφού 

άλλωστε αποτελεί μια παραλλαγή αυτής.

2. μερικές φορές είναι δύσκολος ο υπολογισμός της. Δεν είναι λίγες οι φορές 

όπου το ποσό που εξοικονομείται από τις εσωτερικές συναλλαγές δεν είναι εύκολο να 

υπολογιστεί, με αποτέλεσμα τα ενδιαφερόμενο τμήματα είναι πιθανό να μη συμφωνούν 

πάντα για το ποια πρέπει να είναι η δίκαιη ενδοεπιχειρησιακή τιμή.

3. καθιστά δύσκολη την αντικειμενική αξιολόγηση των τμημάτων της 

επιχείρησης. Η κερδοφορία του τμήματος - αγοραστή σε σχέση με άλλες ανεξάρτητες
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επιχειρήσεις μπορεί να παρουσιάζεται αυξημένη λόγω της χαμηλότερης τιμής 

(ενδοεπιχειρησιακής) στην οποία αγοράζει το προϊόν. Αντίθετα, η κερδοφορία του 

τμήματος - πωλητή σε σχέση με άλλες ανεξάρτητες επιχειρήσεις είναι πιθανό να 

παρουσιάζεται μειωμένη αφού πωλεί σε τιμή (ενδοεπιχειρησιακή) χαμηλότερη της 

επικρατούσας.

2.3.9.1.4Διαπραγματεύσιμη τιμή

Η τεχνική της διαπραγματεύσιμης τιμής αποτελεί μια πολύ στενά συνδεδεμένη παραλλαγή της 

τεχνικής της προσαρμοσμένης τιμής αγοράς. Αυτό συμβαίνει επειδή στις περισσότερες των περιπτώσεων οι 

διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα ενδιαφερόμενο τμήματα για τον καθορισμό της ενδοεπιχειρησιακής τιμής 

ενός ενδιάμεσου προϊόντος, λαμβάνουν χώρα γύρω από την επικρατούσα τιμή αγοράς. Έτσι η μείωση της 

επικρατούσας τιμής από την οποία θα προκύμει η ενδοεπιχειρησιακή, λόγω της εξοικονόμησης εξόδων που 

συνεπάγονται οι εσωτερικές πωλήσεις, αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στα τμήματα μιας 

επιχείρησης. Με άλλα λόγια η ενδοεπιχειρησιακή τιμή που προκύπτει μετά από τις 

σχετικές διαπραγματεύσεις είναι στην ουσία η προσαρμοσμένη τιμή αγοράς, που 

στη συγκεκριμένη περίπτωση καλείται διαπραγματεύσιμη τιμή.
Όπως στην περίπτωση της τεχνικής της προσαρμοσμένης τιμής αγοράς έτσι και στην περίπτωση της 

διαπραγματεύσιμης τιμής, η ενδοεπιχειρησιακή τιμή για το ενδιάμεσο προϊόν X θα είναι μεταξύ L500 και 

2.000δρχ ανά μονάδα Η ακριβής ενδοεπιχειρησιακή τιμή 8α εξαρτηθεί και σε αυτή την 

περίπτωση τόσο από τις διαπραγματευτικές ικανότητες των στελεχών των δύο 

τμημάτων όσο και από τη φιλοσοφία της κεντρικής διοίκησης. Έτσι, αν η κεντρική 

διοίκηση δεν παρέμβει καθόλου στις διαπραγματεύσεις και η τιμή οριστεί κοντά στις 2.000 δρχ ανά μονάδα 

ενδιάμεσου προϊόντος X, αυτό θα σημαίνει ότι τα στελέχη του τμήματος - πωλητή (τμήμα Α) είναι ικανότερα 

από τα αντίστοιχα του τμήματος - αγοραστή (τμήμα - Β). Αν αντίθετα η ενδοεπιχειρησιακή τιμή οριστεί κοντά 

στις 1.500 δρχ ανά μονάδα ενδιάμεσου προϊόντος X, αυτό είναι σαφής ένδειξη υπεροχής των ικανοτήτων 

διαπραγμάτευσης των στελεχών του τμήματος - αγοραστή (τμήμα Β) σε σχέση με αυτές των στελεχών του 

τμήματος - πωλητή (τμήμα Α). Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση της παρέμβασης εκ μέρους της κεντρικής 

διοίκησης. Έτσι είναι πιθανό η φιλοσοφία της κεντρικής διοίκησης να είναι υπέρ των εσωτερικών 

συναλλαγών. Η υιοθέτηση εκ μέρους της κεντρικής διοίκησης μιας «πολιτικής εσωτερικών 

συναλλαγών», συνεπάγεται ταυτόχρονα σημαντικό πλεονέκτημα του τμήματος - πωλητή 

έναντι του τμήματος - αγοραστή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, μια που το τμήμα
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- αγοραστής da αναγκάζεται από την κεντρική διοίκηση να αγοράζει το ενδιάμεσο προϊόν 

εσωτερικά.

Στην τεχνική της διαπραγματεύσιμης τιμής ο ρόλος της κεντρικής διοίκησης 

είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Ειδικότερα είναι καθήκον της ο καθορισμός κάποιων κανόνων 

διαπραγμάτευσης, οι οποίοι θα συνιστούν το #διαπραγματευτικό πλαίσιο» μέσα στο οποίο θα πρέπει 

να κινούνται τα ενδιαφερόμενο μέρη για τον καθορισμό μιας τέτοιας ενδοεπιχειρησιακής τιμής, η οποία θα 

διαφυλάττει τα συμφέροντα και των δύο τμημάτων αλλά και της επιχείρησης ως όλο. Το «διαπραγματευτικό 

πλαίσιο» θα πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένο και μελετημένο, έτσι ώστε να κρατά τις ίδιες αποστάσεις 

τόσο από το τμήμα - πωλητή όσο και από το τμήμα - αγοραστή, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα πς ίδιες 

ευκαιρίες διαπραγμάτευσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην εξασφάλιση της αυτονομίας τους. 

Το «διαπραγματευτικό πλαίσιο» θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει την 

«καταλληλότητα» της ενδοεπιχειρησιακής τιμής που θα προκύπτει από τις διαπραγματεύσεις και η οποία θα 

πρέπει να είναι προϊόν όσο το δυνατόν αντικειμενικότερων κριτηρίων και δεδομένων. Μόνο τότε η κατανομή 

της εξοικονόμησης των εξόδων από πς εσωτερικές συναλλαγές λειτουργεί προς όφελος όλων των μερών.

Στη διαμόρφωση του «διαπραγματευηκού πλαισίου», θα πρέπει να συμμετέχουν μέλη της κεντρικής 

διοίκησης καθώς και στελέχη από τα τμήματα της επιχείρησης ανάμεσα στα οποία διενεργούνται, ή ακόμη 

καλύτερα, πρόκειται να διενεργηθούν συναλλαγές. Ύστερα από συζητήσεις δα πρέπει να καταλήξουν στους 

κανόνες του, όπως για παράδειγμα ποια έξοδα (πχ. έξοδα πωλήσεων) που συνδέονται άμεσα και μόνο με πς 

εξωτερικές πωλήσεις πρέπει να αφαιρούνται από την επικρατούσα πμή αγοράς, ποιος θα πρέπει να είναι ο 

χρονικός ορίζοντας των διαπραγματεύσεων, εναλλακπκές προτάσεις σε περιπτώσεις μη συμφωνίας των 

ενδιαφερομένων μερών κ.α Τέτοιου είδους κανόνες συμβάλλουν στην αποφυγή παρεξηγήσεων και μειώνουν 

αισθητά την πιθανότητα λήμης πλεονεκτήματος εξαιπας της μονοπωλιακής θέσης κάποιου τμήματος. Με 

αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η αυτονομία των τμημάτων, παρέχονται όλα τα εχέγγυα για εποικοδομηπκές 

διαπραγματεύσεις και η υπαγόρευση μιας ενδοεπιχειρησιακής πμής από την κεντρική διοίκηση αποτελεί την 

τελευταία εναλλακπκή.

Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο τεχνικών είναι ότι ενώ στην τεχνική της 

προσαρμοσμένης τιμής αγοράς οι διαπραγματεύσεις έχουν ως αφετηρία μόνο την 

επικρατούσα τιμή αυτής, στην τεχνική της διαπραγματεύσιμης τιμής, ο περιορισμός αυτός 

δεν έχει θέση. Έτσι, πέρα από την επικρατούσα τιμή της αγοράς, ως αφετηρία των διαπραγματεύσεων 

μπορεί να ληφθούν οι τιμές των ανταγωνιστικών προϊόντων, η τιμή του ηγετικού προϊόντος της αγοράς, ή 

ακόμη η διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων να γίνεται χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό.
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Η άμεση συγγένεια των δύο τεχνικών έχει ως συνέπεια την ύπαρξη κοινών πλεονεκτημάτων και

μειονεκτημάτων. Ειδικότερα τα πλεονεκτήματα της τεχνικής της διαπραγματεύσιμης

τιμής είναι.

1. ενθαρρύνει τις εσωτερικές συναλλαγές. Όπως και στην περίπτωση της 

προσαρμοσμένης τιμής αγοράς, η τεχνική της διαπραγματεύσιμης τιμής ενισχύει τη 

διενέργεια εσωτερικών συναλλαγών προκειμένου να αξιοποιηθούν τα ποιοτικά 

ενδιάμεσα προϊόντα που παράγονται στους κόλπους της επιχείρησης.

2. προάγει την συναδελφικότητα, τη συνεργασία και την αλληλοβοήθεια 

ανάμεσα στα τμήματα της επιχείρησης. Με την προϋπόθεση της ύπαρξης ενός 

κατάλληλου πλαισίου διαπραγμάτευσης, μία σημαντική μερίδα στελεχών, πιστεύει πως 

με βάση αυτή την τεχνική προκύπτει μία δίκαιη ενδοεπιχειρησιακή τιμή, η οποία γίνεται 

αποδεκτή από τα ενδιαφερόμενο μέλη χωρίς σημαντικές διαφωνίες και αντιδράσεις και 

έτσι ενισχύεται το κλίμα συνεργασίας και αλληλοβοήθειας ανάμεσα στα τμήματα μιας 

επιχείρησης. Επιπλέον,

3. εφαρμόζεται ακόμη και σε συνθήκες στις οποίες η επικρατούσα τιμή της 

αγοράς για το ενδιάμεσο προϊόν δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμη. Η δυνατότητα 

της τεχνικής για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων ακόμη και σε μηδενική βάση χωρίς 

κανέναν περιορισμό, επιτρέπει τον καθορισμό ενδοεπιχειρησιακής τιμής για το 

ενδιάμεσο προϊόν ανεξάρτητα από την κατάσταση της αγοράς του. Με άλλα λόγια η 

τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και σε αγορές οι οποίες δεν είναι τέλεια 

αντα γω νιστικές.

4. βοηθό τη λήμη στρατηγικών αποφάσεων. Η διενέργεια διαπραγματεύσεων για τον 

καθορισμό της ενδοεπιχειρησιακής τιμής, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για καταγραφή 

και πλήρη κατανόηση των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά του ενδιάμεσου 

προϊόντος. Με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται τα συμφέροντα όχι μόνο των 

ενδιαφερομένων τμημάτων αλλά και της επιχείρησης ως όλο, μια που η πολύ καλή 

γνώση της αγοράς βοηθά στη λήμη σημαντικών στρατηγικών αποφάσεων (αύξηση της 

παραγόμενης ποσότητας του ενδιάμεσου προϊόντος, διαφοροποίησή του ή ακόμη και 

απόσυρσής του από την εξωτερική αγορά).

5. συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση της επιχείρησης. Η ύπαρξη ενός 

διαπραγματευτικού πλαισίου αποτελεί ένα συν στην οργάνωση της επιχείρησης 

βοηθώντας την λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητά της.
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Η διαπραγματεύσιμη ημή, ωστόσο, έχει και μειονεκτήματα. Ειδικότερα 

1 καθιστά δύσκολη την αντικειμενική αξιολόγηση των τμημάτων της 

επιχείρησης. Η κερδοφορία του τμήματος - αγοραστή σε σχέση με άλλες ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις μπορεί να παρουσιάζεται αυξημένη λόγω της χαμηλότερης τιμής 

(ενδοεπιχειρησιακής) στην οποία αγοράζει το προϊόν. Αντίθετα, η κερδοφορία του 

τμήματος - πωλητή σε σχέση με άλλες ανεξάρτητες επιχειρήσεις είναι πιθανό να 

παρουσιάζεται μειωμένη αφού πωλεί σε τιμή (ενδοεπιχειρησιακής χαμηλότερη της 

επικρατούσας.

2. καθορίζεται, ορισμένες φορές, δύσκολα. Όταν οι διαπραγματεύσεις αφορούν την 

κατανομή της εξοικονόμησης των εξόδων ανάμεσα στα ενδιαφερόμενο τμήματα, λόγω 

εσωτερικών συναλλαγών, και αυτά τα έξοδα δεν είναι εύκολο να υπολογισθούν, οι 

διαπραγματεύσεις μπορεί να αποβούν άκαρπες. Επιπλέον όταν δεν υπάρχει το κατάλληλο 

διαπραγματευτικό πλαίσιο:

3. είναι χρονοβόρα. Η έλλειμη διαπραγματευτικού πλαισίου σε συνδυασμό με τις 

διαπραγματευτικές ικανότητες των στελεχών, μπορεί να οδηγήσει σε ατέλειωτες ώρες 

διαπραγματεύσεων χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

4. επιφέρει συγκρούσεις ανάμεσα στα τμήματα. Όταν δεν υπάρχει ένα καλά 

δομημένο και πλήρες διαπραγματευτικό πλαίσιο, το οποίο θα ορίζει με σαφήνεια τους 

κανόνες του παιχνιδιού, είναι πολύ πιθανή η εμφάνιση συγκρούσεων. Αυτή έρχεται ως 

επακόλουθο της προσπάθειας του κάθε τμήματος να αποκομίσει τα περισσότερα δυνατά 

κέρδη προς όφελος του.

5. επιτρέπει την εκμετάλλευση των διαπραγματευτικών ικανοτήτων των πιο 

έμπειρων στελεχών. Όταν οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται χωρίς κάποιες βασικές 

αρχές, δίνεται η δυνατότητα στα πιο έμπειρα στελέχη να εκμεταλλεύονται τις 

διαπραγματευτικές τους ικανότητες και να αποκομίζουν τα ανάλογα οφέλη για τα 

τμήματά τους εις βάρος των άλλων τμημάτων και της επιχείρησης ως όλο.

Συμπερασματικά, τα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής είναι σημαντικότατα. 

Εξίσου όμως σοβαρά μπορούν να χαρακτηριστούν και τα μειονεκτήματά της. Γι'αυτό η 

χρήση της τεχνικής αυτής θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την πλήρη 

εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της και τον περιορισμό ή την εξάλε/yn των 

μειονεκτημάτων της.
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2.3.9.1.5 Περιθώριο συνεισφοράς

Όπως είναι γνωστό, τα έξοδα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στα σταθερά (αυτά 

τα οποία δεν μεταβάλλονται όταν μεταβάλλεται η παραγόμενη ποσότητα) και τα μεταβλητά 

(αυτά τα οποία μεταβάλλονται ανάλογα με την μεταβολή της παραγόμενης ποσότητας). Με 

το όρο περιθώριο συνεισφοράς εννοούμε το ποσά που απομένει όταν από τις 

πωλάσεις αφαιρεθούν τα μεταβλητά έξοδα. Το περιθώριο συνεισφοράς χρησιμοποιείται αρχικά 

για την κάλυμη των σταθερών εξόδων και το υπόλοιπο αποτελεί τα κέρδη της επιχείρησης. Όπως είναι φυσικό 

όταν το περιθώριο συνεισφοράς είναι μικρότερο από τα σταθερά έξοδα η επιχείρηση λειτουργεί με ζημία, ενώ 

όταν είναι μεγαλύτερο από αυτά, έχει κέρδος.

Η σημασία του περιθωρίου συνεισφοράς είναι πολύ μεγάλη όσο αφορά τις αποφάσεις 

που λαμβάνουν τα στελέχη των επιχειρήσεων, ειδικότερα σε θέματα παραγωγής. Γι’αυτό και 

η σπουδαιότητα της τεχνικής του περιθωρίου συνεισφοράς είναι επίσης μεγάλη.

Συνοπτικά η τεχνική του διαπραγματεύσιμου περιθωρίου συνεισφοράς, 

αποτελείται από τρία στάδια.

1. Υπολογισμός του περιθωρίου συνεισφοράς του τελικού προϊόντος στην επιχείρηση

2. Κατανομή του περιθωρίου συνεισφοράς του τελικού προϊόντος στην επιχείρηση, 

ανάμεσα στα τμήματά της. Ως βάση επιμερισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 

μεταβλητά έξοδα του κάθε τμήματος.

3. Υπολογισμός της ενδοεπιχειρησιακής τιμής των ενδιάμεσων προϊόντων που 

παράγονται από τα τμήματα της επιχείρησης. Η ενδοεπιχειρησιακή τιμή κάθε 

ενδιάμεσου προϊόντος προκύπτει αν στο μεταβλητό του κόστος (ή κόστος επεξεργασίας 

του) προστεθεί το περιθώριο συνεισφοράς που αναλογεί στο τμήμα το οποίο ασχολείται 

με την παραγωγή του και η ενδοεπιχειρησιακή τιμή του ενδιάμεσου προϊόντος από το 

οποίο παράγεται (όταναυτή υπάρχει).

Με την τεχνική αυτή τα τμήματα μιας επιχείρησης μετατρέπονται σε κέντρα ι^ευδοκέρδους, αφού τα 

κέρδη του καθενός από αυτά εξαρτώνται από τη διαδικασία επιμερισμού του συνολικού περιθωρίου 

συνεισφοράς της επιχείρησης. Ο Βαθμός στον οποίο τα τμήματα μιας επιχείρησης, η οποία εφαρμόζει αυτή 

την τεχνική ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης, είναι ή όχι πραγματικά κερδοφόρα, εξαρτάται από τη σχέση 

που υπάρχει μεταξύ της κατανομής του περιθωρίου συνεισφοράς και των σταθερών εξόδων.

Θα μπορούσε λοιπόν να ειπωθεί ότι στην πραγματικότητα η τεχνική αυτή αποτελεί μια προσέγγιση της 

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης από την πλευρά της προστιθέμενης αξίας. Κάθε τμήμα της επιχείρησης που 

ασχολείται με την παραγωγή και εσωτερική πώληση ενδιάμεσων προϊόντων, λαμβάνει ως αμοιβή ένα
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ποσοστό από το συνολικό περιθώριο συνεισφοράς της επιχείρησης. Στο παραπάνω παράδειγμα το ποσοστό 

αυτό υπολογίστηκε με βάση το πραγματικό μεταβλητό κόστος των τμημάτων. Ωστόσο ως βάση επιμερισμοΰ 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη, όπως το πρότυπο μεταβλητό κόστος, που σίγουρα είναι 

προημότερο, διότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η μεταφορά του υμηλού κόστους παραγωγής ενός 

τμήματος, λόγω μη σωστής χρήσης των παραγωγικών του συντελεστών, στο αμέσως επόμενο. Επίσης, το 

κόστος (πρότυπο ή μεταβλητό) δεν αποτελεί τη μοναδική βάση κατανομής του συνολικού περιθωρίου 

συνεισφοράς της επιχείρησης ανάμεσα στα τμήματά της. Όταν όμως χρησιμοποιείται κάποια άλλη, πλην του 

κόστους, βάση είναι πολύ πιθανό να εμφανιστούν διαφωνίες για το ποσοστό του συνολικού περιθωρίου 

συνεισφοράς που πρέπει να καρπωθεί το κάθε τμήμα της επιχείρησης.

Η χρήση της τεχνικής του περιθωρίου συνεισφοράς για τον καθορισμό της 

ενδοεπιχειρησιακής τιμής παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα.

1. το βασικότερο πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι ότι επιτρέπει την μετατροπή 

ενός κέντρου κόστους σε κέντρο κέρδους. Γι’αυτόν τον λόγο, η τεχνική αυτή είναι 

συνεπής με την έννοια της αποκέντρωσης διαμέσου της λειτουργίας κέντρων κέρδους, 

Παρόλο που στην πραγματικότητα, λειτουργούν ως κέντρα μευδοκέρδους. Η λειτουργία 

κέντρων μευδοκέρδους, όπου δεν είναι εφικτή η λειτουργία πραγματικών κέντρων 

κέρδους, υποστηρίζεται από πολλά στελέχη των επιχειρήσεων, διότι με αυτόν τον τρόπο 

το κάθε τμήμα αμείβεται για τη συμμετοχή του στην παραγωγική διαδικασία 

παρουσιάζοντας κέρδη, ανεξάρτητα αν αυτά δημιουργούνται τεχνητά. Τα στελέχη των 

επιχειρήσεων υποστηρίζουν ότι η παρουσίαση κερδών δρα θετικά στο ηθικό των 

εργαζομένων, οι οποίοι εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αύξηση αυτών. Επιπλέον, 

όταν ένα τμήμα μιας επιχείρησης λειτουργεί μερικώς ως κέντρο κέρδους και μερικώς ως 

κέντρο κόστους, επειδή μπορεί να πωλεί εξωτερικά μόνο ορισμένα από τα προϊόντα που 

παράγει, η τεχνική αυτή μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη αφού βοηθά τον κερδοφόρο 

προσανατολισμό των εξωτερικών πωλήσεων και ταυτόχρονα διατηρεί κάποια από τα 

πλεονεκτήματα του κέντρου κόστους. Επίσης, άλλα στελέχη πιστεύουν ότι τα 

πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής που αφορούν στην μετατροπή ενός κέντρου κόστους 

σε κέντρο μευδοκέρδους, είναι λιγότερο εμφανή. Έτσι θεωρούν ότι η τεχνική αυτή είναι 

περισσότερο χρήσιμη όταν εφαρμόζεται σε κέντρα κόστους, επειδή συμβάλλει στην 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων.

2. ενισχύει το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης. Η 

χρήση της τεχνικής του περιθωρίου συνεισφοράς προτρέπει τα τμήματα της επιχείρησης
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να εργάζονται από κοινού, αφού το τελικό κέρδος του καθενός εζαρτάται από το τελικό 

περιθώριο συνεισφοράς της επιχείρησης, το οποίο με τη σειρά του εζαρτάται από το 

πόσο αποτελεσματική και αποδοτική είναι η παραγωγή των τμημάτων της επιχείρησης. 

Κατ’ αυτή την έννοια, τα τμήματα της επιχείρησης μεταξύ των οποίων διενεργούνται 

εσωτερικές συναλλαγές, ενδιαφέρονται το ένα για τις ενέργειες και την εξέλιξη του 

άλλου, αφού επηρεάζονται άμεσα από αυτές. Ειδικότερα, το τμήμα - αγοραστής 

ενδιαφέρεται πολύ για τις εξελίξεις που αφορούν στο κόστος του ενδιάμεσου προϊόντος 

του τμήματος - πωλητή και συνεργάζεται με αυτό προκειμένου να βρεθούν τρόποι 

μείωσής του. Μία μείωση του κόστους παραγωγής του τμήματος - πωλητή, θα οδηγήσει 

σε αύξηση του συνολικού περιθωρίου συνεισφοράς της επιχείρησης και επομένως θα 

αυξηθούν και τα κέρδη του τμήματος - αγοραστή. Ετσι το τμήμα - αγοραστής παρέχει 

στο τμήμα - πωλητή κάθε δυνατή βοήθεια προκειμένου να κρατιέται σταθερό ή και να 

μειώνεται το κόστος παραγωγής του, όπως στην περίπτωση στην οποία αποφεύγει τις 

βιαστικές παραγγελίες (παραγγελίες της τελευταίας στιγμής). Από την άλλη πλευρά και 

το τμήμα - πωλητής έχει συμφέρον να ενημερώνεται για τις ενέργειες του τμήματος - 

αγοραστή και να συνεργάζεται συχνά με αυτό. Συγκεκριμένα, το τμήμα - πωλητής 

ενδιαφέρεται για την ικανότητα του τμήματος - πωλητή να πωλήσει το προϊόν του στην 

εξωτερική αγορά σε όσο το δυνατό πιο συμφέρουσα τιμή. Έτσι όταν το τμήμα - 

αγοραστής είναι σε θέση να πωλεί το προϊόν του σε ικανοποιητική τιμή, θα συνεχίζει να 

αγοράζει από το τμήμα - πωλητή το ενδιάμεσο προϊόν του και ταυτόχρονα θα συμβάλλει 

στην αύξηση του περιθωρίου συνεισφοράς της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή το 

τμήμα - πωλητής θα λάβει τα ανάλογα οφέλη, οπότε είναι προς το συμφέρον του να 

συνεργάζεται στενά με το τμήμα - αγοραστή στην προσπάθειά του για αύξηση των 

πωλήσεών του, με του να του παρέχει βοήθεια π.χ. στην προώθηση των προϊόντων του. 

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι στην πραγματικότητα το τμήμα - 

αγοραστής και το τμήμα - πωλητής, αποτελούν ένα κέντρο κέρδους σε σχέση με το 

ενδιάμεσο προϊόν που αποτελεί το αντικείμενο των μεταξύ τους συναλλαγών.

Η τεχνική του περιθωρίου συνεισφοράς παρουσιάζει όμως και

μειονεκτήματα. Αυτά είναι:

1 δεν είναι δίκαιη η κατανομή του περιθωρίου συνεισφοράς ανάμεσα στα 

τμήματα της επιχείρησης, με την έννοια ότι, αν ένα τμήμα της επιχείρησης βρει 

κάποιο τρόπο μείωσης των μεταβλητών εξόδων του που θα οδηγήσει σε αύξηση του
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συνολικού περιθωρίου συνεισφοράς της επιχείρησης, το τμήμα αυτό δεν αποκομίζει 

εξολοκλήρου τα οφέλη αυτής του της προσπάθειας, αλλά με την τεχνική αυτή είναι 

υποχρεωμένο να τα μοιραστεί με τα άλλα τμήματα της επιχείρησης μέσου της κατανομής 

του περιθωρίου συνεισφοράς.

Βέβαια, όταν τα μεταβλητά έξοδα των τμημάτων μιας επιχείρησης δε διαφέρουν 

σημαντικά, το μόλις αναφερθέν μειονέκτημα της τεχνικής αυτής δεν είναι τόσο έντονο 

και εξαλείφεται πλήρως όταν αυτά είναι ίσα. Ωστόσο οι περιπτώσεις αυτές είναι πολύ 

σπάνιες. Έτσι η εφαρμογή της τεχνικής αυτής είναι καλό να λαμβάνει χώρα σε μία 

επιχείρηση μόνο όταν έχει γίνει συνείδηση στους υπαλλήλους της, πως μοναδικός τους 

στόχος θα πρέπει να είναι το καλό της επιχείρησης ως όλο και όλες οι προσπάθειές τους 

πρέπει να συγκλίνουν προς τον σκοπό αυτό. Το συμφέρον του τμήματος δεν έχει θέση σε 

μία τέτοια επιχείρηση.

2. Το δεύτερο μειονέκτημα της τεχνικής του περιθωρίου συνεισφοράς αναφέρεται στο ότι είναι πολύ 

εύκολο να ξεχαστεί ότι το τμήμα - αγοραστής και το τμήμα - πωλητής 

αποτελούν στην ουσία ένα κέντρο κέρδους σε σχέση με το ή τα προϊόντα που 

αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής. Οι διαμάχες που προκύπτουν όταν πρόκειται να 

κατανεμηθεί το νέο συνολικό περιθώριο συνεισφοράς της επιχείρησης στα τμήματά της, 

σίγουρα δε βοηθούν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Αυτές τίποτα το θετικό δεν 

έχουν να προσφέρουν παρά μόνο να επηρεάσουν αρνητικά το περιθώριο συνεισφοράς της 

επιχείρησης.

Τελειώνοντας την αναφορά σης τέσσερις τεχνικές που βασίζονται στην τιμή της εξωτερικής αγοράς 

και προκειμένου ο αναγνώστης να λάβει μία συνοπτική εικόνα των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων 

των τεχνικών αυτών, παρατίθεται το σχήμα 2.3.9.1.5.-L
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Σχήμα 2. 3. 9. 1.5 - 1

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝ Δ ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛ ΟΓΗΣΗΣ Π Ο Υ 

ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α Μειονεκτήματα

• Αντικειμενικότερη αξιολόγηση της • Πιθανό μοναδικότητα του ενδιάμεσου

απόδοσης των τμημάτων προϊόντος

• Καλύτερη αξιολόγηση της απόδοσης • Πιθανό ακαταλληλότατα της τιμός

των στελεχών της εξωτερικός αγοράς

• Μεγαλύτερη υποκίνηση των στελεχών • Πιθανό αστάθεια της αγοράς του

ενδιάμεσου προϊόντος

• Αντικειμενικότερη μέτρηση της • Αδυναμία αντίδρασης της

οικονομικός αξίας του ενδιάμεσου επιχείρησης σε συμφέρουσες

προϊόντος προσφορές από το εξωτερικό

• Καλύτερη εκτίμηση της ωφέλειας των • Πιθανό αδυναμία προσδιορισμού της

εσωτερικών συναλλαγών *σωστός» εξωτερικός τιμός

• Καλύτερη εκτίμηση του κόστους • Πιθανό αντιμετώπιση δυσκολιών κατά

ευκαιρίας των εσωτερικών συναλλαγών την πρόσβαση των αγορών των

ενδιάμεσων προϊόντων

• Ενίσχυση της αυτονομίας των

τμημάτων

• Ελαχιστοποίησα των εσωτερικών

συγκρούσεων

• Αποδοτικότερη παραγωγό

• Ενίσχυση της συνέπειας των στόχων
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2.3.9.1.6Κόστος ευκαιρίας

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η τεχνική αυτή, καθώς και οι τεχνικές του οριακού κόστους και του κόστους 

συν κάποιο ποσοστό κέρδους, Βασίζονται στο κόστος. Ως κόστος ευκαιρίας μπορούν να ορισθούν τα 

χαμένα οφέλη της εναλλακπκής πρότασης Β, η οποία απορρίφθηκε λόγω της επιλογής της Α. Με άλλα λόγια, 

ως ευκαιριακό κόστος ορίζεται η οικονομική θυσία που απαιτείται (με την 

έννοια πάντα των χαμένων ευκαιριών) προκειμένου να ακολουθηθεί κάποιος 

συγκεκριμένος τρόπος δράσης, εις βάρος κάποιου άλλου. Όπως προκύπτει από τα 

παραπάνω, το κόστος ευκαιρίας, δεν αποτελεί κόστος από καθαρά λογισπκή άπομη.

Η έννοια του ευκαιριακού κόστους πιθανόν να γίνει περισσότερο κατανοητή με τη βοήθεια του 

παρακάτω παραδείγματος. Έστω όπ η επιχείρηση Α έχει στη διάθεσή της μία μηχανή η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί είτε για την παραγωγή του προϊόντος X είτε για την παραγωγή του προϊόντος Ψ. Έστω 

επίσης όπ η παρούσα αξία της μηχανής αυτής είναι 25.000.000 δρχ, η υπολειμμαπκή της αξία είναι 2.000.000 

δρχ και η ωφέλιμη ζωή της 5 χρόνια Η επιχείρηση Α εξετάζει πς παρακάτω εναλλακπκές: α)πώληση της 

μηχανής και κατάθεση των χρημάτων στην τράπεζα για 5 χρόνια, β) χρησιμοποίησή της για την παραγωγή του 

προϊόντος X για 5 χρόνια και γ) χρησιμοποίησή της για την παραγωγή του προϊόντος Ψ για τα επόμενα 5 

χρόνια Έστω επίσης όπ τα οικονομικά στελέχη της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόμη τους πς συνθήκες τόσο 

του εσωτερικού (παραγωγικό δυναμικό, κόστος κ.α) όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος (κατάσταση της 

οικονομίας, προπμήσεις των καταναλωτών, συνθήκες αγοράς, επιτόκια κ.α), καταλήγουν στο συμπέρασμα όπ 

αν η μηχανή αυτή χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του προϊόντος X, τα αναμενόμενα κέρδη από την 

πώλησή του θα είναι, σε ετήσια βάση, 10.000.000 δρχ. Αν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του προϊόντος 

Ψ, τα ετήσια αναμενόμενα κέρδη θα είναι 15.000.000 δρχ. Επίσης, αν η μηχανή πωληθεί και τα χρήματα από 

την πώλησή της κατατεθούν σε μία τράπεζα, μετά από 5 χρόνια η επιχείρηση θα έχει 45.000.000 δρχ. Με 

βάση πς παραπάνω αναλύσεις, το οικονομικό επιτελείο της επιχείρησης, προτείνει στην κεντρική της 

διοίκηση, την παραγωγή του προϊόντος Ψ που θα φέρει στην επιχείρηση για τα επόμενα 5 χρόνια 77.000.000 

δρχ (15.000.000 δρχ X 5 χρόνια + 2.000.000 υπολειμμαπκή αξία). Το κόστος ευκαιρίας για την επιχείρηση, 

λόγω της επιλογής της για παραγωγή του προϊόντος Ψ είναι 52.000.000 δρχ (10.000.000 δρχ X 5 χρόνια + 

2.000.000 υπολειμμαπκή αξία) σε σχέση με την εναλλακπκή της παραγωγής του προϊόντος X και 45.000.000 

δρχ σε σχέση με την εναλλακπκή της πώλησης της μηχανής.

Ειδικότερα, όσο αφορά την ενδοεπιχειρησιακή πμολόγηση των ενδιάμεσων προϊόντων και των 

υπηρεσιών, ως ευκαιριακό κόστος ορίζεται το μέγιστο χαμένο περιθώριο
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συνεισφοράς του τμήματος - πωλητή λόγω της εσωτερικής πώλησης των 

ενδιάμεσων προϊόντων και των υπηρεσιών αντί κάποιας άλλης πώλησης.

Ποιοι είναι όμως οι Λόγοι της χρήσης της τεχνικής του κόστους ευκαιρίας ως ενδοεπιχειρησιακής; 

Όπως έχει ήδη αναφερδεί, δύο από τους κυριότερους στόχους της ενδοεπιχειρησιακής πμολόγησης είναι η 

μέτρηση της επίδοσης των στελεχών των τμημάτων σε σχέση με το περιθώριο συνεισφοράς αυτών και η 

επίτευξη της συνέπειας των στόχων. Σύμφωνα Λοιπόν με ορισμένους ακαδημαϊκούς αλΛά και στελέχη 

επιχειρήσεων, η πλειομηφία των τεχνικών ενδοεπιχειρησιακής πμολόγησης (πμολόγηση με βάση το 

μεταβλητό ή το πλήρες κόστος, πμολόγηση με βάση την πμή της εξωτερικής αγοράς) ικανοποιούν μόνο τον 

πρώτο στόχο, αφού παρέχουν κάποιο μέτρο μέτρησης της επίδοσης των στελεχών αλλά αποτυγχάνουν να 

οδηγήσουν στην συνέπεια των στόχων αφού δεν αντανακλούν κατ'ανάγκη το κόστος ευκαιρίας. Βέβαια, 

υπάρχουν και τεχνικές που ικανοποιούν τόσο την μέτρηση της επίδοσης όσο και την συνέπεια των στόχων, 

μόνο όμως κάτω από ειδικές καταστάσεις, όπως οι τεχνικές ενδοεπιχειρησιακής πμολόγησης που βασίζονται 

στη διαπραγμάτευση και οι οποίες παρέχουν επίσης ένα μέτρο μέτρησης της επίδοσης των στελεχών των 

τμημάτων, σε σχέση τόσο με πς παραγωγικές όσο και με πς διαπραγματευπκές τους ικανότητες. Ωστόσο αυτό 

δεν είναι αρκετό. Ακόμη, μία ενδοεπιχειρησιακή πμή που προκύπτει ύστερα από διαπραγματεύσεις, δεν είναι 

καθόλου βέβαιο όπ εξυπηρετεί του σκοπούς της συνέπειας των στόχων.

Σύμφωνα λοιπόν με τους υποστηριχτές της τεχνικής του κόστους ευκαιρίας, ο προσδιορισμός της 

κατάλληλης ενδοεπιχειρησιακής πμής πρέπει να βασίζεται στο κόστος ευκαιρίας τόσο του τμήματος - 

πωλητή όσο και του τμήματος - αγοραστή, σε σχέση με το οριακό ή πρόσθετο κόστος των εσωτερικά 

διακινούμενων ενδιάμεσων προϊόντων και υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, μία επιχείρηση ως όλο, 

ωφελείται από τις εσωτερικές συναλλαγές μόνο όσο το κόστος ευκαιρίας του 

τμήματος - αγοραστή είναι ίσο με το κόστος ευκαιρίας του τμήματος - πωλητή. 

Επομένως, η συνέπεια των στόχων εξασφαλίζεται μόνο όταν η ενδοεπιχειρησιακή τιμή είναι 

ίση με το ευκαιριακό κόστος του τμήματος - πωλητή και του τμήματος - αγοραστή. Στην 

περίπτωση αυτή, η διενέργεια ενδοεπιχειρησιακών συναλλαγών είναι προς όφελος τόσο της 

επιχείρησης ως όλο όσο και προς όφελος των τμημάτων της. Αντιστρόφως, όταν μία 

ενδοεπιχειρησιακή συναλλαγή είναι επιζήμια για την επιχείρηση ως όλο, είναι επίσης 

επιζήμια και για το ένα ή και το δύο εμπλεκόμενα τμήματά της. Συνεπώς, η ιδέα του κόστους 

ευκαιρίας είναι η λύση για κατάλληλη ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση.

Η χρήση του κόστους ευκαιρίας για την τιμολόγηση ενδιάμεσων προϊόντων 

και υπηρεσιών παρουσιάζει πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα. Ειδικότερα
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• το βασικότερο πλεονέκτημα της σωστής εφαρμογής της τεχνικής του κόστους 

ευκαιρίας είναι ότι βοηθά στην επιλογή της καταλληλότερης χρήσης των 

παραγωγικών εγκαταστάσεων.

• επίσης, υποκινεί τα στελέχη στη λήμη εκείνων των αποφάσεων που έχουν ως 

αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση των κερδών της επιχείρησης ως όλο, χωρίς να παραβλέπει 

και τα επιμέρους συμφέροντα των τμημάτων της. Με άλλα λόγια εξυπηρετεί την 

συνέπεια των στόχων.

• ακόμη συμβάλλει στην καλύτερη μέτρηση της επίδοσης των στελεχών των 

τμημάτων με βάση το περιθώριο συνεισφοράς που αυτά έχουν πετύχει.

Αυτό που αξίζει να ετησημανθεί, σε σχέση με το τρίτο πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής, είναι όπ όταν 

υπάρχει μία καλά οργανωμένη εξωτερική αγορά για το ενδιάμεσο προϊόν της επιχείρησης, τα όποια 

προβλήματα που συνδέονται με την μέτρηση της απόδοσης διορθώνονται, κατά μία έννοια, από μόνα τους. Με 

άλλα λόγια αν το τμήμα - πωλητής δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί πλήρως σπς απαιτήσεις του τμήματος - 

αγοραστή, προμηθεύοντάς το με την ανάλογη ποσότητα ενδιάμεσου προϊόντος, τα κέρδη του θα μειωθούν. 

Αντίθετα, τα κέρδη του τμήματος - αγοραστή δε θα επηρεαστούν, αφού μπορεί να προμηθευτεί την ποσότητα 

του ενδιάμεσου προϊόντος που χρειάζεται, είτε εν μέρει είτε στο σύνολό της, από την εξωτερική αγορά. 

Επιπλέον, αν το πραγματικό κόστος παραγωγής του ενδιάμεσου προϊόντος υπερβεί το προϋπολογισθέν, το 

τμήμα - πωλητής θα παρουσιάσει μειωμένα κέρδη κατά το ποσό της διαφοράς αυτής. Επίσης, οποιεσδήποτε 

αποκλίσεις από τις εκτιμήσεις σχετικά με την τιμή πώλησης του τελικού προϊόντος της επιχείρησης, ή το 

κόστος του τμήματος - αγοραστή, θα επηρεάσουν τα κέρδη αυτού του τμήματος και όχι τα κέρδη του τμήματος 

- πωλητή.

Η τεχνική του κόστους ευκαιρίας για την τιμολόγηση των εσωτερικά 

διακινούμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ωστόσο, παρουσιάζει και σημαντικά 

μειονεκτήματα. Ειδικότερα;

• η έννοια του κόστους ευκαιρίας, κατά κάποιο τρόπο, γίνεται δύσκολα 

αντιληπτή. Με ποια λογική μία εναλλακτική η οποία εγκαταλείπεται για μία άλλη, 

αποτελεί κόστος γι’αυτή; Επιπλέον, το κόστος ευκαιρίας ως έννοια είναι από τη φύση του 

αρκετά ασαφές. Ακόμη ο σχεδιασμός και η εξέταση εναλλακτικών προτάσεων είναι 

συνήθως δύσκολος και αρκετά υποκειμενικός.

• το επιπλέον κέρδος ή η εξοικονόμηση εξόδων που μπορεί να προκύμει από 

την εφαρμογή ενός εναλλακτικού σχεδίου δράσης είναι δύσκολο να
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καθοριστεί. Με άλλα λόγια, το κόστος ευκαιρίας σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί να 

υηολογισθεί, ενώ δεν είναι δυνατή π λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση του, είτε 

επειδή δε θεωρείται κόστος από καθαρά λογιστική άπομη είτε επειδή δεν καταγράφονται 

από τις επιχειρήσεις τα σχετικά δεδομένα.

• το κόστος ευκαιρίας, κάθε φορά που δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική 

πρόταση, είναι μηδενικό. Όμως μία μηδενική ενδοεπιχειρησιακή τιμή είναι σαφώς 

ακατάλληλη σε οποιαδήποτε περίπτωση. Το κόστος ευκαιρίας πρέπει να εξετάζεται σε 

συνάρτηση με άλλες κατηγορίες κόστους, όπως είναι το μεταβλητό ή το πρόσθετο 

κόστος, προκειμένου να προκύπτει πάντα κάποια ενδοεπιχειρησιακή τιμή για τα 

ενδιάμεσα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη προσοχή 8α πρέπει να δοθεί σης αλλαγές του περιβάλλοντος και στον τρόπο με τον οποίο 

αυτές επηρεάζουν την συμπεριφορά των τμημάτων μιας επιχείρησης. Έτσι, αν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, 

παρουσιαστούν σημαντικές αλλαγές είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης, 

αυτές είναι πιθανό να επηρεάσουν τη βέλτιστη ενδοεπιχειρησιακή τιμή. Επομένως καθήκον της κεντρικής 

διοίκησης κάθε επιχείρησης είναι να αντιλαμβάνεται εγκαίρως τις αλλαγές αυτές και να φροντίζει, όταν 

χρειάζεται, για πς ανάλογες προσαρμογές των ενδοεπιχειρησιακών ημών. Αν η φιλοσοφία της επιχείρησης 

δίνει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε τμήμα της, να ζητά οποιαδήποτε στιγμή κρίνει αυτό σκόπιμο αναθεώρηση 

της ενδοεπιχειρησιακής τιμής, λόγω περιβαλλοντολογιών αλλαγών, η κεντρική διοίκηση θα πρέπει να είναι 

γνώστης των αλλαγών αυτών και να πράττει αναλόγως. Η γνώση αυτή είναι πολύ σημαντική, μια που τα 

στελέχη των τμημάτων θα μπορούσαν να παρουσιάζουν στην κεντρική διοίκηση της επιχείρησης, μόνο 

εκείνες πς περιβαλλοντολογικές αλλαγές που θα τους επιτρέπουν να ζητούν αναπροσαρμογή των 

ενδοεπιχειρησιακών πμών κατά τρόπο ωφέλιμο γΓαυτά και όχι για την επιχείρηση ως όλο. Για παράδειγμα, τα 

στελέχη του τμήματος - πωλητή θα μπορούσαν να ζητήσουν μία αύξηση της ενδοεπιχειρησιακής πμής λόγω 

αύξησης του οριακού κόστους παραγωγής. Αντίστοιχα, το τμήμα - αγοραστής θα μπορούσε να ζητήσει μείωση 

της ενδοεπιχειρησιακής πμής, λόγω μείωσης του οριακού του εσόδου κ.α

Συμπερασματικά, όταν η ενδοεπιχειρησιακή τιμή ενός ενδιάμεσου προϊόντος ή 

υπηρεσίας οριστεί σε εκείνη την τιμή στην οποία το κόστος ευκαιρίας του τμήματος - 

αγοραστή είναι ίσο με το κόστος ευκαιρίας του τμήματος - πωλητή, και τα δύο τμήματα θα 

ενθαρρύνονται να παράγουν εκείνη την ποσότητα του ενδιάμεσου προϊόντος που είναι 

συμφέρουσα για την επιχείρηση ως όλο. Αν και τα δύο τμήματα επιχειρήσουν να 

διαταράξουν αυτή την ισορροπία, τα αποτελέσματα θα είναι δυσμενή και για τα δύο. 

Καθήκον της κεντρικής διοίκησης κάθε επιχείρησης είναι α) η συνεχής παρακολούθηση και
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καταγραφή τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών δεδομένων και β) ο 

αντικειμενικός έλεγχος των δεδομένων που τους παρέχουν τα τμήματα. Με αυτόν τον τρόπο 

το τμήμα - πωλητής δε da μπορεί να υπερεκτιμά το κόστος ευκαιρίας, διεκδικώντας 

υμηλότερη ενδοεπιχειρησιακή τιμή. Αντίστοιχα, το τμήμα - πωλητής, δε 8α μπορεί να 

υποεκτιμά το κόστος ευκαιρίας, διεκδικώντας χαμηλότερη ενδοεπιχειρησιακή τιμή. Έτσι, αν 

τα παραπάνω μειονεκτήματα μπορούν αν ζεπεραστούν η τεχνική του κόστους ευκαιρίας 

υπόσχεται πολλά.

2.3.9.1.70ριακό κόστος

Μία άλλη τεχνική ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγηση που βασίζεται στο κόστος και χρησιμοποιείται σε 

κέντρα κέρδους είναι με βάση το οριακό κόστος του ενδιάμεσου προϊόντος.

Όπως είναι γνωστό, τα συνολικά έξοδα μιας επιχείρησης ισούνται με το άθροισμα των συνολικών 

σταθερών εξόδων της και των συνολικών μεταβλητών της εξόδων. Είναι επίσης γνωστό ότι τα σταθερά έξοδα 

δεν μεταβάλλονται εντός ορισμένων ορίων δραστηριότητας, όταν μεταβάλλεται η παραγόμενη ποσότητα, 

οπότε η μεταβολή των συνολικών εξόδων οφείλεται αποκλειστικά σε μεταβολές των μεταβλητών εξόδων. Το 

οριακό κόστος, δηλαδή η μεταβολή του συνολικού κόστους, λόγω μιας μικρής μεταβολής της παραγόμενης 

ποσότητας, προκείπτει από τη διαίρεση της μεταβολής των συνολικών εξόδων (ή των συνολικών μεταβλητών 

εξόδων) με τη μεταβολή της παραγόμενης ποσότητας, η οποία και προκαλεί αυτή τη μεταβολή στα συνολικά 

(ή μεταβλητά) έξοδα της επιχείρησης. Με άλλα λόγια, με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται το πρόσθετο κόστος 

ανά μονάδα λόγω της αύξησης της παραγόμενης ποσότητας κατά μία επιπλέον μονάδα

Ως οριακό έσοδο ορίζεται η μεταβολή στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης λόγω μιας μικρής 

μεταβολής της παραγόμενης ποσότητας. Το οριακό έσοδο, σε καμία περίπτωση, δε θα πρέπει να συγχέεται με 

την πμή πώλησης του προϊόντος. Έτσι, αν μία επιχείρηση πωλεί 100 μονάδες ενός προϊόντος προς 1.000 δρχ 

ανά μονάδα, τα συνολικά της έσοδα είναι 100.000 δρχ. Αν μειώνοντας την πμή πώλησης σε 800 δρχ ανά 

μονάδα, με την προϋπόθεση να πωλήσει 300 μονάδες, τα συνολικά της έσοδα θα αυξηθούν σε 240.000 δρχ, 

δηλαδή κατά 140.000 δρχ. Στην περίπτωση αυτή, το οριακό της έσοδο δα είναι 700 δρχ (αύξηση εσόδων = 

140.000 δρχ / 200 μονάδες = αύξηση πωλούμενων μονάδων).

Μία επιχείρηση ανεξάρτητα από το είδος της αγοράς μέσα στην οποία 

δραστηριοποιείται, μεγιστοποιεί τα κέρδη της όταν παράγει τόσες μονάδες προϊόντος, έτσι 

ώστε το οριακό έσοδο της τελευταίας παραγόμενης μονάδας να ισούται με το οριακό της 

κόστος και σε καμία περίπτωση να μην το υπερβαίνει. Το σημείο στο οποίο οριακό έσοδο
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και οριακό έξοδο εξισώνονται προσδιορίζει την ενδοεπιχειρησιακή τιμή του ενδιάμεσου 

προϊόντος, που θα οδηγήσει την επιχείρηση στην μεγιστοποίηση των κερδών της.

Ωστόσο η τεχνική του οριακού κόστους, συναντά αρκετά προβλήματα κατά την 

εφαρμογή της στην πράξη. Ειδικότερα

• Το βασικότερο μειονέκτημα της είναι ότι, ο υπολογισμός του οριακού 

κόστους ενός προϊόντος είναι αρκετά δύσκολος. Όπως είναι γνωστό, η συντριπτική 

πλειομηφία των επιχειρήσεων λειτουργεί συνήθως μέσα σε ορισμένα επίπεδα 

παραγωγικής ικανότητας, τα οποία και δε διαφοποποιούνται σχεδόν καθόλου από χρονιά 

σε χρονιά. Επειδή λοιπόν, ο υπολογισμός του οριακού κόστους προϋποθέτει την 

διαθεσιμότητα πολλών στοιχείων εξόδων από πολλά και διαφορετικά επίπεδα 

παραγωγής, η κατάρτιση ενός αντικειμενικού και ορθού προγράμματος οριακού κόστους 

για ένα προϊόν είναι σχεδόν αδύνατη.

• Ένα άλλο εξίσου σημαντικό πρόβλημα, είναι η θεωρητική βάση του οριακού κόστους, 

η οποία διαφέρει αρκετά από την πρακτική. Συγκεκριμένα, σε πολλές περιπτώσεις 

της οικονομικής πραγματικότητας, το οριακό κόστος ενός προϊόντος δεν προκείπτει με 

τον τρόπο που περιγράφει η βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, όταν η μεταβολή στην 

παραγόμενη ποσότητα είναι σημαντική, είναι πιθανό να μεταβληθούν και τα σταθερά 

έξοδα της επιχείρησης. Ακόμη, η αύξηση των κερδών από τις επιχειρήσεις, πολλές 

φορές συνδέεται και με την εμφάνιση νέων σταθερών εξόδων. Επίσης σε καμία 

περίπτωση δε πρέπει να περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι υπάρχει και μία κατηγορία 

μικτών εξόδων, που εν μέρει είναι σταθερά και εν μέρει μεταβλητά. Τα έξοδα αυτά, όπως 

γίνεται αντιληπτό, καθιστούν ακόμη δυσκολότερο τον υπολογισμό του οριακού κόστους 

ενός προϊόντος ή υπηρεσίας.

• Ακόμη, η χρήση της τεχνικής του οριακού κόστους επιτρέπει την αξιολόγηση 

της απόδοσης του τμήματος - πωλητή, μόνο όταν το οριακό κόστος του 

ενδιάμεσου προϊόντος αυξάνει. Ειδικότερα στην περίπτωση εκείνη όπου το οριακό 

κόστος του τμήματος - πωλητή είναι σταθερό, όλα του τα έσοδα είναι το οριακό του 

κόστος, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζει ποτέ κέρδος αλλά πάντα ζημία ίση με τα 

σταθερά του έξοδα.

• Η λογιστική του αντιμετώπιση αποτελεί ένα ακόμη μειονέκτημα. Δεν είναι 

σπάνια η περίπτωση όπου λογιστές, αντιμετωπίζουν το οριακό κόστος όπως το
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μεταβλητό. Με άλλα λόγια θεωρούν ότι αυξάνει γραμμικά, ο ρυθμός αύξησής του είναι 

σταθερός. Αυτό όμως είναι ένα σημαντικό ατόπημα, αφού όπως δείχθηκε παραπάνω, 

όταν το οριακό κόστος αυξάνει, αυξάνει με ολοένα και μεγαλύτερο ρυθμό.

Εξαιτΐας των παραπάνω μειονεκτημάτων η τεχνική αυτή εφαρμόζεται πολύ σπάνια από τις 

επιχειρήσεις, μια που η έννοια του οριακού κόστους είναι πολύ δύσκολο να αποδοθεί πλήρως στην 

οικονομική πραγματικότητα. Για τον λόγο αυτό και δε θεωρήθηκε σκόπιμη η παράθεση σχετικού 

παραδείγματος για την καλύτερη κατανόηση της τεχνικής αυτής.

2.3.9.1.8Κόστος συν κάποιο ποσοστό κέρδους

Η τεχνική του κόστους στο οποίο προστίθεται κάποιο ποσοστό κέρδους, χρησιμοποιείται αρκετά 

συχνά από πς επιχειρήσεις, προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα που σχετίζονται με την υποκίνηση 

και την αξιολόγηση των στελεχών των τμημάτων. Η τεχνική αυτή θεωρείται όπ προσεγγίζει την τιμή της 

εξωτερικής αγοράς περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, που βασίζεται στο κόστος του ενδιάμεσου προϊόντος 

ή της υπηρεσίας. Επίσης, συχνά χρησιμοποιείται ως μέσο σύγκλισης των διαφορετικών συμφερόντων των 

τμημάτων και της επιχείρησης ως όλο. Το κόστος που χρησιμοποιείται ως βάση υπολογισμού της 

ενδοεπιχειρησιακής τιμής, με την τεχνική αυτή, διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση.

Σε αρκετές περιπτώσεις ο υπεύθυνος του κέντρου κέρδους βασίζει την ενδοετηχειρησιακή τιμή του 

ενδιάμεσου προϊόντος στο μεταβλητό του κόστους, ενώ σε άλλες συμπεριλαμβάνει και τα σταθερά του έξοδα 

Ωστόσο, αν η ενδοετηχειρησιακή τιμή διαμορφωθεί τελικά σε επίπεδα υμηλότερα του συνολικού κόστους του 

ενδιάμεσου προϊόντος, μπορεί να είναι προς όφελος τόσο των ενδιαφερομένων τμημάτων της όσο και της 

επιχείρησης ως όλο, η διενέργεια εσωτερικών συναλλαγών. Η τεχνική αυτή συναντιέται συχνά σε 

παραγωγικές καταστάσεις στις οποίες οι παραγωγικές διαδικασίες δεν είναι τυποποιημένες και είναι πολύ 

δύσκολο να κοστολογηθούν εκ των προτέρων, όπως σε περιπτώσεις παραγωγής και εξέλιξης οπλικών 

συστημάτων.

Η τεχνική του κόστους συν κάποιο ποσοστό κέρδους παρουσιάζει σημαντικά 

πλεονεκτήματα. Ειδικότερα

• Είναι απλή. Τόσο κατά τον υπολογισμό της ενδοεπιχειρησιακής τιμής όσο και κατά 

την εφαρμογή της στην οικονομική πρακτική της επιχείρησης δεν προκείπτει κανένα 

ουσιαστικό πρόβλημα.

• Είναι πιο σίγουρη, αφού βασίζεται στο κόστος του ενδιάμεσου προϊόντος το οποίο 

είναι γνωστό στην επιχείρηση, και όχι στην τιμή της εξωτερικής αγοράς, που
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επηρεάζεται και διαμορφώνεται ανάλογα με τη ζήτηση, η οποία σπάνια μπορεί να 

προβλεπτεί με ακρίβεια εκ των προτέρων.

Βοηθά την αύξηση της παραγωγικότητας διαμέσου του υγιούς ανταγωνισμού.

Αν όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική 

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης, οι τιμές των ενδιάμεσων αλλά και των τελικών τους 

προϊόντων θα είναι ίσες ή περίπου ίσες, αν το κόστος και το ποσοστό κέρδους που 

χρησιμοποιούν είναι παρόμοια.

Είναι δίκαιη τόσο για το τμήμα - πωλητή όσο και για το τμήμα - αγοραστή.

Συγκεκριμένα, σε περιόδους έντονης ζήτησης του ενδιάμεσου προϊόντος, από το τμήμα - 

αγοραστή, το τμήμα - πωλητής δε μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή του την ανάγκη και να 

το χρεώσει με υμηλότερες ενδοεπιχειρησιακές τιμές.

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση κέρδους στο τμήμα - πωλητή, όταν δεν 

υπάρχει εξωτερική αγορά για το ενδιάμεσο προϊόν. Αυτή του η χρήση είναι πολύ 

σημαντική όταν τα τμήματα της επιχείρησης λειτουργούν ως κέντρα κέρδους, επειδή τα 

στελέχη των κέντρων αυτών δεν έχουν κανένα κίνητρο να παράγουν προϊόντα για άλλα 

τμήματα της επιχείρησης, όταν η ενέργειά τους αυτή το μόνο που τους αποφέρει είναι η 

κάλυμη των εξόδων τους.

Μπορεί να οδηγήσει στη μετατροπή των κέντρων κόστους σε κέντρα 

μευδοκέρδους. Ωστόσο, αν η έννοια των κέντρων μευδοκέρδους είναι αποδεκτή από 

την κεντρική διοίκηση της επιχείρησης, η καλύτερη τεχνική ενδοεπιχειρησιακής 

τιμολόγησης είναι ο επιμερισμός του συνολικού περιθωρίου συνεισφοράς της 

επιχείρησης ως όλο, στα τμήματά της.

Είναι εύκολη η λογιστική της παρακολούθηση. Έτσι, οι εσωτερικές συναλλαγές 

μπορεί να γίνονται στο κόστος και το ποσοστό κέρδους να προστίθεται περιοδικά, όποτε 

κρίνεται απαραίτητο. Οι τυπικές ημερολογιακές εγγραφές που σχετίζονται με το 

ποσοστό κέρδους μπορεί και να μη χρειάζονται.

Επιτρέπει την αξιολόγηση της επίδοσης των στελεχών των τμημάτων. Σε 

αντίθεση με τις άλλες τεχνικές ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης που βασίζονται στο 

κόστος του ενδιάμεσου προϊόντος, παρέχει ένα μέτρο μέτρησης (το κέρδος) της 

απόδοσης των στελεχών των τμημάτων, καθιστώντας δυνατή την αξιολόγησή τους.

64



• Ενισχύει την υποκίνηση των στελεχών των τμημάτων. Αρχικά η δημιουργία και 

στη συνέχεια η αύξηση του κέδρους, αποτελούν πολύ καλά κίνητρα εντατικοποίησης των 

προσπαθειών των στελεχών και οδηγούν σε αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 

παραγωγή.

Όπως όλες οι προηγούμενες τεχνικές ενδοεπιχειρησισκής τιμολόγησης, έτσι και αυτή 

παρουσιάζει και ορισμένα μειονεκτήματα.

• Ο αυθαίρετος ορισμός του ποσοστού κέρδους, το οποίο προστίθεται στο 

κόστος του ενδιάμεσου προϊόντος προκειμένου να προσδιοριστεί η 

ενδοεπιχειρησιακή του τιμή. Το μειονέκτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα 

μεγάλο σε περιπτώσεις όπου η εφαρμογή της τεχνικής αυτής συνδυάζεται με την έλλειμη 

εξωτερικής αγοράς του ενδιάμεσου προϊόντος. Όταν υπάρχει εξωτερική αγορά για το 

ενδιάμεσο προϊόν, η τιμής της μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τον καθορισμό 

της ενδοεπιχειρησισκής. Βέβαια η ύπαρξη εξωτερικής αγοράς για το ενδιάμεσο προϊόν, 

παραπέμπει σε άλλες πιο κατάλληλες τεχνικές. Σε αντίθετη περίπτωση ο αυθαίρετος 

ορισμός του ποσοστού κέρδους είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε μη 

μεγιστοποίηση των κερδών της επιχείρησης ως όλο.

Η χρήση ενός σταθερού ποσοστού επί του κόστους του ενδιάμεσου 

προϊόντος για τον προσδιορισμό της χρηματικής αξίας του ποσοστού κέρδους, 

μπορεί να οδηγήσει το τμήμα - πωλητή σε αύξηση των εξόδων του, προκειμένου 

να αποκομίσει περισσότερα οφέλη. Η αδυναμία αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί με 

επιτυχία όταν η επιχείρηση ελέγχει το κόστος το προϊόντων της με κάποιο τρόπο όπως 

είναι η πρότυπη κοστολόγηση.

Όπως προαναφέρθηκε η τεχνική αυτή είναι πολύ απλή. Ένα ποσοστό κέρδους προστίθεται στο 

κόστος του ενδιάμεσου προϊόντος (πρότυπο ή πραγματικό) και προκύπτει η ενδοεπιχειρησιακή τιμή του. 

Συνήθως το ποσοστό αυτό είναι σταθερό για μία σειρά ετών. Σε άλλες επιχειρήσεις διαφέρει από έτος σε έτος 

και καθορίζεται ύστερα από διαπραγματεύσεις των ενδιαφερομένων τμημάτων ή με παρέμβαση της κεντρικής 

διοίκησης, ανάλογα με τη φιλοσοφία της κάθε επιχείρησης.

Για την εφαρμογή της τεχνικής αυτής, ως κόστος του ενδιάμεσου προϊόντος ή της υπηρεσίας μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί είτε το μεταβλητό είτε το συνολικό κόστος του. Το μεγάλο πλεονέκτημα της 

χρήσης του συνολικού κόστους του ενδιάμεσου προϊόντος ως βάση υπολογισμού του 

ποσοστού κέρδους για τον προσδιορισμό της ενδοεπιχειρησισκής τιμής, είναι ότι επιτρέπει
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όχι μόνο την κάλυμη των συνολικών εξόδων του ενδιάμεσου προϊόντος, αλλά 

δίνει τη δυνατότητα στο τμήμα που ασχολείται με την παραγωγή του να 

παρουσιάζει και πραγματικά κέρδη, δηλαδή κέρδη προ φόρων. Αυτό είναι ένα πολύ 

σημαντικό κίνητρο που επικαλούνται οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την τεχνική αυτή. 

Ωστόσο η χρήση του συνολικού κόστους παρουσιάζει και ορισμένα μειονεκτήματα. 

Ειδικότερα:

• Αγνοεί την ελαστικότητα της ζήτησης. Από τη στιγμή που η τεχνική αυτή δε 

διαχωρίζει τα σταθερά από τα μεταβλητά έξοδα, δε μπορεί να προβλέμει τα 

αποτελέσματα μιας μεταβολής των τιμών στα κέρδη της επιχείρησης.

• Αποτυγχάνει να δώσει την αρμόζουσα σημασία και προσοχή στον 

υφιστάμενο ανταγωνισμό. Η τιμολόγηση με βάση το συνολικό κόστος, τείνει να 

διαιωνίζει τις υπάρχουσες αναποτελεσματικότητες με το να τις ενσωματώνει στη δομή 

της τιμολογιακής πολιτικής

• Δεν μπορεί να διακρίνει το «out-of-pocket» κόστος από το «sunk» κόστος.

Μία επιχείρηση που χρησιμοποιεί αυτή την τεχνική, έχει την τάση να απορρίπτει 

προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν τουλάχιστον το σχετικό συνολικό κόστος. Ωστόσο, 

δεν είναι απίθανη η περίπτωση μία τέτοια προσφορά να είναι κερδοφόρα για την 

επιχείρηση.

• Αποτυγχάνει να αναγνωρίσει ότι όλα τα προϊόντα μιας επιχείρησης είναι 

δυνατό να μην μπορούν να κερδίσουν το ίδιο περιθώριο κέρδους.

• Δε δίνει καμία σημασία στα κεφάλαια που πρέπει να επενδυθούν 

προκειμένου να γίνει εφικτή η παραγωγή, χρηματοδότηση και διανομή 

ιδιαίτερων γραμμών προϊόντων.

2.3.9.1.9Σχέση οριακού και συνολικού κόστους συν κάποιο ποσοστό κέρδους

Η ουσιαστική διαφορά της ημολόγησης με βάση το οριακό κόστος από την τιμολόγηση με βάση το 

συνολικό κόστος του ενδιάμεσου προϊόντος είναι η θεώρηση της κάλυμης του κόστους. Έτσι, με την συνολική 

κοστολόγηση, οι τιμές των προϊόντων αναμένεται να καλύμουν τα συνολικά έξοδα αυτών, 

συμπεριλαμβανομένων και των σταθερών εξόδων τους. Αντίθετα, με την οριακή κοστολόγηση, έστω και μία 

μικρή κάλυμη των σταθερών εξόδων των ενδιάμεσων προϊόντων θεωρείται καλύτερη από την μηδενική. 

Επίσης η τιμολόγηση με βάση το οριακό κόστος θεωρείται πιο ευέλικτη από την τιμολόγηση με βάση το
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συνολικό κόστος. Ο βασικός σκοπός της τιμολογιακής διαδικασίας είναι ο εντοπισμός της πμής και του όγκου 

του προς πώληση προϊόντος που μεγιστοποιούν τα κέρδη της επιχείρησης. Έτσι η τιμή πώλησης ενός 

προϊόντος πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από το οριακό κόστος του. Παραγγελίες οι οποίες μπορεί να 

απορριφθούν όταν χρησιμοποιείται η κοστολόγηση με βάση το συνολικό κόστος, επειδή δεν μπορούν να το 

καλύμουν, είναι πιθανό με βάση την οριακή κοστολόγηση να γίνουν αποδεκτές. Έτσι, το οριακό κόστος ενός 

προϊόντος αντιπροσωπεύει την κατώτερη πμή πώλησης ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, στη βραχυχρόνια 

περίοδο. Από τη στιγμή που τα έσοδα της επιχείρησης υπερβούν αρκετά το οριακό κόστος και είναι σε θέση 

να υπερκαλύμουν τα σταθερά της έξοδα, η επιχείρηση θα αρχίσει να παρουσιάζει κέρδη.

2.3.9.2 Τεχνικές που αφορούν σε κέντρα κόστους

Όπως έχει δειχθεί παραπάνω, οι τεχνικές ενδοετηχειρησιακής τιμολόγησης που βασίζονται στις τιμές 

της εξωτερικής αγοράς, εφαρμόζονται με τον καλύτερο τρόπο στα κέντρα κέρδους. Ωστόσο δεν δίνουν 

απαντήσεις σε όλα τα θέματα τιμολόγησης των ενδιάμεσων προϊόντων και υπηρεσιών. Πολλές φορές οι πμές 

της εξωτερικής αγοράς είναι ανύπαρκτες, άλλες φορές ακατάλληλες για χρήση και άλλες φορές είναι πολύ 

δύσκολος ο προσδιορισμός τους. Έτσι, το προς τιμολόγηση ενδιάμεσο προϊόν μιας επιχείρησης, μπορεί να 

είναι μοναδικό, να μην υπάρχει γι’αυτό εξωτερική αγορά ή να είναι πολύ μικρή και να χαρακτηρίζεται από 

αστάθεια κ.α Στις περιπτώσεις αυτές οι επιχειρήσεις έχουν δύο επιλογές; α) είτε να μετατρέμουν τα τμήματά 

τους, που ασχολούνται με την παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων, σε κέντρα κέρδους (που στην ουσία είναι 

μευδοκέντρα κέρδους) και να εφαρμόζουν μία εκ των τεχνικών που παρουσιάστηκαν προηγουμένως ή β) να 

μετατρέμουν τα τμήματά τους σε κέντρα κόστους.

Η έννοια των κέντρων κόστους συνδέεται συνήθως με την ελάχιστη ανάθεση ευθυνών και ελευθερία 

στη λήμη αποφάσεων που πρέπει να έχουν τα στελέχη μιας επιχείρησης προκειμένου να αντεπεξέρχονται με 

επιτυχία στα καθήκοντά τους. Ειδικότερα, ένα κέντρο κόστους αξιολογείται με βάση την αποτελεσμαπκότητά 

του στον έλεγχο του κόστους του, σε σχέση με κάποιο προκαθορισμένο πρότυπο απόδοσης. Το 

βασικότερο πλεονέκτημα ενός κέντρου κόστους είναι η ανίχνευση και ο εντοπισμός 

των εξόδων που μπορούν και πρέπει να ελέγχονται από αυτό. Το πλεονέκτημα αυτό συνδέεται με 

την σχετική ευκολία με την οποία μπορούν να καθοριστούν τα όρια ενός κέντρου κόστους. Από την άλλη 

πλευρά, ένα από τα βασικότερα μειονεκτήματα ενός κέντρου κόστους, σε σχέση με 

την αξιολόγηση της απόδοσής του και την υποκίνηση των στελεχών του, είναι η όχι σωστή 

αντιμετώπιση της ανάλυσης των αποκλίσεων από το προκαθορισμένο πρότυπο απόδοσης. 

Ειδικότερα, μόνο οι δυσμενείς αποκλίσεις εξετάζονται από την κεντρική διοίκηση της επιχείρησης με βάση 

την αρχή του management-by-exception, ενώ η καλή απόδοση του κέντρου κόστους, που αποδεικνύεται με ης
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ευνοϊκές αποκλίσεις, είναι πολύ πιθανό να μη σχολιαστεί με τα ανάλογα θετικά σχόλια Αυτή η αμέλεια 

μπορεί να οδηγήσει, είτε κάποιο στέλεχος μεμονωμένα, είτε μία ομάδα στελεχών, στην εγκατάλειμη 

οποιοσδήποτε προσπάθειας για ολοένα και καλύτερη επίδοση. Έτσι, τα στελέχη είναι πιθανό να 

ενδιαφέρονται μόνο για την επίτευξη μιας αποδεκτής, από την κεντρική διοίκηση της επιχείρησης, επίδοσης.

Μία τέτοια κατάσταση είναι πολύ πιθανό να ωθήσει τον υπεύθυνο ενός κέντρου κόστους, εφόσον έχει 

αυτή τη δυνατότητα, να προγραμματίσει την παραγωγή ενός προϊόντος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

αποφευχθούν αρνητικές αποκλίσεις. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας τακτικής είναι η εμφάνιση μιας κατάστασης 

μη βέλπστης λειτουργίας (subortimization) και η μη επίτευξη ενός από τους βασικότερους στόχους κάθε 

επιχείρησης που είναι η μεγιστοποίηση των κερδών της.

Γενικά ένα κέντρο κόστους, δεν αξιολογείται βάσει της αξίας που έχει προσθέσει στο τελικό του 

προϊόν. Σε αντίθεση, είναι πολύ πιθανό όλα τα οφέλη των προσπαθειών του να τα καρπωθεί το τμήμα το οποίο 

διαθέτει το προϊόν στην αγορά. Αυτή η κατάσταση όχι μόνο δεν προάγει την υποκίνηση των στελεχών αλλά 

αποτελεί τροχοπέδη αυτής.

Οι επιχειρήσεις λοιπόν, των οποίων τα τμήματα λειτουργούν ως κέντρα κόστους, διενεργούν 

ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές στο κόστος των ενδιάμεσων προϊόντων τους, αγνοώντας έτσι κάθε στοιχείο 

κέρδους για το τμήμα - πωλητή. Το κόστος αυτό μπορεί να είναι είτε το πραγματικό είτε το πρότυπο.

Ωστόσο, η χρήση του πραγματικού κόστους (μεταβλητού ή πλήρες), στον καθορισμό της 

ενδοεπιχειρησιακής πμήςδεν ενδείκνυται. Ακόμη και το μικρό πλεονέκτημα της αντανάκλασης 

των τρεχόντων εξόδων από την χρήση πραγματικού κόστους, μπορεί να εξελιχθεί σε 

μειονέκτημα αν τα έξοδα υπόκεινται σε διακυμάνσεις που οφείλονται σε οικονομίες 

κλίμακας ή άλλους παράγοντες. Βέβαια, η πιο σημαντική αντίδραση στη χρήση του 

πραγματικού κόστους είναι ότι οι αναποτελεσματικότητες που δημιουργούνται στο 

ένα τμήμα (τμήμα - πωλητή), περνούν πολύ εύκολα στο άλλο (τμήμα - αγοραστή). 

Με αυτόν τον τρόπο όμως δεν είναι δυνατή η αντικειμενική αξιολόγηση των 

τμημάτων της επιχείρησης, αφού η απόδοση του ενός επηρεάζεται από την απόδοση του 

άλλου. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η χρήση του πραγματικού κόστους βάζει σε πειρασμό το 

τμήμα - πωλητή να επιβαρύνει την ενδοεπιχειρησιακή τιμή με επιπλέον έξοδα, αφού είναι 

σίγουρο ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να τα καλύμει. Τέλος ένα άλλο μειονέκτημα 

της χρήση του πραγματικού κόστους ως βάση της ενδοεπιχειρησιακής τιμής είναι ότι αυτό 

δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό, αλλά προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία.

Τη λύση σε πολλά από τα παραπάνω προβλήματα έρχεται να δώσει το πρότυπο κόστος. Το 

πρότυπο κόστος έχει το πλεονέκτημα ότι δεν επιτρέπει στο τμήμα - πωλητή να
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επιβαρύνει την ενδοεπιχειρησιακή τιμή με επιπλέον έξοδα. Επιπλέον, π 

διαθεσιμότητα του πρότυπου κόστους επιτρέπει τον καθορισμό της τιμής του ενδιάμεσου 

προϊόντος πριν την έναρξη της παραγωγής του, βοηθώντας έτσι τη λήμη των σχετικών με 

αυτό αποφάσεων. Ακόμη, η χρήση του βοηθά την αντικειμενική αξιολόγηση των 

τμημάτων της επιχείρησης, που βασίζεται στην ανάλυση των αποκλίσεων από τα πρότυπα 

μεγέθη κόστους.

Ωστόσο, η χρήση του πρότυπου κόστους παρουσιάζει το μειονεκτήματα, ότι τα 

πρότυπα μεγέθη συχνά καθορίζονται χωρίς μεγάλη ακρίβεια και βασίζονται σε 

υποθέσεις οι οποίες μπορεί να μην είναι ρεαλιστικές. Αν αυτά βασίζονται σε 

προβλέμεις του πραγματικού κόστους, το μειονέκτημα αυτό μετριάζεται σε κάποιο βαθμό. 

Από την άλλη όμως πλευρά, η χρήση προβλέμεων του πραγματικού κόστους ως πρότυπου 

ενθαρρύνει την υπερεκτίμηση των προβλεπόμενων εξόδων.

Οι τεχνικές ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης που αφορούν σε κέντρα κόστους, σχετίζονται με 

εκείνες που αφορούν σε κέντρα κέρδους, αφού και οι μεν και οι δε χρησιμοποιούν κάποιο είδος κόστους. Η 

βασική διαφορά τους είναι ότι εκείνες που χρησιμοποιούνται σε κέντρα κέρδους επιτρέπουν 

τη δημιουργία κέρδους. Επίσης, οι τεχνικές ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης που χρησιμοποιούνται σε 

κέντρα κόστους είναι λιγότερες από εκείνες των κέντρων κέρδους, επειδή οι απόμεις για το ποια στοιχεία 

συνθέτουν το κόστος ενός ενδιάμεσου προϊόντος είναι αρκετά περιορισμένες.

Οι τεχνικές ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης που αφορούν σε κέντρα 

κόστους είναι δύο.

α) μεταβλητό κόστος (πραγματικό ή πρότυπο). Όταν η ενδοεπιχειρησιακή τιμή του 

ενδιάμεσου προϊόντος ορίζεται ίση με το μεταβλητό του κόστος, σκοπό έχει μόνο την 

κάλυμη αυτού. Τα σταθερά έξοδα του τμήματος - πωλητή καλύπτονται από το συνολικό 

περιθώριο συνεισφοράς της επιχείρησης.

6) συνολικό κόστος (πραγματικό ή πρότυπο). Όταν η ενδοεπιχειρησιακή τιμή ενός 

προϊόντος ορίζεται ίση με το συνολικό του κόστος παραγωγής, σκοπό έχει την κάλυμη και 

των σταθερών του εξόδων. Το περιθώριο συνεισφοράς του τμήματος - πωλητή σε αυτή την 

περίπτωση είναι διαφορετικό από εκείνο που θα είχε αν προέβαινε σε εξωτερική πώληση 

του ενδιάμεσου προϊόντων του αλλά είναι αρκετό για την κάλυμη του συνολικού κόστους 

παραγωγής του.
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Οι τεχνικές αυτές παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα.

Βασίζονται σε στοιχεία τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της επιχείρησης.

Όλες οι επιχειρήσεις (άλλες εύκολα και άλλες πιο δύσκολα) μπορούν να προσδιορίσουν 

το κόστος των ενδιάμεσων προϊόντων τους.

Είναι εύκολη η κατανόησή τους.

Είναι εύκολη η εφαρμογή τους. Ωστόσο, μερικές φορές υπάρχουν και εξαιρέσεις. 

Ειδικότερα, όταν οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις τεχνικές αυτές είναι κάθετα 

ολοκληρωμένες, είναι πιθανό να προκύμουν κάποια προβλήματα σχετικά με το ποιο 

τμήμα είναι υπεύθυνο για ποιο έξοδο. Για παράδειγμα, όταν το τμήμα - πωλητής 

ασχολείται με την παραγωγή μιας ειδικής παραγγελίας του τμήματος - αγοραστή, αυτό 

συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για το τμήμα - πωλητή μια και αυτό θα πρέπει να 

αναδιοργανώσει το πρόγραμμα παραγωγής των άλλων προϊόντων του. Το ερώτημα που 

τίθεται είναι, ποιο τμήμα θα πρέπει να επιβαρυνθεί με αυτό το πρόσθετο κόστος, το 

τμήμα - πωλητής ή το τμήμα - αγοραστής; Το τμήμα - πωλητής θα μπορούσε να 

ισχυριστεί ότι τα πρόσθετα αυτά έξοδα συνδέονται άμεσα με την ειδική παραγγελία, 

αφού χωρίς αυτή δε θα προέκυπταν. Αντίστοιχα το τμήμα - αγοραστής θα μπορούσε να 

υποστηρίξει ότι το πρόσθετα αυτά έξοδα οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην 

αναποτελεσματικότητα του τμήματος - πωλητή.

Οι τεχνικές αυτές έχουν και αρκετά μειονεκτήματα·.

Οδηγούν στην λήμη δυσλειτουργικών - μη βέλτιστων αποφάσεων. Όταν η 

ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση των ενδιάμεσων προϊόντων γίνεται στο κόστος τους, δεν 

υπάρχει κάποιος μηχανισμός που να λειτουργεί ως σινιάλο της ωφελιμότητας ή όχι της 

διενέργειας εσωτερικών συναλλαγών. Ετσι, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ πιθανή η 

διενέργεια εσωτερικών συναλλαγών εις βάρος είτε κάποιου τμήματος, είτε της 

επιχείρησης ως όλο, ή η μη διενέργεια μιας εξωτερικής συναλλαγής που θα ωφελούσε 

την επιχείρηση ως όλο.

Εμποδίζουν ή καθιστούν αδύνατη την αντικειμενική αξιολόγηση της 

απόδοσης των τμημάτων και της επίδοσης των στελεχών. Ειδικότερα, καθιστούν 

κερδοφόρα μόνα τα τμήματα εκείνα τα οποία ασχολούνται με την παραγωγή και πώληση 

των τελικών προϊόντων της επιχείρησης. Ετσι τα κέρδη των τμημάτων που ασχολούνται 

με την παραγωγή και εσωτερική πώληση των ενδιάμεσων προϊόντων είναι μηδενικά, σε
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αντίθεση με εκείνα των τμημάτων που διαθέτουν τα τελικά προϊόντα της επιχείρησης και 

τα οποία συχνά παρουσιάζουν υπερβολικά κέρδη.

• Στερούνται αποτελεσματικών κινήτρων ελέγχου του κόστους των 

ενδιάμεσων προϊόντων. Αν η κοστολόγηση των ενδιάμεσων προϊόντων γίνεται με 

βάση το πραγματικό κόστος παραγωγής και απλώς το κόστος τους περνά από το ένα 

τμήμα στο άλλο, τότε το κίνητρο ελέγχου του κόστους είναι πολύ μικρό. Το τμήμα που 

είναι το τελευταίο στην αλυσίδα των εσωτερικών συναλλαγών, απλά επιβαρύνεται με την 

αναποτελεσματικότητα των προηγουμένων τμημάτων, αντιμετωπίζοντας έτσι από 

μειονεκτική θέση τον υφιστάμενο ανταγωνισμό. Η πράξη έχει αποδείξει ότι η έλλειμη 

ελέγχου του κόστους οδηγεί σε συνεχή αύξησή του.

2.3.9.3 Γενικός κανόνας επιλογής της καταλληλότερης

ενδοεπιχειρησιακής τιμής

Όπως έγινε γνωστό από τις προηγούμενες ενότητες, υπάρχει μία πληθώρα τεχνικών 

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης.Άλλες από αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε κέντρα κέρδους και άλλες σε 

κέντρα κόστους. Ο μεγάλος αριθμός των τεχνικών ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης, σε συνάρτηση με τα 

λιγοστά κριτήρια αξιολόγησης αυτών, καθιστά δύσκολη την επιλογή της καταλληλότερης, κατά περίπτωση, 

τεχνικής. Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου μία επιχείρηση θεωρεί, ότι περισσότερες από μία τεχνικές 

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης μπορούν να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της. Έτσι, πολλές φορές η 

απόφαση για την χρήση και εφαρμογή μιας τεχνικής, μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες διάφορους από 

την παραγωγική διαδικασία και τη σπουδαιότητα των εσωτερικών συναλλαγών. Για παράδειγμα, η επιλογής 

της τεχνικής ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης μπορεί να είναι αποτέλεσμα της προτίμησης ενός ανώτερου 

στελέχους, των συστάσεων των κατώτερων στελεχών που βασίζονται σε ελλιπή γνώση και πληροφόρηση κ.α

Ωστόσο ένα είναι βέβαιο, η επιλογή της τεχνικής σε καμία περίπτωση δε πρέπει να είναι αυθαίρετη. 

Αν και σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι πολλές τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν, μία από αυτές είναι η 

καλύτερη. Για τον εντοπισμό της κατάλληλης τεχνικής χρειάζεται μία διαδικασία η οποία δα οδηγήσει τα 

στελέχη της επιχείρησης στην επιλογή της.

Η διαδικασία επιλογής της καταλληλότερης, κατά περίπτωση, τεχνικής 

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης περιλαμβάνει την ικανοποίηση τριών κριτηρίων. 

Ειδικότερα, η τεχνική θα πρέπει:
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1 να οδηγεί και να προάγει τη μεγιστοποίηση των κερδών σε όλες (αν είναι 

δυνατό) τις περιπτώσεις. Με άλλα λόγια, η μικρή πιθανότητα εμφάνισης κάποιων 

καταστάσεων, στις οποίες η εφαρμογή μίας συγκεκριμένης τεχνικής ενδοεπιχειρησιακής 

τιμολόγησης δε θα οδηγεί σε μεγιστοποίηση των κερδών, δε θα πρέπει να αποτελεί 

σοβαρό λόγο απόρριμής της. Αυτό διότι όπως είναι γνωστό, η μεγιστοποίηση των 

κερδών, παρόλη την σπουδαιότητά της, είναι μία έννοια μη μετρήσιμη και πλήρως 

ορισμένη. Συμπερασματικά, η μεγιστοποίηση των κερδών στις περισσότερες περιπτώσεις 

είναι ένα ικανοποιητικό κριτήριο για την επιλογή ή όχι μιας τεχνικής, αλλά η επίτευξή 

της σε όλες τις περιπτώσεις αποτελεί μία ουτοπία στην οικονομική πραγματικότητα.

2. να διευκολύνει και να επιδιώκει την μέτρηση της επίδοσης των στελεχών. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες ενότητες, η μέτρηση της επίδοσης των στελεχών 

και της απόδοσης των τμημάτων μιας επιχείρησης, είτε πρόκειται για κέντρα κέρδους 

είτε για κέντρα κόστους, αποτελεί μία σημαντικότατη πλευρά του «management control 

process» και γι’αυτόν τον λόγο, η επιλεγόμενη τεχνική ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης 

δε θα πρέπει να την εμποδίζει αλλά να την ενισχύει με κάθε τρόπο.

3. να είναι εύκολα κατανοητή. Το κριτήριο αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι τα 

στελέχη των επιχειρήσεων διαθέτουν λίγο χρόνο και είναι απρόθυμα να μαθαίνουν 

πολύπλοκες διαδικασίες. Έτσι, όταν μία τεχνική ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης δεν 

είναι απλή και εύκολα κατανοητή, μπορεί να αμφισβητηθεί και να κατηγορηθεί ως άδικη. 

Μία τεχνική η οποία ικανοποιεί τα προηγούμενα κριτήρια και ταυτόχρονα είναι απλή, 

γίνεται πιο εύκολα αποδεκτή από μία περιπλοκότερη.

Εκτός από την ικανοποίηση των παραπάνω κριτηρίων, η επιλεγόμενη τεχνική ενδοεπιχειρησιακής 

τιμολόγησης θα πρέπει, όσο είναι δυνατό, να βρίσκεται σε συνέπεια με την αποκεντρωμένη φιλοσοφία της 

κεντρικής διοίκησης, αφού αποκεντρωμένη διοίκηση και ενδοετηχειρησιακή τιμολόγηση είναι έννοιες στενά 

συνδεδεμένες.

2.3.9.3.1Γενικός κανόνας

Είναι κοινά αποδεκτό όπ η ιδανική τεχνική ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης είναι αυτή η οποία 

μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις, οδηγεί στη μεγιστοποίηση των κερδών σε κάδε περίπτωση, 

βοηθά την αξιολόγηση της επίδοσης των στελεχών και της απόδοσης των τμημάτων και είναι απλά 

Δυστυχώς όμως, τέτοια τεχνική δεν συναντάται στην οικονομική πραγματικότητα λόγω της μεγάλης 

διαφοροποίησης των επιχειρήσεων, της ποικιλίας των παραγόμενων από αυτές προϊόντων και της
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ποικιλομορφίας των οικονομικών καταστάσεων. Ωστόσο, υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας ο οποίος 

κατευθύνει την επιχείρηση στην επιλογή εκείνης της ενδοεπιχειρησιακής τιμής, που ανταποκρίνεται με τον

καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος της.

Σύμφωνα με__το__γενικό αυτόν κανόνα, η__ενδοεπιχειρησιακή__τιμή ενός

ενδιάμεσου προϊόντος ή υπηρεσίας πρέπει να είναι ίση με το πρότυπο 

μεταβλητό του κόστος συν το ανά μονάδα περιθώριο συνεισφοράς που 

προκύπτει από την εξωτερική πώλησή του και το οποίο χάνεται, για την

επιχείρηση,__όταν μεσολαβεί εσωτερική πώληση.__Το χαμένο περιθώρια

συνεισφοράς είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής που έχει__το ενδιάμεσο

προ ϊό ν__στη ν___εξωτερική___τον__ αγορά__ και___του__ πρότυπου__μεταβλητού

κόστους__αυτού.__Αυτή__π__διαφορά__συνεισφέρει__σε__πρώ τη__φάση__στη ν

κάλυμη των σταβερών εξόδων παραγωγής του ενδιάμεσου προϊόντος και 

σε δεύτερη στη δημιουργία κερδών. Στην περίπτωση όπου το ενδιάμεσο 

προϊόν δεν έχει εξωτερική αγορά και δεν υπάρχει γι'αυτό κάποιο καλά 

υποκατάστατο, το

Με άλλα λόγια

Ενδοεπιχειρησιακή Πρότυπο Μεταβλητό Χαμένο Περιθώριο Συνεισφοράς 

Τιμή Ενδιάμεσου = Κόστος Ενδιάμεσου + από την εσωτερική πώληση 

Προϊόντος Προϊόντος του ενδιάμεσου προϊόντος

ή

Ε.Τ. = Π.Μ.Κ + Χ.Π.Σ.

Ειδικότερα, το πρότυπο μεταβλητό κόστος χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του κόστους παραγωγής 

του ενδιάμεσου προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται διαμάχες μεταξύ του 

τμήματος - πωλητή και του τμήματος - αγοραστή, αφού και τα δύο γνωρίζουν από την αρχή το κόστος 

παραγωγής του ενδιάμεσου προϊόντος και οι αναποτελεσματικότητες του τμήματος - πωλητή δεν επιβαρύνουν 

το τμήμα - αγοραστή. Βέβαια η χρήση του πρότυπου κόστους, για να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην 

επιχείρηση θα πρέπει να βασίζεται σε όσο το δυνατόν αντικειμενικότερα κριτήρια ορισμού των πρότυπων 

μεγεθών.

Όσο αφορά τα σταθερά έξοδα παραγωγής των ενδιάμεσων προϊόντων, δε λαμβάνονται υπόμη στον 

προσδιορισμό των ενδοετπχειρησιακών τους ημών.
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Επίσης, το χαμένο περιθώριο συνεισφοράς αντιπροσωπεύει το ευκαιριακό κόστος από την εσωτερική 

πώληση. Δηλαδή, μπορεί να οριστεί ως το «έσοδο» που χάνεται από την επιχείρηση όταν αυτή επιλέγει την 

εσωτερική από την εξωτερική πώληση του ενδιάμεσου προϊόντος. Έτσι, αν η πμή πώλησης ενός ενδιάμεσου 

προϊόντος μιας επιχείρησης στην εξωτερική αγορά είναι 100 δρχ και το πρότυπο μεταβλητό κόστος του είναι 

30 δρχ, αν μεσολαβήσει εσωτερική πώληση, το χαμένο περιθώριο συνεισφοράς είναι 70 δρχ. Με βάση τα 

στοιχεία αυτά, η επιχείρηση δα έχει συμφέρον να πωλεί το ενδιάμεσο προϊόν της εσωτερικά και όχι 

εξωτερικά, μόνο αν το τμήμα - πωλητής της μπορεί να της αυξήσει το περιθώριο συνεισφοράς περισσότερο 

από 70 δρχ. Η περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητή με τη βοήθεια του παραδείγματος που 

ακολουθεί.

Έστω ότι μία επιχείρηση αποτελείται από δύο τμήματα, το τμήμα Α το οποίο ασχολείται με την 

παραγωγή και πώληση του ενδιάμεσου προϊόντος X και το τμήμα Β το οποίο ασχολείται με την επεξεργασία 

του ενδιάμεσου προϊόντος X που οδηγεί στο τελικό προϊόν Ψ, το οποίο και πωλεί στην εξωτερική αγορά. 

Έστω επίσης, ότι το πρότυπο μεταβλητό κόστος του ενδιάμεσου προϊόντος X είναι L500 δρχ ανά μονάδα και 

το πρότυπο κόστος επεξεργασίας του στο τμήμα Β (πρότυπο κόστος παραγωγής Ψ) είναι 500 δρχ ανά μονάδα 

Η πμή πώλησης του ενδιάμεσου προϊόντος X στην εξωτερική αγορά είναι 2.500 δρχ και του τελικού 

προϊόντος Ψ είναι 4.000 δρχ. Με βάση τα στοιχεία των σχημάτων 2.3.9.3.1-1 και 2.3.9.3.1-2, είναι προς όφελος 

της επιχείρησης ως όλο η παραγωγή και πώληση του τελικού προϊόντος Ψ και κατά συνέπεια η εσωτερική 

πώληση του ενδιάμεσου προϊόντος X.

Έτσι, όποος προκύπτει από τα στοιχεία των προαναφερθέντων σχημάτων όταν η επιχείρηση πωλεί το 

ενδιάμεσο προϊόν X στην εξωτερική αγορά, το συνολικό περιθώριο συνεισφοράς του τμήματος Α ισούται με 

το ανπστοιχο της επιχείρησης που είναι 100.000.000 δρχ. Αυτό συμβαίνει επειδή δε λαμβάνει χώρα η 

παραγωγή και πώληση του τελικού προϊόντος Ψ και ως εκ τούτου, το συνολικό περιθώριο συνεισφοράς του 

τμήματος Β είναι μηδέν.

Όταν όμως, η επιχείρηση μπορεί να πωλήσει τις 100.000 μονάδες τελικού προϊόντος Ψ στην 

εξωτερική αγορά, είναι προς όφελος της η εσωτερική πώληση του ενδιάμεσου προϊόντος X. Η 

ενδοετπχειρησιακή του πμή, με βάση το γενικό κανόνα θα είναι 2.500 δρχ [L500 δρχ = πρότυπο μεταβλητό 

κόστος ενδιάμεσου προϊόντος X + 1000 δρχ (2.500 δρχ = πμή εξωτερικής αγοράς ενδιάμεσου προϊόντος X - 

L500 δρχ = πρότυπο μεταβλητό κόστος ενδιάμεσου προϊόντος X) = χαμένο περιθώριο συνεισφοράς λόγω της 

εσωτερικής πώλησης του ενδιάμεσου προϊόντος X], Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό περιθώριο 

συνεισφοράς της επιχείρηση θα αυξηθεί κατά 100.000.000 δρχ, που είναι το επιπλέον περιθώριο συνεισφοράς 

του τμήματος Β, λόγω της παραγωγής και εξωτερικής πώλησης του τελικού προϊόντος Ψ. Με άλλα λόγια, το 

τμήμα Α λαμβάνει το ίδιο περιθώριο συνεισφοράς με αυτό που θα λάμβανε αν πωλούσε το ενδιάμεσο προϊόν
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X στην εξωτερική αγορά, δηλαδή 100.000.000. Το τμήμα Β με τη σειρά του αγοράσει εσωτερικά το ενδιάμεσο 

προϊόν X, το επεξεργάζεται και με την πώλησή του συνεισφέρει στην επιχείρηση ως όλο, άλλα 100.000.000 

δρχ. Επομένως το συνολικό περιθώριο συνεισφοράς της επιχείρησης είναι 200.000.000 δρχ.

Σχήμα 2. 3. 9.3. 1 - 1

Σχήμα 2. 3. 9. 3. 1 - 2
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Από το παραπάνω παράδειγμα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η πρόσθεση του χαμένου περιθωρίου 

συνεισφοράς στο πρότυπο μεταβλητό κόστος του ενδιάμεσου προϊόντος, οδηγεί στην μεγιστοποίηση των 

κερδών της επιχείρησης. Έτσι, αν το -ήεριθώριο συνεισφοράς της επιχείρησης από την εξωτερική πώληση του 

ενδιάμεσου προϊόντος X, ήταν μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της εσωτερικής του πώλησης, θα ήταν προς το 

συμφέρον της η εξωτερική πώλησή του Για παράδειγμα, έστω ότι η τιμή της εξωτερικής αγοράς για το 

ενδιάμεσο προϊόν X ήταν 3.750 δρχ αντί για 2.500 δρχ. Η κατάσταση αυτή περιγράφεται από τα σχήματα 

2.3.9.3.1-3 και 2.3.9.3.1-4.

Σχήμα 2. 3. 9.3. 1 - 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ Υ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ X

Τμήμα A ΤμήμαΒ Επιχείρηση

Ενδιάμεσο Προϊόν X Τελικό Προϊόν Ψ Τελικό Προϊόν Ψ

ι Λ r r

Εσωτερικές πωλήσεις 

Ενδοεπιχ. Τιμή 3.750^^

- Πρότυπ. Μεταβλ. Κόστ. 1.500

Εξωτερικές πωλήσεις 

Τιμή Πώλησης 4.000

'^ΈνδοεπιχειρησιακήΤιμή 3.750 

- Πρότυπο Μεταβλ. Κόστ. 500

Τιμή Πώλησης 4.000

- Πρότ. Μετα6λ. Κοστ. A 1.500

- Πρότ. Μεταβλ. Κόστ. Β 500= Περιθώρ. Συνεισφοράς 2.250 

X Πωλούμενες μονάδ. 100.000

= Περιθώρ. Συνεισφορ. - 250 

X Πωλούμενες μονάδ. 100.000

= Περιθώρ. Συνεισφορ. 2.000 

X Πωλούμενες μονάδ. 100.000

= Συνολ. Περιθ. 225.000.000 = Συνολ. Περιθ. - 25.000.000 = Συνολ. Περιθ. 200.000.000
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Σχήμα 2. 3. 9. 3. 1 - 4

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία τωυ παραπάνω σχημάτων και στην περίπτωση αυτή όταν μεσολαβεί 

εσωτερική πώληση, το συνολικό περιθώριο συνεισφοράς της επιχείρησης παραμένει αμετάβλητο 

(200.000.000 δρχ) Όμως αυτή τη φορά η παραγωγή και πώληση του τελικού προϊόντος Ψ κρίνεται ασύμφορη, 

αφού το συνολικό περιθώριο συνεισφοράς του τμήματος Β της επιχείρησης είναι αρνητικό (- 25.000.000.δρχ). 

Αντίθετα το συνολικό περιθώριο συνεισφοράς του τμήματος Α παρουσιάζεται αυξημένο κατά 25.000.000 είτε 

πωλεί εσωτερικά είτε εξωτερικά. Συμπερασμαπκά, είναι προς όφελος της επιχείρησης η παραγωγή και 

εξωτερική πώληση του ενδιάμεσου προϊόντος X αφού μόνο τότε επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση των κερδών 

της (225.000.000 δρχ).

Από τα προαναφερθέντα παραδείγματα προκύπτει η σημαντικότατα τον ρόλου του 

γενικού κανόνα στον προσδιορισμό της ενδοεπιχειρησιακής τιμής και κατά συνέπεια στη λήμη 

ορθότερων αποφάσεων τόσο από τα τμήματα μιας επιχείρησης όσο και απ’αυτή ως ενιαίο 

σύνολο. Έτσι, όταν η ενδοεπιχειρησιακή τιμή καθορίζεται σπς 3.750 δρχ, αυτό αποτελεί ένα σινιάλο στο 

τμήμα Β της επιχείρησης να μην αγοράσει το ενδιάμεσο προϊόν X από το τμήμα Α, διότι αν πράξει κάτι τέτοιο 

δα οδηγηθεί σε αρνηηκό περιθώριο συνεισφοράς. Το τμήμα Β λοιπόν θα πρέπει αρχικά να απευθυνθεί στην 

εξωτερική αγορά για την προμήθεια του ενδιάμεσου προϊόντος X, από κάποιον ανταγωνιστή του τμήματος Α, 

ο οποίος δα είναι πιθανόν σε θέση να του το προσφέρει σε χαμηλότερη τιμή. Αν αυτό είναι εφικτό, έστω ότι 

γίνεται μια προσφορά στο τμήμα Β για 100.000 μονάδες ενδιάμεσου προϊόντος X προς 3.300 δρχ ανά μονάδα, 

το τμήμα Β θα συνεχίσει την παραγωγή και πώληση του τελικού προϊόντος Ψ συνεισφέροντας με αυτό τον
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τρόπο στην μεγιστοποίηση των κερδών της επιχείρησης ως όλο. (βλέπε σχήμα 2.3.9.3.1-5). Σε αντίθετη 

περίπτωση το τμήμα Β 8α πρέπει να εγκαταλείμει την παραγωγή του τελικού προϊόντος Ψ.

Σχήμα 2.3.9.3.1-5

2.3.9.3.1.1Παράδειγμα χρήσης γενικού κανόνα για τον προσδιορισμό της ενδοεπιχειρησιακής 

τιμής ενός ενδιάμεσου προϊόντος

Ο γενικός κανόνας για τον προσδιορισμό της ενδοεπιχειρησιακής πμής ενός ενδιάμεσου προϊόντος, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ης επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τις οικονομικές συνθήκες και τις αγορές 

μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται. Επίσης η χρήση του είναι δυνατή είτε αυτές είναι οργανωμένες σε 

κέντρα κόστους είτε σε κέντρα κέρδους. Η χρήση του γίνεται περισσότερο κατανοητή με τη βοήθεια του 

παρακάτω παραδείγματος.

Έστω όπ η επιχείρηση ΑΒΓ, αποτελείται από δύο τμήματα Το τμήμα Α ασχολείται με την παραγωγή 

και πώληση του ενδιάμεσου προϊόντος X και το τμήμα Β με την παραγωγή και πώληση του τελικού προϊόντος 

Ψ, το οποίο προκύπτει ύστερα από επεξεργασία του ενδιάμεσου προϊόντος X. Έστω επίσης, όπ υπάρχει 

εξωτερική αγορά για το ενδιάμεσο προϊόν X η οποία χαρακτηρίζεται ως μη τέλεια ανταγωνισπκή (η υπόθεση 

αυτή προσεγγίζει περισσότερο την οικονομική πραγμαηκότητα σπς περισσότερες των περιπτώσεων). Με άλλα 

λόγια η επιχείρηση αυτή (και κατά συνέπεια το τμήμα Α) δεν μπορεί να πωλήσει, στην εξωτερική αγορά, 

οποιαδήποτε ποσότητα του παραγόμενου ενδιάμεσου προϊόντος X, χωρίς αυτή η ενέργειά της να επηρεάσει 

την πμή του. Η ύπαρξη εξωτερικής αγοράς για το ενδιάμεσο προϊόν X συνεπάγεται και αντίστοιχη πμή 

γι’αυτό. Έστω ακόμη, όπ το τμήμα Α μπορεί να πωλήσει όλη την παραγόμενη ποσότητα του ενδιάμεσου
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προϊόντος X είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Η ενδοετηχειρησιακή του πμή δα εξαρτηδεί από πς ατέλειες της 

αγοράς του ενδιάμεσου προϊόντος. Έστω όπ οι ατέλειες της αγοράς είναι μικρές και έχουν σχέση με μικρές 

εκπτώσεις που γίνονται σε μεγάλες παραγγελίες και με ειδικούς τηστωπκούς όρους. Έστω όπ το κόστος τους 

υπολογίσδηκε σε 100 δρχ ανά μονάδα ενδιάμεσου προϊόντος X. Επίσης, γίνεται η υπόδεση όπ οι εξωτερικές 

πωλήσεις απαιτούν και κάποια έξοδα (έξοδα πωλήσεων και διάδεσης του ενδιάμεσου προϊόντος).

Ειδικότερα για την επιχείρηση ΑΒΓ δίνονται τα παρακάτω στοιχεία

Τμήμα Α - Ενδιάμεσο προϊόν X

Τιμή εξωτερικής αγοράς ενδιάμεσου προϊόντος X 8.000 δρχ/μονάδα

Πρότυπο μεταβλητό κόστος ενδιάμεσου προϊόντος X 3.000 δρχ/μονάδα

Κόστος ατελειών της αγοράς του ενδιάμεσου προϊόντος X 100 δρχ/μονάδα

Έξοδα εξωτερικής πώλησης ενδιάμεσου προϊόντος X L000 δρχ/μονάδα

Έξοδα εξωτερικής διάδεσης ενδιάμεσου προϊόντος X 2.000 δρχ/μονάδα

Παραγωγική ικανότητα τμήματος Α 10.000 μονάδες X ετησίως

και,

Τμήμα Β- Τελικό προϊόν Ψ

Τιμή εξωτερικής αγοράς τελικού προϊόντος Ψ 9.000 δρχ/μονάδα

Πρότυπο κόστος επεξεργασίας ενδιάμεσου προϊόντος X 2.000 δρχ/μονάδα

Παραγωγική ικανότητα τμήματος Β 10.000 μονάδες Ψ ετησίως

Από τη σπγμή που η αγορά στην οποία απευδύνεται το ενδιάμεσο προϊόν X παρουσιάζει ατέλειες, 

είναι προς όφελος τόσο της επιχείρησης ως όλο όσο και του τμήματος Α η εσωτερική πώληση των 10.000 

μονάδων ενδιάμεσου προϊόντος X. Αυτό διόπ, αν οι 10.000 μονάδες ενδιάμεσου προϊόντος X διοχετευδούν 

στην εξωτερική αγορά, λόγω των ατελειών της, το πιθανότερο είναι να πωληδούν στην πμή 7.900 δρχ/μονάδα 

(8000δρχ - 100 δρχ). Επίσης το τμήμα Α επιδιώκει την εσωτερική πώληση του ενδιάμεσου προϊόντος X και 

για τον πρόσδετο λόγο, όπ η εξωτερική πώλησή του συνεπάγεται επιπλέον έξοδα που ανέρχονται σπς 3.000 

δρχ ανά μονάδα Έστω όπ αποφασίζεται η εσωτερική πώληση των 10.000 μονάδων ενδιάμεσου προϊόντος X 

και ως ενδοετηχειρησιακή πμή προτείνεται η πμή της εξωτερικής αγοράς (8.000 δρχ). Στην περίπτωση αυτή 

(βλέπε σχήμα 2.3.9.3.L1-1) το συνολικό περιδώριο συνεισφοράς του τμήματος Α δα είναι 50.000.000 δρχ.
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Αντίθετα το συνολικό περιθώριο συνεισφοράς του τμήματος Β θα είναι αρνητικό (- 10.0Q0.000 δρχ). Συνεπώς 

το συνολικό περιθώριο συνεισφοράς της επιχείρησης ως όλο θα είναι 40.000.000 δρχ. Γίνεται λοιπόν 

αντιληπτό, ότι το τμήμα Β της επιχείρησης βρίσκεται σε δυσμενή θέση. Αρα το πιθανότερο και το σωστότερο 

είναι να αρνηθεί να αγοράσει από το τμήμα Α το ενδιάμεσο προϊόν X και να στραφεί στην εξωτερική αγορά, 

αναζητώντας κάποια συμφέρουσα προσφορά από κάποια ανταγωνίστρια, του τμήματος Α, επιχείρησης. Αν 

αυτό γίνει δυνατό, το τμήμα Β θα προμηθεύεται εξωτερικά το ενδιάμεσο προϊόν X και δα παράγει στη 

συνέχεια το τελικό προϊόν Ψ, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αύξηση του συνολικού περιθωρίου της 

επιχείρησης ΑΒΓ. Αν η εξωτερική προμήθεια του ενδιάμεσου προϊόντος X, σε τιμή συμφέρουσα για το τμήμα 

Β, δεν είναι δυνατή, τότε το τμήμα Β δα σταματήσει να παράγει το τελικό προϊόν Ψ. Από την άλλη πλευρά, η 

μη αγορά του ενδιάμεσου προϊόντος X από το τμήμα Β, θα αναγκάσει το τμήμα Α να το πωλήσει στην 

εξωτερική αγορά στην τιμή των 7.900 δρχ ανά μονάδα Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη 

μεγιστοποίηση των κερδών της επιχείρησης.

Σχήμα 2.3. 9.3.1.1-1

Γίνεται λοιπόν φανερό, πως η χρήση της τιμής της εξωτερικής αγοράς του ενδιάμεσου προϊόντος X, 

ως ενδοεπιχειρησιακής, δεν θα έχει δετικά αποτελέσματα για την επιχείρηση ως όλο αφού δε μεγιστοποιεί τα 

κέρδη της. Γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχει ο γενικός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο, η ενδοεπιχειρησιακή τιμή
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του ενδιάμεσου προϊόντος X θα πρέπει να είναι ίση με το πρότυπο μεταβλητό κόστος του (3.000 δρχ) συν το 

χαμένο περιθώριο συνεισφοράς λόγω της εσωτερικής πώλησης. Αν το τμήμα Α της επιχείρησης πωλήσει μία 

μονάδα ενδιάμεσου προϊόντος X στην εξωτερική αγορά, το περιθώριο συνεισφοράς της θα είναι:

Τιμή εξωτερικής αγοράς ενδιάμεσου προϊόντοςX

- Πρότυπο μεταβλη τό κόστος ενδιάμεσου προϊόντος X

- Έξοδα εξωτερικής πώλησης ενδιάμεσου προϊόντος X

- Έξοδα εξωτερικής διάθεσης ενδιάμεσου προϊόντος X

- Κόστος ατελειών της εξωτερικής αγοράς του ενδ. προϊόν. X

8000δρχ/μο νάδα 

3000δρχ/μο νάδα 

1.000δρχ/μο νάδα 

2.000δρχ/μο νάδα 

100 δρχ/μο νάδα

= Περιθώριο συνεισφοράς ενδιάμεσου προϊόντος X : +1.900 δρχ/'μονάδα

Επομένως, το χαμένο περιθώριο συνεισφοράς του τμήματος Α λόγω της εσωτερικής πώλησης μίας 

μονάδας ενδιάμεσου προϊόντος X είναι 1.900 δρχ. Αρα η ενδοεταχειρησιακή πμή του ενδιάμεσου προϊόντος X 

δα πρέπει να οριστεί στις 4.900 δρχ ανά μονάδα Στην περίπτωση αυτή (βλέπε σχήμα 2.3.9.3.11-2) το συνολικό 

περιθώριο συνεισφοράς της επιχείρησης ως όλο, όπως αναμενόταν, παραμένει σταθερό (40.000.000 δρχ). 

Ανπδετα, το συνολικό περιθώριο συνεισφοράς του τμήματος Β είναι πλέον δετικό και αποτελεί κίνητρο 

παραγωγής και πώλησης του τελικού προϊόντος Ψ, απ’αυτό. Τέλος, το συνολικό περιθώριο συνεισφοράς του 

τμήματος Α μειώνεται σε 19.000.000 δρχ αλλά ισούται με αυτό το οποίο θα λάμβανε το τμήμα Α αν πωλούσε 

εξωτερικά, στην τιμή των 7.900 δρχ, τις 10.000 μονάδες ενδιάμεσου προϊόντος X. Συνεπώς η χρήση του 

γενικού κανόνα ικανοποιεί τόσο τα τμήματα της επιχείρησης ΑΒΓ, όσο και αυτή ως όλο, οδηγώντας την στη 

μεγιστοποίηση των κερδών της.

Σχήμα 2. 3. 9. 3. 1.1-2
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Γενικά θα μπορούσε να ειπωθεί, όπ η χρήση του γενικού κανόνα οδηγεί στην καταλληλότερη 

ενδοετηχειρησιακή τιμή, σε αγορές σαν την προαναφερόμενη, όσο οι ατέλειες αυτών είναι αναγνωρίσιμες και, 

κατά το δυνατόν, ποσοτικοποιήσιμες και μετρήσιμες. Είναι πιθανόν να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες η 

επικρατούσα τιμή της αγοράς να περιλαμβάνει τις απαραίτητες προσαρμογές που αφορούν στις ατέλειες της 

αγοράς και ως εκ τούτου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσια ως ενδοετηχειρησιακή. Ως παράδειγμα 

μπορεί να αναφερθεί η περίπτωση στην οποία η επικρατούσα τιμή της αγοράς για μία συγκεκριμένη ποσότητα 

ενδιάμεσου προϊόντος, περιλαμβάνει τις όποιες εκπτώσεις ή ευνοϊκούς πιστωτικούς όρους δίνονται και μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως ενδοετηχειρησιακή, για την εσωτερική πώληση της αυτής ποσότητας (με την 

προϋπόθεση βέβαια όπ δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το οικονομικό μέρος της 

πώλησης).

Σε άλλες περιπτώσεις (όπως του κύριου αριθμηπκού παραδείγματος της αυτής ενότητας), η 

επικρατούσα πμή της αγοράς είναι πιθανό να θέλει κάποιες προσαρμογές προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 

ετπτυχώς ως ενδοετηχειρησιακή. Για παράδειγμα, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά unoyn τα έξοδα που 

συνδέονται με πς εξωτερικές πωλήσεις και να ανπμετωτηστούν αναλόγως.

Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός της χρημαπκής αξίας των 

ατελειών της αγοράς. Για παράδειγμα, όταν μία επιχείρηση δεν έχει πωλήσει ποτέ στο παρελθόν το ενδιάμεσο 

προϊόν της στην εξωτερική αγορά, δεν μπορεί να υπολογίσει εύκολα το χρηματοοικονομικό κόστος μιας 

τέτοιας πώλησης.

Ωστόσο, όποτε είναι δυνατός ο ακριβής υπολογισμός των ατελειών της αγοράς, πρέπει να γίνεται και 

να αποτελεί τον οδηγό του προσδιορισμού της ενδοεπιχειρησιακής τιμής. Σε περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι 

εφικτό, θα πρέπει να γίνονται κάποιες προσεκτικές εκτιμήσεις γι’αυτές. Σε ακραίες περιπτώσεις όπου δεν 

υπάρχει κάποιο στοιχείο στο οποίο να μπορεί να βασισθεί η ενδοετηχειρησιακή πμή ενός ενδιάμεσου 

προϊόντος, η επιχείρηση ή το τμήμα που το παράγει θα πρέπει να απευθύνεται σε κάποιον ανταγωνιστή από 

τον οποίο να ζητά να του κάνει μία προσφορά για μία συγκεκριμένη ποσότητα του ενδιάμεσου προϊόντος. Με 

βάση αυτή την προσφορά θα μπορέσει να καταλήξει σε κάποια ενδοετηχειρησιακή πμή.

Συμπερασματικά, πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε αγορές με ατέλειες. 

Στις αγορές αυτές ο γενικός κανόνας μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία, όταν οι ατέλειές 

τους είναι αναγνωρίσιμες και ποσοτικοποιήσιμες. Ειδικότερα, όσο πιο κοντά στην 

οικονομική πραγματικότητα είναι οι εκτιμήσεις των στελεχών της επιχείρησης, τόσο πιο 

πολύ ικανοποιείται το κριτήριο της μεγιστοποίησης των κερδών και το αντίθετο.
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2.3.9.3.2 Χρήση γενικού κανόνα για τον προσδιορισμό της ενδοεπιχειρησιακής 

τιμής ανάλογα με το είδος της εξωτερικής αγοράς ενός ενδιάμεσου προϊόντος

Το γενικό συμπέρασμα που πηγάζει από τα προαναφερθέντα είναι ότι ο γενικός 

κανόνας για τον προσδιορισμό της ενδοεπιχειρησιακής τιμής ενός ενδιάμεσου προϊόντος 

μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το είδος 

των κέντρων ευθύνης που χρησιμοποιούν και των αγορών μέσα στις οποίες 

δραστηριοποιούνται. Ειδικότερα, το σχήμα 2.3.9.3.2-1 παρουσιάζει συνοπτικά την εφαρμογή 

του γενικού κανόνα ανάλογα με τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος (είδος αγοράς) 

αλλά και του εσωτερικού (είδος κέντρου ευθύνης κ.α).

Από τα στοιχεία του σχήματος αυτού προκύπτει ότι ο πυρήνας του γενικού κανόνα είναι ο 

προσδιορισμός του χαμένου περιθωρίου συνεισφοράς. Όταν ο ακριβής υπολογισμός του 

χαμένου περιθωρίου συνεισφοράς είναι δυνατός, η ενδοετπχειρησιακή τιμή ανηπροσωπεύει την καλύτερη 

εναλλακτική για το τμήμα - πωλητή. Έτσι, όσο η εσωτερική πώληση αποτελεί για το τμήμα πωλητή μία 

εναλλακηκή, ο υπολογισμός του χαμένου περιθωρίου συνεισφοράς κρίνεται απαραίτητος. Σε αντίθετη 

περίπτωση, όταν δηλαδή η εσωτερική πώληση αποτελεί για το τμήμα - πωλητή μονόδρομο, η 

ενδοεπιχειρησιακή τιμή είναι ίση με το πρότυπο μεταβλητό κόστος του ενδιάμεσου προϊόντος, επειδή το 

χαμένο περιθώριο συνεισφοράς είναι μηδέν.

Σε περιπτώσεις όπου η ενδοεπιχειρησιακή τιμή ισούται με το πρότυπο μεταβλητό κόστος του 

ενδιάμεσου προϊόντος, είναι πιθανή η δημιουργία κέντρων κόστους/κέρδους. Αν η ποσότητα του ενδιάμεσου 

προϊόντος που πωλείται εσωτερικά αντιπροσωπεύει ένα μικρό μέρος της συνολικής παραγόμενης ποσότητας 

του προϊόντος αυτού, η τεχνική του περιθωρίου συνεισφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου αυτό το 

κέντρο κόστους/κέρδους (τμήμα - πωλητής) να ξαναγίνει κέντρο κέρδους. Ωστόσο, η δημιουργία κέντρων 

μευδοκέρδους όταν τα τμήματα - πωλητές παράγουν ενδιάμεσα προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν τιμές 

στην εξωτερική αγορά, δεν συνιστάται.

Επίσης, κατά κάποιο τρόπο ο γενικός κανόνας ανηπροσωπεύει μία πολύ μικρή παραλλαγή των 

προαναφερθέντων τεχνικών ενδοεπιχειρησιακής ημολόγησης, αφού ης περισσότερες φορές οδηγεί στην 

χρήση κάποιας απ’αυτές. Αυτό συμβαίνει επειδή το βασικό αξίωμα του γενικού κανόνα είναι όη η εφαρμογή 

του οδηγεί την επιχείρηση στην χρήση μιας τεχνικής η οποία α) προάγει την μεγιστοποίηση των κερδών, σε 

όλες σχεδόν ης περιπτώσεις, β) βοηθά την αξιολόγηση της επίδοσης των στελεχών και της απόδοσης των 

τμημάτων και γ) είναι εύκολα κατανοητή. Ο γενικός κανόνας κάνει φανερό όη ένας αριθμός από ης τεχνικές 

ενδοεπιχειρησιακής ημολόγησης βασίζεται τόσο στο πρότυπο μεταβλητό κόστος του ενδιάμεσου προϊόντος, 

όσο και στο χαμένο περιθώριο συνεισφοράς λόγω της εσωτερικής πώλησης. Ωστόσο, τα χαρακτηρισηκά και
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οι ιδιαιτερότητες των αγορών καθώς και η φιλοσοφία της διοίκησης πολλές φορές δεν επισημαίνουν τη 

σχέση μεταξύ των τεχνικών ενδοετπχειρησιακής τιμολόγησης και του γενικού κανόνα
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Σχήμα 2. 3. 9. 3. 2 - 1

Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΕΡΗ ΕΝ Δ ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝ Α Λ ΟΓΑ 

ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ

Συνθήκες εξωτερικού και 

εσωτερικού περιβάλλοντος

Γενικός κανόνας Είδος κέντρου 

ευθύνης

1. Τέλεια ανταγωνιστική αγορά Ε.Τ.=Π.Μ.Κ.+Χ.ΠΣ.= 

Επικρατούσα Τιμή 

Αγοράς

Κέντρο Κέρδους

2. Μη τέλεια ανταγωνιστική αγορά 

2α Με μικρές ατέλειες Ε.Τ.=Π.Μ.Κ.+Χ.Π.Σ.= 

Προσαρμοσμένη Τιμή 

Αγοράς

Κέντρο Κέρδους

26. Με αρκετές ατέλειες Ε.Τ.=Π.Μ.Κ. 

επειδή Χ.Γ1Σ.=0

Κέντρο Κόστους

2γ. Με μεγάλες ατέλειες Ε.Τ.=Π.Μ.Κ. 

επειδή Χ.ΠΣ.=0

Κέντρο Κόστους

3. Η μεγαλύτερη ποσότητα των ενδιάμεσων προϊόντων πωλείται 

εξωτερικά. Η αγορά είναι τέλεια ανταγωνιστική ή παρουσιάζει 

μικρές ατέλειες. Τα ενδιάμεσα προϊόντα που πωλούνται 

εσωτερικά δεν έχουν ημή εξωτερικής αγοράς. Οι παραγωγικές 

εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των 

ενδιάμεσων προϊόντων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την 

παραγωγή άλλων προϊόντων.

Ε.Τ.=Γ1Μ.Κ.+Χ.Π.Σ.= 

Φανταστική (phantom) 

τιμή αγοράς

Κέντρο Κέρδους
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4αΗ μεγαλύτερη ή ολόκληρη η ποσότητα των ενδιάμεσων 

προϊόντων πωλείται εσωτερικά και δεν υπάρχει γι’ αυτά μία 

αξιόπιστη τιμή στην εξωτερική αγορά

Ε.Τ=ΠΜΚ. 

επειδή Χ.Π.Σ.=0

Θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται 

Κέντρο Κόστους. 

Ωστόσο, μπορεί 

να χρησιμοποιη

θεί και Κέντρο 

Ψευδοκέρδους 

εφαρμόζοντας 

την τεχνική του 

περιθωρίου συ

νεισφοράς.

46. Η μεγαλύτερη ποσότητα των ενδιάμεσων προϊόντων πωλείται Ε.Τ.=Γ1Μ.Κ. Κέντρο

εξωτερικά. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις που

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ενδιάμεσων 

προϊόντων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την 

παραγωγή άλλων προϊόντων

επειδή Χ.Π.Σ =0 Ψευδοκέρδους 

εφαρμόζοντας 

την τεχνική του 

περιθωρίου συ

νεισφοράς.

5. Κέντρο κέρδους με αργούσα παραγωγική δυναμικότητα Ε.Τ.=Π.Μ.Κ. 

επειδή Χ.Π.Σ.=0

Κέντρο Ψευδο

κέρδους εφαρ

μόζοντας την

τεχνική του πε

ριθωρίου συνει

σφοράς.

6. Δεν υπάρχει τιμή εξωτερικής αγοράς για το ενδιάμεσο 

προϊόν

Ε.Τ.=Π.Μ.Κ. 

επειδή Χ.Π.Σ.=0

Κέντρο Κόστους

7. Κέντρο κόστους με αργούσα παραγωγική ικανότητα Ε.Τ.=Γ1Μ.Κ. 

επειδή Χ.Π.Σ.=0

Κέντρο Κόστους

Σημείωση: Ε.Τ.= Ενδοεπιχειρησιακή Τιμή, Π.Μ.Κ. = Πρότυπο Μεταβλητό Κόστος και

Χ.Π.Σ. = Χαμένο Περιθώριο Συνεισφοράς
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Τέλος θα μπορούσε να ειπωθεί, ότι κατά μία άλλη έννοια ο γενικός κανόνας αποκλίνει σημαντικά από 

τις τεχνικές ενδοετηχειρησιακής τιμολόγησης, αφού αντιμετωπίζει τα σταθερά έξοδα ως έξοδα περιόδου. Η 

συνηθέστερη τακτική πολλών επιχειρήσεων είναι η αντιμετώπιση των σταθερών εξόδων ως έξοδα που 

αντιστοιχούν απευθείας στο προϊόν και ως εκ τούτου πρέπει να επηρεάζουν και να λαμβάνονται υπόμη στον 

υπολογισμό της ενδοετηχειρησιακής τιμής των ενδιάμεσων προϊόντων. Συμπερασματικά, οι 

επιχειρήσεις 8α οδηγούνταν σε λιγότερα λάθη αν χρησιμοποιούσαν τα περιθώρια 

συνεισφοράς στη λήμη των αποφάσεών τους, παρά να αντιμετωπίζουν τα σταθερά έζοδα σαν 

να είναι μεταβλητά.

2.3.9.3.3 Τελικά συμπεράσματα χρήσης γενικού κανόνα στα κέντρα κέρδους Kat στα 

κέντρα κόστους

α) κέντρα κέρδους

Ο γενικός κανόνας για τον προσδιορισμό της ενδοεπιχειρησιακής τιμής ενός ενδιάμεσου προϊόντος, 

όπως ήδη έγινε γνωστό, είναι όπ η ενδοετηχειρησιακή τιμή πρέπει να ισούται με το πρότυπο μεταβλητό 

κόστος του ενδιάμεσου προϊόντος συν το χαμένο περιθώριο συνεισφοράς λόγω της εσωτερικής πώλησης. 

Ορισμένες φορές, όταν πρόκειται για κέντρα κέρδους, δεν είναι απαραίτητος ο υπολογισμός του πρότυπου 

μεταβλητού κόστους ούτε και του χαμένου περιθωρίου συνεισφοράς, αφού η τιμή της εξωτερικής αγοράς 

ανππροσωπεύει με τον καλύτερο τρόπο και τα δύο αυτά στοιχεία και μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί ως 

ενδοεπιχειρησιακή. Η περίπτωση αυτή λαμβάνει χώρα όταν η αγορά του ενδιάμεσου προϊόντος είναι τέλεια 

ανταγωνιστική. Ωστόσο, όταν η αγορά παρουσιάζει ατέλειες, η προσαρμογή της τιμής της σε αυτές, με βάση 

τον γενικό κανόνα, κρίνεται απαραίτητη για τον προσδιορισμό της ενδοεπιχειρησιακής τιμής.

Ακόμη, στις περιπτώσεις εκείνες, όπου για το ενδιάμεσο προϊόν δεν υπάρχει μία αξιόπιστη τιμή της 

εξωτερικής αγοράς που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενδοεπιχειρησιακή, ο γενικός κανόνας μπορεί 

επίσης να εφαρμοστεί. Αν η περισσότερη ποσότητα του ενδιάμεσου προϊόντος πωλείται εξωτερικά, και όχι 

εσωτερικά, τότε η ενδοεπιχειρησιακή τιμή αυτού θα είναι ίση με το πρότυπο μεταβλητό κόστος του συν κάποιο 

χαμένο περιθώριο συνεισφοράς, το οποίο θα είναι το περιθώριο συνεισφοράς που χάνει το τμήμα - πωλητής 

επειδή πωλεί εσωτερικά και όχι εξωτερικά την συγκεκριμένη ποσότητα του ενδιάμεσου προϊόντος. Ο 

καθορισμός του χαμένου περιθωρίου συνεισφοράς προϋποθέτει όπ η ποσότητα του ενδιάμεσου προϊόντος που 

πωλείται εσωτερικά, δα μπορούσε να πωληδεί εξωτερικά.

Τέλος, αν το ενδιάμεσο προϊόν δεν έχει εξωτερική αγορά και κατά συνέπεια μπορεί να πωληθεί μόνο 

εσωτερικά, τότε το χαμένο περιθώριο συνεισφοράς του τμήματος - πωλητή, είναι μηδέν. Έτσι η 

ενδοεπιχειρησιακή πμή του δα ισούται, με βάση το γενικό κανόνα, με το πρότυπο μεταβλητό κόστος του.
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Γίνεται λοιπόν κατανοητό, ότι ο γενικός κανόνας προσδιορισμού της 

ενδοεπιχειρησιακής τιμής ενός ενδιάμεσου προϊόντος μπορεί να εφαρμοστεί σε κάδε 

περίπτωση στα κέντρα κέρδους.

β) κέντρα κόστους

Όταν πρόκειται για κέντρα κόστους, ο γενικός κανόνας για τον προσδιορισμό της ενδοεπιχειρησιακής 

τιμής ενός ενδιάμεσου προϊόντος εφαρμόζεται ακόμη ευκολότερα Ειδικότερα, όπως είναι γνωστό, όταν 

μιλάμε για κέντρα κόστους εννοούμε ότι τα στελέχη τους είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο του κόστους και όχι 

για τη δημιουργία και την αύξηση των κερδών. Έτσι, και σε σχέση πάντα με τον γενικό κανόνα, δεν υπάρχει 

χαμένο περιθώριο συνεισφοράς. Με άλλα λόγια το χαμένο περιθώριο συνεισφοράς είναι μηδέν και ως εκ 

τούτου η ενδοετηχειρησιακή τιμή του ενδιάμεσου προϊόντος ισούται με το πρότυπο μεταβλητό κόστος του, ο 

έλεγχος του οποίου αποτελεί αποκλεισπκή φροντίδα των στελεχών του κέντρου κόστους -πωλητή.
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Κεφαλαίο iii

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Ε Ν Δ Ο Ε Π I X Ε IΡ Η ΣI A Κ Η 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Στα προηγούμενα κεφάλαια έγινε μία προσπάθεια σύντομης αλλά περιεκπκής θεωρητικής 

παρουσίασης των θεμάτων που συνδέονται με την ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση των ενδιάμεσων προϊόντων 

και υπηρεσιών. Κύριος στόχος της προσπάθειας αυτής ήταν η επισήμανση του σημαντικότατου ρόλου της 

«σωστής» ενδοετηχειρησιακής τιμολόγησης για την μελλοντική πορεία της κάθε επιχείρησης. Ο ρόλος αυτός 

αρχικά έγινε κατανοητός από Η.Π.Α., κυρίως από τα μέσα τις δεκαεηας του ‘50, όταν πολλά από τα άρθρα που 

αφορούσαν στον κόσμο των επιχειρήσεων ασχολιόντουσαν με την ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση. Ωστόσο, 

τα περισσότερα από αυτά σχολίαζαν κυρίως το θεωρητικό μέρος των τεχνικών ενδοετηχειρησιακής 

τιμολόγησης, έλλειπε δηλαδή η επαφή με τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων, το μέρος όπου θα έπρεπε 

να δοκιμαστεί η αξιοπιστία και η πρακτική εφαρμογή των θεωριών. Την ανάγκη αυτή διέγνωσαν ορισμένοι 

ερευνητές και έτσι από τη δεκαετία του ‘60 και μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας πάνω από δώδεκα 

εμπειρικές μελέτες έγιναν για το συγκεκριμένο θέμα

Η πρώτη σημαντική μελέτη για την ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση έγινε από την Εθνική Ένωση 

Λογιστών των Η.ΠΑ. και δημοσιεύθηκε το 1956. Επρόκειτο για μία περιορισμένης έκτασης μελέτη που έγινε 

με τη συμμετοχή 40 επιχειρήσεων. Τα ευρήματα της μελέτης αφορούσαν στους λόγους για τους οποίους οι 

επιχειρήσεις εφάρμοζαν κάποια τεχνική ενδοετηχειρησιακής τιμολόγησης καθώς και στις 

χρησιμοποιούμενες, απ’αυτές, τεχνικές.

Μία άλλη έρευνα που είχε ως αποκλειστικό αντικείμενο την ενδοεπιχειρησιακή πμολόγηση, έγινε το 

1967 από το Εθνικό Βιομηχανικό Συμβούλιο των Η.Π.Α. σε ένα δείγμα 191 επιχειρήσεων. Τα ευρήματά της 

αφορούσαν στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα των διαφόρων τεχνικών ενδοετηχειρησιακής 

τιμολόγησης.

Επίσης, άλλες δύο εμπειρικές μελέτες ξεχωρίζουν τις δεκαετίες ‘60 και ‘70. Η πρώτη ήταν του David 

Solomons και δημοσιεύτηκε το 1965. Αυτή επικεντρώθηκε στην μέτρηση της απόδοσης των τμημάτων και 

στην παρουσίαση ορισμένων θεωρητικών αλλά και πρακτικών πλευρών της ενδοετηχειρησιακής τιμολόγησης.
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Η δεύτερη έγινε από τον Robert Mautz, και δημοσιεύτηκε το 1968. Αφορούσε κυρίως τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων που ασχολιόντουσαν με την παραγωγή πολλών προϊόντων και περιείχε μερικά 

ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση.

Ωστόσο, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των ερευνητών εκείνης της εποχής για καταγραφή 

δεδομένων και εξεύρεση λύσεων, πολλές σημανπκές πτυχές της ενδοετπχειρησιακής τιμολόγησης 

παρέμειναν άγνωστες και πολλά προβλήματα έμεναν άλυτα Χαρακτηριστικά ο Itzhak Sharav σημειώνει τα 

εξής («Journal of Accountancy», Απρίλιος 1974):

* Ομολογουμένως, δεν υπήρξε ως σήμερα μία συστηματική μακροχρόνια παρακολούθηση των 

πολιτικών ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Έτσι τα ως τώρα 

εμπειρικά δεδομένα είναι ανομοιογενή και σε αντίθεση με την σχετική αφθονία των συμπερασμάτων 

της θεωρητικής έρευνας, είναι πολύ περιορισμένα και διασκορπισμένα»

3.1 ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ROGER Y.W TANG, C.K. WALTER, & 
ROBERT H. RAYMOND (ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1977)

Η αποκορύφωση της ανάγκης για μία συστηματική προσπάθεια καταγραφής της υπάρχουσας 

κατάστασης εκδηλώθηκε διαμέσου των Roger Y.W Tang, C.K. Walter, & Robert H. Raymond, στα μέσα της 

δεκαετίας του ‘70. Η δεκαετία αυτή χαρακτηρίστηκε από την τεράστια ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και της 

ανάλογης οικονομικής μεγέθυνσης τόσο αμερικανικών όσο και άλλων επιχειρήσεων. Οι ταχύτατες αυτές 

εξελίξεις ώθησαν τους παραπάνω ερευνητές σε μία προσπάθεια κατανόησης των προβλημάτων τόσο της 

εγχώριας όσο και της διεθνούς πμολόγησης των ενδιάμεσων προϊόντων. Ειδικότερα, ασχολήθηκαν με την 

συγκριτική ανάλυση των τεχνικών ενδοεπιχειρησιακής πμολόγησης σε δύο χώρες, τις Η.Π.Α. και την Ιαπωνία 

Η επιλογή της Ιαπωνίας δεν ήταν τυχαία αλλά έγινε με γνώμονα ότι οι επιχειρήσεις της χώρας αυτής 

χρησιμοποιούσαν τεχνικές ενδοεπιχειρησιακής πμολόγησης οι οποίες ήταν συγκρίσιμες με πς ανπστοιχες 

των αμερικανικών επιχειρήσεων. Επίσης η Ιαπωνία αποτελούσε μία χώρα που κατείχε ηγεπκή θέση στο 

διεθνές εμπόριο και διεξήγαγε σημανπκότατου όγκου συναλλαγές με πς Η.ΠΑ.

Η έρευνα έλαβε χώρα την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1977, σε δείγμα 300 αμερικανικών και 369 

ιαπωνικών επιχειρήσεων. Ως μέσο επαφής με πς επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Η 

ανταπόκριση των επιχειρήσεων ήταν αρκετά σημανπκή. Συγκεκριμένα απάντησαν 154 αμερικανικές και 112 

ιαπωνικές επιχειρήσεις (περίπου το 40%).
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Τα ευρήματα της προσπάθειας αυτής ήταν τα ακόλουθα·.

• π χρήση της ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης ήταν περισσότερο 

διαδεδομένη ανάμεσα στις αμερικανικές επιχειρήσεις απ' ότι στις ιαπωνικές.

Το 92% των αμερικανικών επιχειρήσεων χρησιμοποιούσε κάποια μορφή 

ενδοεπιχειρησιακής τιμής. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις ιαπωνικές επιχειρήσεις ήταν 

73%.

• επιχειρήσεις που διενεργούσαν ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές χωρίς να 

τιμολογούν τα ενδιάμεσα προϊόντα τους, ισχυρίστηκαν ότι αυτό οφειλόταν στον 

πολύ μικρό όγκο των εσωτερικών συναλλαγών τους.

• η δημοφιλέστερη τεχνική εγχώριας ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης των 

αμερικανικών επιχειρήσεων (βλέπε πίνακα 3.1-1) ήταν η τιμή της εξωτερικής 

αγοράς με ποσοστό 21.6% και ακολουθούσαν το πλήρες κόστος παραγωγής 

(πρότυπο ή πραγματικό) συν κάποιο ποσοστό κέρδους (19.0%), η 

διαπραγματεύσιμη τιμή (18.1%) και το πρότυπο πλήρες κόστος παραγωγής 

(16.8%).

• η δημοφιλέστερη τεχνική εγχώριας ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης των 

ιαπωνικών επιχειρήσεων (βλέπε πίνακα 3.1-1) ήταν το πλήρες κόστος 

παραγωγής (πρότυπο ή πραγματικό) συν κάποιο ποσοστό κέρδους με ποσοστό 

20.2% και ακολουθούσαν η διαπραγματεύσιμη τιμή (19.3%) τιμή της εξωτερικής 

αγοράς (17.7%), η προσαρμοσμένη τιμή της εξωτερικής αγοράς (16.0%) και το 

πρότυπο πλήρες κόστος παραγωγής (15.1%).

• η δημοφιλέστερη τεχνική διεθνούς ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης των 

αμερικανικών επιχειρήσεων (βλέπε πίνακα 3.1-1) ήταν το πλήρες κόστος 

παραγωγής (πρότυπο ή πραγματικό) συν κάποιο ποσοστό κέρδους με ποσοστό 

32.2% και ακολουθούσαν η τιμή της εξωτερικής αγοράς (20.4%), η 

προσαρμοσμένη τιμή της εξωτερικής αγοράς (14.4%) και η διαπραγματεύσιμη 

τιμή (13.6%).

• η δημοφιλέστερη τεχνική διεθνούς ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης των

ιαπωνικών επιχειρήσεων (βλέπε πίνακα 3.1-1) ήταν το πλήρες κόστος παραγωγής

(πρότυπο ή πραγματικό) συν κάποιο ποσοστό κέρδους με ποσοστό 33,3% και
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ακολουθούσαν η τιμή της εξωτερικής αγοράς και η διαπραγματεύσιμη τιμή (22.2% 

έκαστη) και η προσαρμοσμένη τιμή αγοράς (14.3%).

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 3.1-1, προκύπτει ότι η ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση των προϊόντων 

τόσο των αμερικανικών όσο και των ιαπωνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν διεθνώς, γινόταν 

κυρίως με βάση την τεχνική του πλήρους κόστους παραγωγής συν κάποιο ποσοστό κέρδους. Οι άλλες τρεις 

πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές ήταν η ημή της εξωτερικής αγοράς, η προσαρμοσμένη τιμή αγοράς 

και η διαπραγματεύσιμη τιμή. Η ευρεία χρήση αυτών των τεχνικών ίσως να οφειλόταν στη ισχύουσα τότε 

αμερικανική νομοθεσία (section 482 of the U.S. Internal Revenue Code) που αφορούσε στις εσωτερικές 

συναλλαγές που λάμβαναν χώρα, τόσο ανάμεσα στα τμήματα της ιδίας επιχείρησης όσο και μεταξύ 

θυγατρικών επιχειρήσεων, και οι αρχές της οποίας έγιναν αποδεκτές από πολλά κράτη διεθνώς. Ειδικότερα, 

για την εφαρμογή του section 482 of the U.S. Internal Revenue Code, το Υπουργείο Οικονομικών των HIT A. 

πρότεινε τρεις τεχνικές ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης, μίας εκ των οποίων ήταν και αυτή του πλήρες 

κόστους παραγωγής συν κάποιο ποσοστό κέρδους. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου καμία από τις προτεινόμενες 

τεχνικές δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, η αμερικανική νομοθεσία έδινε το δικαίωμα της χρήσης οποιοσδήποτε 

τεχνικής κρίνονταν ως καταλληλότερη από την κάθε επιχείρηση.

Η σύγκριση των στοιχείων του πίνακα 3.1-1 δείχνει επίσης, όη τόσο οι αμερικανικές όσο και οι 

ιαπωνικές επιχειρήσεις, όταν επρόκειτο να αναπτύξουν διεθνή δραστηριότητα χρησιμοποιούσαν κυρίως 

τεχνικές που βασιζόντουσαν στην τιμή της εξωτερικής αγοράς, ενώ όταν περιόριζαν τις δραστηριότητές τους 

εντός των συνόρων τους, χρησιμοποιούσαν περισσότερο τεχνικές με βάση το κόστος του ενδιάμεσου 

προϊόντος. Αυτό ίσως να οφειλόταν στον ολοένα και αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό.

Αλλα ευρήματα της έρευνας αυτής ήταν:

• σε ότι αφορά στις αμερικανικές επιχειρήσεις, το μέγεθός τους δεν επηρέαζε 

καθόλου την επιλογή της τεχνικής ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης

• το αντίθετο συνέβαινε με τις ιαπωνικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, όσο πιο 

μεγάλη ήταν μία επιχείρηση τόσο πιθανότερη ήταν η χρήση μιας τεχνικής 

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης με βάση την τιμή της εξωτερικής αγοράς.
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Πίνακας 3.1-1

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 

ΤΙΜΟΛ ΟΓΗΣΗΣ Π Ο Υ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΥΝΤΑΝ ΑΠΟ 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟ 1977

Τεχνικές C * A — Q _ /

ΕνδοεπιχειρησιακΛς Αμερικανικές Ιαπωνικές Αμερικανικές Ιαπωνικές

Τιμολόγησης επιχειρήσεις επιχειρήσεις επιχειρήσεις επιχειρήσεις

Α. Με βάση το κόστος

ΑΙ.Πραγματικό μεταβλητό κόστος 0.0% 0.0% 0.0% 1.6%

Α2.Πραγματικό πλήρες κόστος 9.0% 9.2% 5.1% 0.0%

Α3.Πρότυπο μεταβλητό κόστος 3.0% 0.8% 0.8% 0.0%

Α4.Πρότυπο πλήρες κόστος 16.8% 15.1% 5.1% 4.8%

Αδ.Πραγμαπκό μεταβλητό κόστος

συν μία εφάπαξ εισφορά

του τμήματος - αγοραστή 0.9% 0.9% 1.7% 1.6%

A6.Πλήρες κόστος (πρότυπο ή

πραγματικό) συν κάποιο

ποσοστό κέρδους 19.0% 20.2% 32.2% 33.3%

A 7Λ οιπές τεχνικές με βάση το

κόστος 1.7% 0.0% 1.7% 0.0%

Μερικό σύνολο 50.4% 46.2% 46.6% 41.3%

Β. Με βάση την τιμή αγοράς

Β1. Τιμή εξωτερικής αγοράς 21.6% 17.7% 20.4% 22.2%

Β2.Προσαρμοσμένη τιμή αγοράς 8.2% 16.0% 14.4% 14.3%

Β3.Διαπραγματεύσιμη τιμή 18.1% 19.3% 13.6% 22.2%

Β4.Γραμμικός προγραμματισμός 0.0% 0.8% 0.8% 0.0%

Βδ.Αοιπές τεχνικές με βάση την

τιμή της εξωτερικής αγοράς 1.7% 0.0% 4.2% 0.0%

Μερικό σύνολο 49.6% 53.8% 53.4% 58.7%

Σύνολο 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Τα αποτελέσματα της έρευνας των Roger Y.W Tang, C.K. Walter, & Robert H Raymond, στα μέσα της 

δεκαεπ'ας του ‘70, ήρθαν να ετπσημάνουν το μεγάλο κενό μεταξύ των θεωριών και της πρακτικής του 

ετηχειρημαπκού κόσμου. Έτσι, ιδέες όπως του οριακού αλλά και του ευκαιριακού κόστους που είχαν 

υποστηριχθεί με σθένος από πολλούς συγγραφείς κατά το παρελθόν, δε έβρισκαν καμία απήχηση στα 

στελέχη των επιχειρήσεων το 1977.

Πέρα των εφαρμοζόμενων στην πράξη τεχνικών, ένα άλλο ζητούμενο της συγκεκριμένης έρευνας 

ήταν και οι παράγοντες οι οποίοι λαμβανόντουσαν υπόμη από τα στελέχη των επιχειρήσεων στην επιλογή της 

τεχνικής ενδοετηχειρησιακής τιμολόγησης, όταν επρόκειτο για επιχειρήσεις που ανέπτυσσαν διεθνείς 

δραστηριότητες. Τόσο οι αμερικάνικες όσο και οι ιαπωνικές επιχειρήσεις έδειξαν ότι 

αυτό που τους απασχολούσε πάνω απ’όλα, ήταν π επιλεγόμενη τεχνική 

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης να είχε θετικές επιδράσεις στα κέρδη της 

επιχείρησης ως όλο (βλέπε πίνακα 3.1-2). Αλλοι παράγοντες οι οποίοι επηρέαζαν 

σημαντικά την επιλογή της τεχνικής ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης ήταν, οι 

νομοθετικοί περιορισμοί σε σχέση με τον επαναπατρισμό των κερδών, η 

ανταγωνιστική θέση των θυγατρικών που βρίσκονται σε άλλες χώρες καθώς και π 

αξιολόγηση της απόδοσης αυτών.

Όπως προκύπτει επίσης από τα στοιχεία του πίνακα 3.1-2, οι ιαπωνικές επιχειρήσεις έδιναν 

περισσότερη σημασία στον παράγοντα «νομισματικές διακυμάνσεις», απ’όη οι αμερικανικές. Αυτό οφειλόταν 

στο γεγονός όπ το αμερικανικό δολάριο, το νόμισμα που κυριαρχούσε στις διεθνείς συναλλαγές και στο οποίο 

βέβαια γινόντουσαν οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών, έπεφτε συνεχώς εκείνα τα χρόνια σε 

σχέση με το ιαπωνικό γεν. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο του 1977 το ιαπωνικό γεν αναπμήθηκε έναντι του 

αμερικανικού δολαρίου κατά 35%. Επιπλέον, η περαιτέρω υποτίμηση του γεν, στα μέσα του 1977, θεωρούνταν 

πολύ πιθανή εκτός αν λαμβανόντουσαν κάποια μέτρα για την μείωση του εμπορικού ελλείμματος των Η.ΠΑ. 

και του αντίστοιχου πλεονάσματος της Ιαπωνίας. Η ανατίμηση του γεν μείωνε συνεχώς την 

ανταγωνιστικότητα των ιαπωνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, μειώνοντας αισθητά και τα κέρδη των 

ιαπωνικών επιχειρήσεων.

Επίσης οι παράγοντες «συμφέρον των θυγατρικών επιχειρήσεων» και « πληθωρισμός στις ξένες 

χώρες», αποδείχθηκαν περισσότερο σημαντικοί για τις ιαπωνικές επιχειρήσεις απ’ότι για πς αμερικανικές. 

Αυτό ήταν φυσική συνέπεια της γεωγραφικής κατανομής των θυγατρικών ιαπωνικών και αμερικανικών 

επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι περισσότερες ιαπωνικές επιχειρήσεις ήταν εγκατεστημένες σε χώρες με 

υμηλούς ρυθμούς πληθωρισμού, όπως η Νότια Κορέα, η Ταϊβάν και άλλες νοτιοανατολικές χώρες. Αντίθετα
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οι περισσότερες αμερικανικές επιχειρήσεις είχαν θυγατρικές σε χώρες αναπτυγμένες (κυρίως ευρωπαϊκές) 

στις οποίες ο πληθωρισμός ήταν αρκετά χαμηλότερος.

ήταν:

οι πρωταρχικοί στόχοι των τεχνικών ενδοεηιχειρησιακής τιμολόγησης ήταν 

περίπου οι ίδιοι για τις αμερικανικές και τις ιαπωνικές επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, η μεγιστοποίηση των κερδών της επιχείρησης ως όλο και η μέτρηση της 

απόδοσης των τμημάτων ήταν δύο από τους σημαντικότερους στόχους τόσο των 

αμερικανικών όσο καί των ιαπωνικών επιχειρήσεων.

• η διαδικασία επιλογής της τεχνικής ενδοεηιχειρησιακής τιμολόγησης ήταν 

περισσότερο συγκεντρωτική στις αμερικανικές απ'ότι στις ιαπωνικές 

επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, στην πλειομηφία τους οι κεντρικές διοικήσεις των 

αμερικανικών επιχειρήσεων ήταν αυτές οι οποίες έδιναν την λύση στις όποιες διαφωνίες 

προέκυπταν κατά τη διαδικασία προσδιορισμού της ενδοεηιχειρησιακής τιμής. Αντίθετα 

οι ιαπωνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν περισσότερο τις διαπραγματεύσεις ως μέσο 

επίλυσης των εκάστοτε διαφωνιών.

• οι αμερικανικές επιχειρήσεις επέτρεπαν περισσότερο από τις ιαπωνικές την 

εξωτερική προμήθεια ενδιάμεσων προϊόντων.

• γενικά, στα μέσα της δεκαετίας του “70, η μεγάλη πλειομηφία τόσο των 

αμερικανικών όσο και των ιαπωνικών επιχειρήσεων είχε συνειδητοποιήσει σε 

σημαντικό βαθμό την πολύτιμη συμβολή της ενδοεηιχειρησιακής τιμολόγησης 

των ενδιάμεσων προϊόντων και υπηρεσιών, στην οικονομική μεγέθυνση αυτών.
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Πίνακας 3.1-2

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΑΝ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΕΝ Δ ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟ 1977

Παράγοντες
Σημαντικότη τα 

για τις
αμερικανικές
επιχειρήσεις

Σημαντικότατα 
για τις 

ιαπωνικές 
επιχειρήσεις

1. Τα κέρδη της επιχείρησης ως όλο
2. Οι νομοθετικοί περιορισμοί σε σχέση με τον επαναπατρισμό των

1 1

κερδών και των μερισμάτων
3 Η ανταγωνιστική θέση των θυγατρικών επιχειρήσεων που

2 4

βρισκόντουσαν στο εξωτερικό 3 2
4. Οι φορολογικοί συντελεστές εντός και εκτός συνόρων 4 13
5. Η αξιολόγηση της απόδοσης των θυγατρικών επιχειρήσεων 5 5
6. Οι δασμοί
7. Οι περιορισμοί σπς εισαγωγές που επέβαλλαν οι κυβερνήσεις

6 9

άλλων χωρών
8 Οι περιορισμοί που είχαν σχέση με τα δικαιώματα των άλλων

7 10

χωρών επί των θυγατρικών επιχειρήσεων 8 11
9 Η εξασφάλιση ταμειακής ρευστότητας για πς θυγατρικές 9 16
10. Ο καλύτερος χρηματοοικονομικός έλεγχος των θυγατρικών 10 14
11. Οι καλές σχέσεις με πς κυβερνήσεις των άλλων χωρών 11 9
12. Η υποτίμηση και η ανατίμηση των διεθνών νομισμάτων 12 3
13. Ο πληθωρισμός στις άλλες χώρες 13 7
14. Ο όγκος των εσωτερικών συναλλαγών
15. Οι νομοθετικοί περιορισμοί των άλλων χωρών που αφορούσαν

14 17

στο dumping
16. Η ανάγκη των θυγατρικών επιχειρήσεων σε άλλες χώρες για την

15 12

αναζήτηση τοπικών κεφαλαίων 16 15
17. Το συμφέρον των θυγατρικών εmχειpήσεωv
18. Οι νομοθετικές διατάξεις των άλλων χωρών που αφορούσαν στις

17 6

επενδύσεις 18 19
19. Ο κίνδυνος απαλλοτρίωσης στις άλλες χώρες
20. Οι νομοθετικοί περιορισμοί των άλλων χωρών που αφορούσαν

19 16

στα τραστ 20 18
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• η διαδικασία επιλογής της τεχνικής ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης ήταν 

περισσότερο συγκεντρωτική στις αμερικανικές απ'ότι στις ιαπωνικές 

επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, στην πλειομηφία τους οι κεντρικές διοικήσεις των 

αμερικανικών επιχειρήσεων ήταν αυτές οι οποίες έδιναν την λύση στις όποιες διαφωνίες 

προέκυπταν κατά τη διαδικασία προσδιορισμού της ενδοεπιχειρησιακής τιμής. Αντίθετα 

οι ιαπωνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν περισσότερο τις διαπραγματεύσεις ως μέσο 

επίλυσης των εκάστοτε διαφωνιών.

• οι αμερικανικές επιχειρήσεις επέτρεπαν περισσότερο από τις ιαπωνικές την 

εξωτερική προμήθεια ενδιάμεσων προϊόντων.

• γενικά, στα μέσα της δεκαετίας του ‘70, η μεγάλη πλειομηφία τόσο των 

αμερικανικών όσο και των ιαπωνικών επιχειρήσεων είχε συνειδητοποιήσει σε 

σημαντικό βαθμό την πολύτιμη συμβολή της ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης 

των ενδιάμεσων προϊόντων και υπηρεσιών, στην οικονομική μεγέθυνση αυτών.

3.2 ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ RALPH L. BENKE, Jr. & JAMES DON 
EDWARDS (1980)

Η προσπάθεια των Roger Y.W Tang, C.K. Walter, & Robert H. Raymond για μία ουσιαστική 

καταγραφή της οικονομικής πραγμαπκότητας, σε σχέση με την ενδοετηχειρησιακή τιμολόγηση, συνεχίστηκε 

από την Εθνική Ένωση Λογιστών των Η.Π.Α., η οποία με την πολύτιμη βοήθεια των Ralph L Benke, Jr και 

James Don Edwards, δημοσίευσε το 1980 μία έρευνα που αφορούσε στην ενδοετηχειρησιακή πμολόγηση σε 

αμερικανικές επιχειρήσεις. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 19 μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις από 10 

βιομηχανικούς κλάδους. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε διαμέσου προσωπικών συνεντεύξεων. 

Κύριος στόχος της μελέτης ήταν η αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης, 

των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων τους καθώς και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμοζόντουσαν από 

τις επιχειρήσεις. Επίσης παρουσιάστηκαν οι στόχοι της ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης και η φορολογική 

της αντιμετώπιση από τις αμερικανικές φορολογικές αρχές.
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Τα ευρήματα της προσπάθειας αυτής ήταν τα ακόλουθα:

η μεγάλη πλειομηφία των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 

οργανωμένη σε κέντρα κέρδους. Όσες επιχειρήσεις ήταν οργανωμένες σε κέντρα 

κόστους, υποστήριζαν ότι χρησιμοποιούσαν κέντρα κόστους επειδή δεν μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν κέντρα κέρδους.

η αξιολόγηση των κέντρων κόστους γινόταν κυρίως με βάση το πλήρες 

κόστος παραγωγής. Ειδικότερα, το πρότυπο πλήρες κόστος παραγωγής ήταν πιο 

δημοφιλές από το πραγματικό.

οι εσωτερικές συναλλαγές των περισσότερων επιχειρήσεων αποτελούσαν 

ένα μικρό ποσοστό των συνολικών συναλλαγών τους.

η μεγάλη σπουδαιότητα της ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης των 

ενδιάμεσων προϊόντων ήταν κατανοητή απ' όλες τις επιχειρήσεις. Η μεγάλη 

πλειομηφία αυτών, θεωρούσε την ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση ως ένα πολύ σημαντικό 

μέρος της οικονομικής της πραγματικότητας. Οι λιγοστές επιχειρήσεις που θεωρούσαν 

την ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση απλά σημαντική, δικαιολογούσαν αυτή τους τη θέση 

με το επιχείρημα, ότι οι εσωτερικές τους συναλλαγές αφορούσαν ένα μικρό ποσοστό των 

συνολικών τους συναλλαγών.

οι περισσότερες επιχειρήσεις δήλωναν ευχαριστημένες από την τεχνική που 

χρησιμοποιούσαν. Ωστόσο, όλες σχεδόν αναγνώριζαν τα τρωτά σημεία των τεχνικών 

αυτών αλλά ήταν απρόθυμες να τις αλλάζουν, χωρίς κάποιο σημαντικό λόγο. Αυτή τους η 

θέση ήταν αποτέλεσμα της συνειδητοποίησης ότι δεν υπάρχει μια τεχνική που να 

ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.

στις περισσότερες των περιπτώσεων η τεχνική ενδοεπιχειρησιακής 

τιμολόγησης αποφασιζόταν από τα στελέχη των ενδιαφερομένων τμημάτων.

Μόνο μία επιχείρηση ανέφερε ότι η ενδοεπιχειρησιακή τιμή καθορίζεται απευθείας από 

την κεντρική διοίκηση

αρμόδια για την επίλυση των τυχόν διαφωνιών, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, ήταν η κεντρική διοίκηση της επιχείρησης. Συγκεκριμένα όταν το 

αντικείμενο της διαμάχης μεταφραζόταν σε μερικές εκατοντάδες δολάρια, οι 

προσπάθειες επίλυσής της γινόντουσαν στους κόλπους των τμημάτων. Αν δε βρισκόταν 

κάποια λύση ή το αντικείμενο της διαμάχης αφορούσε πολλές χιλιάδες ή ακόμη
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περισσότερο εκατομμύρια δολάρια, η παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης κρινόταν 

απαραίτητη.

οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν τεχνικές 

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης που αφορούσαν σε κέντρα κέρδους.

Ειδικότερα, το 83% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούσε τεχνικές που αφορούν σε κέντρα 

κέρδους και το υπόλοιπο 17% σε κέντρα κόστους. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι οι 

αμερικανικές επιχειρήσεις είχαν αρχίσει να οργανώνονται πλέον κατά κέντρα κέρδους, 

τα οποία και αποτελούν τη φυσική συνέπεια της φιλοσοφίας της αποκεντρωμένης 

διοίκησης που θέλει μεγαλύτερη ανάθεση ευθυνών στα κατώτερα στελέχη των 

επιχειρήσεω ν.

οι λόγοι για τους οποίους μία επιχείρηση χρησιμοποιούσε τεχνικές 

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης που αφορούν σε κέντρα κόστους ήταν δύο: α) 

είτε γιατί το ενδιάμεσο προϊόν της επιχείρησης δεν είχε μία αξιόπιστη τιμή 

στην εξωτερική αγορά, β) είτε γιατί η επιχείρηση ήταν τόσο μεγάλη που 

μπορούσε να επηρεάσει την εξωτερική αγορά του ενδιάμεσου προϊόντος.

οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν τεχνικές 

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης με βάση την τιμή της εξωτερικής αγοράς, 

επειδή είναι ευκολότερη η εφαρμογή τους σε σχέση με τις αντίστοιχες του οριακού ή του 

ευκαιριακού κόστους.

καμία από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα δε

χρησιμοποιούσε την τεχνική του οριακού κόστους. Ως λόγοι αναφέρθησαν ο 

δύσκολος προσδιορισμός του οριακού κόστους, καθώς και το ότι υπάρχουν περιπτώσεις 

στις οποίες το οριακό κόστος δεν προκύπτει με τον ίδιο τρόπο που περιγράφει η θεωρία.

το ίδιο συνέβαινε και με την τεχνική του ευκαιριακού κόστους. Η αιτία 

εντοπίζεται στον πολύ δύσκολο ακριβή καθορισμό του κόστους ευκαιρίας, ο οποίος σε 

ορισμένες περιπτώσεις είναι αδύνατος.

η τεχνική του κόστους συν κάποιο ποσοστό κέρδους δε χρησιμοποιούνταν 

συχνά από τις επιχειρήσεις. Αυτές που την εφάρμοζαν έδιναν τη δυνατότητα στα 

ενδιαφερόμενο μέρη να αποφασίζουν για το ποσοστό κέρδους μετά από 

διαπραγματεύσεις. Μόνο μία ανέφερε ότι το ποσοστό αυτό καθορίζεται από την κεντρική 

της διοίκηση.
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• η προσαρμοσμένη τιμή αγοράς ήταν η δημοφιλέστερη ενδοεπιχειρησισκή 

τιμή ανάμεσα στις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, επειδή η τεχνική 

αυτή λόγω του ότι εξομαλύνει τις ατέλειες της αγοράς γίνεται πιο εύκολα αποδεκτή τόσο 

από το τμήμα - πωλητή όσο και από το τμήμα αγοραστή.

• οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν την τεχνική της διαπραγματεύσιμης 

τιμής για τον καθορισμό της ενδοεπιχειρησιακής, ισχυριζόντουσαν ότι οι 

διαφωνίες που προέκυπταν ήταν μικρές και λυνόντουσαν χωρίς ιδιαίτερη 

προσπάθεια. Ο λόγος που προέβαλαν για να στηρίζουν αυτή τη θέση τους ήταν, ότι οι 

διαπραγματεύσεις λάμβαναν χώρα γύρω από μία τιμή η οποία ανταποκρινόταν στις 

συνθήκες τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος της κάθε 

επιχείρησης και ως εκ τούτου θεωρούνταν απ’όλα τα ενδιαφερόμενο μέλη ως δίκαιη.

• η πλειομηφία των επιχειρήσεων που εφάρμοζε κάποια τεχνική

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης με βάση το κόστος, χρησιμοποιούσε το 

πρότυπο πλήρες κόστος παραγωγής, το οποίο δεν απείχε πολύ από το 

πραγματικό. Στην πραγματικότητα ήταν προϋπολογισμένα έξοδα που άλλαζαν κάθε 

χρόνο. Ως κύριος λόγος της χρήσης του προέβαλε ο καλύτερος έλεγχος του κόστους.

• οι παράγοντες που επηρέαζαν κυρίως την επιλογή της τεχνικής

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης σε πολυεθνικές επιχειρήσεις ήταν η μείωση 

των φόρων, η μείωση των εισαγωγικών δασμών, οι μεταβολές των

συναλλαγματικών ισοτιμιών και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

θυγατρικών επιχειρήσεων στην αγορά.

Τα συμπεράσματα__της μελέτης__των Ralph L. Benke,__Jr και James Don

Edwards ήταν τα ακόλουθα

1. η δεκαετία του ‘70 χαρακτηρίστηκε από την ολοένα και αυξανόμενη 

προσπάθεια των επιχειρήσεων για αποκεντρωμένη διοίκηση και οργάνωση σε 

κέντρα κέρδους.

2. οι ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές ανάμεσα σε κέντρα κόστους πρέπει να 

γίνονται στο πρότυπο μεταβλητό κόστος του ενδιάμεσου προϊόντος. Τα 

σταθερά έξοδα δε θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κόστος προϊόντος αλλά 

ως κόστος περιόδου. Τότε μόνο είναι εφικτή η μεγιστοποίηση των κερδών και
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η αντικειμενική αξιολόγηση της απόδοσης των τμημάτων και της επίδοσης των 

στελεχών.

3. το πραγματικό κόστος είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθεί ως μία 

αποτελεσματική και αποδοτική ενδοεπιχειρησιακή τιμή.

4. η χρήση της τιμής της εξωτερικής αγοράς ως ενδοεπιχειρπσιακής είναι 

πολύ σπάνια, επειδή η βασική της προϋπόθεση, δηλαδή η ύπαρξη τέλεια 

ανταγωνιστικών αγορών, ικανοποιείται πολύ δύσκολα στην οικονομική 

πραγματικότητα.

5. η προσαρμοσμένη τιμή αγοράς αποτελεί την καλύτερη τεχνική 

ενδοεπιχειρπσιακής τιμολόγησης, σε κέντρα κέρδους, όταν το προς 

τιμολόγηση ενδιάμεσο προϊόν μπορεί να πωληθεί στην εξωτερική αγορά.

6. ο γενικός κανόνας βάσει του οποίου η ενδοεπιχειρησιακή τιμή ενός 

ενδιάμεσου προϊόντος ισούται με το πρότυπο μεταβλητό κόστος του συν το 

χαμένο περιθώριο συνεισφοράς λόγω της εσωτερικής πώλησής του, έχει άριστα 

αποτελέσματα σε τέλεια ανταγωνιστικές αγορές. Ωστόσο, με τις κατάλληλες 

προσαρμογές και την ανάλογη προσοχή κατά την χρήση του μπορεί να 

εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις με θετικό αποτελέσματα.

7. η ορθή χρήση του γενικού κανόνα προάγει τη μεγιστοποίηση των κερδών 

και βοηθά την αξιολόγηση της απόδοσης των τμημάτων.

8. πολλές φορές οι εγχώριοι στόχοι της ενδοεπιχειρπσιακής τιμολόγησης 

έρχονται σε αντίθεση με τους διεθνείς στόχους της. Για το λόγο αυτό οι 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη διπλή τιμολόγηση, μία για εσωτερικούς και 

μία για εξωτερικούς σκοπούς.

3.3 ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ V. GOVINDARAJAN & Β. 
RAMAMURTHY (1983)

Όπως έγινε γνωστό, τόσο η έρευνα των Roger Y.W Tang, C.K. Walter, & Robert H. Raymond το 1977, 

όσο και των Ralph L. Benke, Jr και James Don Edwards το 1980, είχαν ως αντικείμενο μελέτης επιχειρήσεις 

αναπτυγμένων χωρών (Η.ΠΑ. και Ιαπωνία) με πρωταγωνιστικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο. Μία προσπάθεια
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μελέτης της ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης σε τρίτες χώρες έγινε το 1983 από τους V. Govindarajan & Β. 

Ramamurthy, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την τιμολόγηση των ενδιάμεσων προϊόντων σε ινδικές επιχειρήσεις.

Ως μέσο συλλογής των απαραίτητων στοιχείων χρησιμοποιήθηκε τόσο το ερωτηματολόγιο όσο και οι 

προσωπικές συνεντεύξεις. Αρχικά στάλθηκε από ένα γράμμα στις 150 μεγαλύτερες ινδικές επιχειρήσεις. Οι 

επιχειρήσεις αυτές καλούνταν να απαντήσουν αν είχαν περισσότερα από ένα κέντρα κέρδους. Αν η απάντηση 

ήταν δετική, καλούνταν να απαντήσουν αν θα ήθελαν να συμμετέχουν στην έρευνα ή όχι. Οι επιχειρήσεις που 

απάντησαν ήταν 105 (το 70%) και από αυτές οι 71 είχαν περισσότερα από ένα κέντρα κέρδους. Οι 71 αυτές 

επιχειρήσεις επιλέχδηκαν για την συνέχιση της έρευνας. Η απόρριμη των υπολοίπων 34 επιχειρήσεων έγινε 

με το σκεπτικό, ότι από τη στιγμή που ολόκληρη η επιχείρηση αντιμετωπιζόταν ως ένα κέντρο κέρδους, δεν 

υπήρχαν εσωτερικές συναλλαγές και ως εκ τούτου δεν υπήρχε και ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση. Στις 71 

επιχειρήσεις στάλθηκε ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο σχετικά με τις τεχνικές ενδοεπιχειρησιακής 

τιμολόγησης που χρησιμοποιούσαν. Η ανταπόκριση των επιχειρήσεων αυτή τη φορά ήταν 60% (42 

επιχειρήσεις). Μόνο μία από τις 42 επιχειρήσεις δεν έδωσε ικανοποιητικές απαντήσεις και ως εκ τούτου το 

δείγμα περιορίστηκε στις 4L Η ανάλυση των στοιχείων των ερωτηματολογίων ξεχώρισε 24 επιχειρήσεις οι 

οποίες άξιζαν περαιτέρω ανάλυση διαμέσου προσωπικών συνεντεύξεων. Ένας από τους κύριους σκοπούς των 

προσωπικών συνεντεύξεων ήταν να αναλυθούν οι λόγοι για τους οποίους κάθε επιχείρηση επέλεξε την 

συγκεκριμένη τεχνική ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης που χρησιμοποιεί για τις εσωτερικές της συναλλαγές.

Τα ευρήματα της έρευνας των V. Govindarajan & Β. Ramamurthy ήταν__ τα

ακόλουθα.

• ο αριθμός των κέντρων κέρδους μιας επιχείρησης εξαρτιόταν από το 

μέγεθός της. (βλέπε πίνακα 3.3-1) Όσο πιο μεγάλη ήταν μία επιχείρηση τόσο πιο 

πολλά ήταν και τα κέντρα κέρδους στα οποία ήταν οργανωμένη.

• ο αριθμός των κέντρων κέρδους μιας επιχείρησης επηρεαζόταν και από την 

ποικιλία των προϊόντων που αυτή παρήγαγε. Ειδικότερα, οι προσωπικές 

συνεντεύξεις αποκάλυμαν ότι καθοριστικότερος παράγοντας για τον αριθμό των κέντρων 

κέρδους μιας επιχείρησης δεν ήταν τόσο το μέγεθός της, όσο ο αριθμός των προϊόντων 

που αυτή παρήγαγε.

• ο αριθμός των κέντρων κέρδους μιας επιχείρησης δεν επηρεαζόταν σοβαρά 

από το ιδιοκτησιακό της καθεστώς (βλέπε πίνακα 3.3-1).

• ο όγκος των εσωτερικών πωλήσεων δεν επηρεαζόταν σημαντικά από τον

αριθμό των κέντρων κέρδους μιας επιχείρησης (βλέπε πίνακα 3.3-2). Ειδικότερα,

υπήρξαν επιχειρήσεις με πολλά κέντρα κέρδους των οποίων οι εσωτερικές συναλλαγές
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ως ποσοστό των συνολικών τους συναλλαγών αποτελούσαν ένα μικρό μόνο ποσοστό και 

το αντίθετο.
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ο όγκος των εσωτερικών πωλήσεων ήταν ανεξάρτητος από το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς της επιχείρησης (βλέπε πίνακα 3.3-2). Συγκεκριμένα, μόνο μία από τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην έρευνα ανέφερε ότι οι εσωτερικές 

πωλήσεις της ως ποσοστό των συνολικών, ήταν πάνω από 40%.

η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνικό ενδοεπιχειρπσιακός τιμολόγησης 

ανάμεσα στις ινδικές επιχειρήσεις, το 1983, ήταν η τεχνική του πλήρους 

κόστους παραγωγής (βλέπε πίνακα 3.3-3). Μόνο δύο από τις επιχειρήσεις που 

συμμετείχαν στην έρευνα εφάρμοζαν την τεχνική του μεταβλητού κόστους παραγωγής. 

Αυτό το δικαιολογούσε το γεγονός ότι οι δύο αυτές επιχειρήσεις δεν λειτουργούσαν σε 

πλήρη παραγωγική ικανότητα ή κοντά σε αυτή κατά τα τελευταία χρόνια και γι’αυτό το 

μεταβλητό κόστος έγινε το σχετικό κόστος για τη λήμη κάθε απόφασης.

μεγάλη ήταν και η χρήση των τεχνικών ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης 

που βασίζονται στην τιμή της εξωτερικής αγοράς (βλέπε πίνακα 3.3-3). 

Αθροιστικά μάλιστα κατελάμβαναν την πρώτη θέση στην προτίμηση των ινδικών 

επιχειρήσεων, αφού άγγιζαν το 47% των χρησιμοποιούμενων τεχνικών. Αυτό το 

δικαιολογούσε η απάντηση των επιχειρήσεων βάση της οποίας, οι περισσότερες 

απ’αυτές (το 67%) παρήγαγαν ενδιάμεσα προϊόντα τα οποία είχαν ομοειδή στην 

εξωτερική αγορά και ως εκ τούτου ήταν πολύ εύκολος ο προσδιορισμός της 

ενδοεπιχειρησιακής τιμής τους.

σημαντική ήταν η χρήση του πρότυπου κόστους στον καθορισμό των 

ενδοεπιχειρησιακών τιμών από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις (βλέπε πίνακα 3.3-4). 

Οι δημόσιες επιχειρήσεις επέμεναν στη χρησιμοποίηση του πραγματικού κόστους.

το μέγεθος των επιχειρήσεων επηρέαζε την ευελιξία της γενικότερης 

ενδοεπιχειρησιακής τιμολογιακής πολιτικής. Ειδικότερα, όσο πιο μεγάλη ήταν μία 

επιχείρηση τόσο πιο αυστηρή ήταν η πολιτική που ακολουθούσε. Αυτό ίσως να 

οφειλόταν στις ποικίλες και πολλές δραστηριότητές της.
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Τα συμπεράσματα της έρευνας των V. Govfndarajan & Β. Ramamurthy ήταν

1. όσο πιο μεγάλη είναι μια επιχείρηση (παράγει πολλά προϊόντα και 

δραστηριοποιείται σε πολλές αγορές), τόσο πιο μεγάλος πρέπει να είναι και ο 

βαθμός αποκέντρωσής της, για να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις εξελίξεις 

και πολύ περισσότερο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές

2. υπάρχει πολύ στενή σχέση μεταξύ του μεγέθους μιας επιχείρησης και του 

αριθμού των προϊόντων που παράγονται από αυτή, αφού ot δύο αυτοί 

παράγοντες καθορίζουν στο μέγιστο βαθμό τον αριθμό των κέντρων κέρδους 

της.

3. ο βαθμός αποκέντρωσης μιας επιχείρησης δεν επηρεάζεται σημαντικά από 

το ιδιοκτησιακό της καθεστώς, αφού δε μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπάρχει 

κάποια σημαντική σχέση μεταξύ του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μιας 

επιχείρησης και του αριθμού των κέντρων κέρδους της.

4. η σπουδαιάτητα των ενδοεπιχειρησιακών συναλλαγών βρίσκεται σε στενή 

σχέση με την κάθετη ολοκλήρωση της οργάνωσης.

5. η χρησιμοποιούμενη τεχνική ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης δεν 

σχετίζεται ούτε με το μέγεθος ούτε με το ιδιοκτησιακό καθεστώς μιας 

επιχείρηση ς.

6. πολλές φορές στις δημόσιες επιχειρήσεις, η ενδοεηιχειρησιακή τιμή ενός 

ενδιάμεσου προϊόντος επιβάλλεται από την εκάστοτε κυβέρνηση.

7. ολοένα και περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο 

κατανοούν τη σημασία της πρότυπης κοστολόγησης ως μέσο μέτρησης της 

απόδοσης των τμημάτων και της επίδοσης των στελεχών. Εξαίρεση αποτελούν 

οι δημόσιες επιχειρήσεις.
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3.4 ΕΡΕΥΝΑ TOY ROGER Y.W TANG (ΑΝΟΙΞΗ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1990)

Όπως προαυαφέρθηκε, ο Roger Y.W Tang με τη βοήθεια των C.K. Walter, & Robert Η. Raymond 

ασχολήθηκε με την ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση το 1977, όταν δηλαδή διενήργησε μία σχετική έρευνα σε 

δείγμα αμερικανικών και ιαπωνικών επιχειρήσεων. Ένα από τα ευρήματα της έρευνας αυτής ήταν, ότι η 

τιμολόγηση των ενδιάμεσων προϊόντων (ιδίως σε πολυεθνικές επιχειρήσεις) απασχολούσε σε κάποιο βαθμό 

και τις αμερικανικές φορολογικές αρχές.

Η μεγάλη ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, του αριθμού και κυρίως των δραστηριοτήτων των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων, έδωσε μία νέα διάσταση στην ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση τη δεκαετία του 

‘80. Φυσική συνέπεια των νέων δεδομένων ήταν η αύξηση του ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο θέμα, όχι 

μόνο από τις φορολογικές αρχές των RITA., αλλά και άλλων χωρών. Ειδικότερα, κύριος στόχος των ΚΠ.Α. 

όσο και άλλων χωρών με τις οποίες είχαν σημαντικού όγκου εμπορικές συναλλαγές, ήταν η ενίσχυση της 

δύναμης των φορολογικών αρχών στον έλεγχο των πρακτικών ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης που 

εφάρμοζαν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, προς την κατεύθυνση αυτή οι ΗΠ.Α. προσπάθησαν να 

εκσυγχρονίσουν την ως τότε σχετική φορολογική νομοθεσία (section 482 of the U.S. Internal Revenue Code) 

εμπλουτίζοντάς την με νέες διατάξεις και άρθρα Το θέμα θεωρήθηκε τόσο σημαντικό που το αμερικανικό 

Κογκρέσο έδωσε εντολή στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Internal Revenue Code να ετοιμάσει ένα 

σχετικό νομοσχέδιο. Το προσχέδιο νόμου που πτλοφορήθηκε «Μία έρευνα για την ενδοεπιχειρησιακή 

τιμολόγηση», και το οποίο είναι περισσότερο γνωστό ως «White Paper» ήταν έτοιμο τον Οκτώβρη του 1986. 

Επίσης, του Δεκέμβριο του 1990 προτάθηκαν και νέες ρυθμίσεις και κανονισμοί με του Section 603Α, που 

αφορούσε θέματα σχετικά με τις μεθόδους που ακολουθούσαν οι αμερικανικές επιχειρήσεις για την 

τιμολόγηση των εσωτερικά διακιυούμευωυ προϊόντων τους.

Ο έλεγχος των εσωτερικών συναλλαγών δεν περιορίστηκε στις ΗΠ.Α., αλλά πήρε και διεθνείς 

διαστάσεις. Χώρες όπως η Ιαπωνία (το 1986), ο Καναδάς (1987), η Νότιος Κορέα (1990) αλλά και η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα (1992) έλαβαν ανάλογα μέτρα

Από τα παραπάνω γίνεται φανερή η αλλαγή του εξωτερικού περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων τόσο στο φορολογικό όσο και στο νομικό επίπεδο. Αυτοί ήταν και οι λόγοι που 

ώθησαν του Roger Y.W Tang σε μία νέα εμπειρική έρευνα για την ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση, το 1990.

Συγκεκριμένα, την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1990 στάλθηκαν ερωτηματολόγια στις 500 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις με βάση το Fortune. Η ανταπόκριση των επιχειρήσεων ήταν περίπου 29%, δηλαδή 

143 ερωτηματολόγια Αυτές κατατάχτηκαν με βάση τον κύκλο εργασιών τους (βλέπε πίνακα 3.4-1).
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Πίνακας 3.4-1

ΚΑ ΤΑ ΤΑΞΗ ΤΩΝ 500 ΜΕΤΑΑ ΥΤΕΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ

FORTUNE (1990) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ετήσιος κύκλος εργασιών (σε εκατομμύρια δολάρια) Επιχειρήσεις %

$500 - $750 26 18.2%

$751 - $1.200 28 19.6%

$1.201 - $2.000 29 20.3%

$2.001 - $5.000 29 20.3%

$5.001 < 31 21.6%

Σύνολο 143 100.0%

Τα ευρήματα της έρευνας του Roger Υ. W Tang ήταν τα ακόλουθα·.

• το 80% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν τουλάχιστον 

μία θυγατρική στο εξωτερικό. Σαράντα από τις επιχειρήσεις είχαν θυγατρικές σε 

περισσότερες από 20 χώρες.

• η μεγάλη πλειομηφία των συναλλαγών μεταξύ μητρικής και θυγατρικών 

αφορούσαν θυγατρικές που βρισκόντουσαν στον Καναδά, τη Μεγάλη Βρετανία 

και την Ιαπωνία.

• το 92% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον μία τεχνική 

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης για τις εγχώριες ενδοεπιχειρησιακές 

συναλλαγές τους. Ειδικότερα από τις 143 επιχειρήσεις, οι 132 απάντησαν ότι 

τιμολογούν τα ενδιάμεσα προϊόντα τους. Κατά συνέπεια η χρήση τεχνικών 

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης, από τις επιχειρήσεις το 1990, για την τιμολόγηση των 

εσωτερικά διακινούμενων προϊόντων τους, κυμαινόταν στα ίδια επίπεδα με το 1977.

• οι περισσότερες από τις 11 επιχειρήσεις που διενεργούσαν 

ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές χωρίς όμως να τιμολογούν τα ενδιάμεσα 

προϊόντα τους ισχυρίστηκαν ότι αυτό οφειλόταν στον πολύ μικρό όγκο των 

εσωτερικών συναλλαγών (η ίδια δικαιολογία με το 1977).

• η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική εγχώριας ενδοεπιχειρησιακής 

τιμολόγησης των επιχειρήσεων (βλέπε πίνακα 3.4-2) ήταν η τιμή της
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εξωτερικής αγοράς με ποσοστό 25.1% και ακολουθούσαν το πλήρες κόστος 

παραγωγής (πρότυπο ή πραγματικό) συν κάποιο ποσοστό κέρδους και π 

διαπραγματεύσιμη τιμή με 16.6% και το πρότυπο πλήρες κόστος παραγωγής 

(15.2%)

η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική διεθνούς ενδοεπιχειρησιακής 

τιμολόγησης των επιχειρήσεων (βλέπε πίνακα 3.4-2) ήταν το πλήρες κόστος 

παραγωγής (πρότυπο ή πραγματικό) συν κάποιο ποσοστό κέρδους με ποσοστό 

26.8% και ακολουθούσαν η τιμή της εξωτερικής αγοράς (26.1%), η 

διαπραγματεύσιμη τιμή (12.7%) και η προσαρμοσμένη τιμή της εξωτερικής 

αγοράς (12.1%).

όσο αφορά στις εγχώριες ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές, η χρήση 

τεχνικών ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης που βασίζονται στο κόστος του 

ενδιάμεσου προϊόντος, εξακολουθούσε να κατέχει την πρώτη θέση στις 

προτιμήσεις των επιχειρήσεων (βλέπε πίνακα 3.4-3). Ωστόσο, η πορεία της ήταν 

φθίνουσα προς όφελος των τεχνικών που βασίζονται στην τιμή της εξωτερικής αγοράς.

όσο αφορά στις διεθνείς ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές, οι τεχνικές που 

βασίζονται στην τιμή της εξωτερικής αγοράς ήταν αυτές που συγκέντρωναν την 

προτίμηση των περισσοτέρων επιχειρήσεων (βλέπε πίνακα 3.4-3), το 1990. 

Αντίθετα, το 1977, οι πιο δημοφιλείς τεχνικές ήταν αυτές που βασίζονταν στο κόστος.
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Πίνακας 3.4-2

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝ Δ ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΟ 1990

Τεχνικές C ' ^ Διεθνείς Τεχνικές

Ενδοεπιχειρησιακής

Τιμολόγησης Επιχειρήσεις % Επιχειρήσεις %

Α. Με βάση το κόστος 

ΑΙ,Πραγματικό π πρότυπο μεταβλητό

κόστος παραγωγής 8 36% 2 1.2%

Α2.Πραγματικό πλήρες κόστος 20 90% 6 3.8%

Α3.Πρότυπο πλήρες κόστος 

Α4.Πραγμαπκό μεταβλητό κόστος

34 15.2% 11 7.0%

συν μία εφάπαξ εισφορά

του τμήματος - αγοραστή 2 0.9% 2 1.3%

Αδ.Πλήρες κόστος (πρότυπο ή

πραγματικό) συν κάποιο 

ποσοστό κέρδους 37 16.6% 42 26.8%

ΑΘ,Λοιπές τεχνικές με βάση το

κόστος 2 0.9% 2 1.3%

Μερικό σύνολο 103 46.2% 65 41.4%

Β1. Τιμή εξωτερικής αγοράς 56 25.1% 41 26.1%

Β2.Προσαρμοσμένη πμή αγοράς 17 7.6% 19 12.1%

Β3.Διαπραγματευσιμη τιμή 

Β4.Λοιπές τεχνικές με βάση την

37 16.6% 20 12.7%

πμή της εξωτερικής αγοράς 10 4.5% 12 7.7%

Μερικό σύνολο 120 53.8% 92 58.6%

Σύνολο 223* 100.0% 157· 100.0%

* Σημείωση: Πολλές από τις επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν περισσότερες από μία τεχνικές ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης.
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Όπως προαναφέρθηκε, ένας από τους βασικότερους στόχους του Roger Y.W Tang ήταν η μελέτη των 

αλλαγών του εξωτερικού περιβάλλοντος και ο τρόπος με τον οποίο αυτές επηρέαζαν την ενδοεπιχειρησιακή 

τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων. Έτσι, όπως και το 1977, ζητήθηκε από τα στελέχη των επιχειρήσεων 

να αξιολογήσουν τη σημασία ορισμένων παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος, σε σχέση με την 

επιλογή και την εφαρμογή της ενδοεπιχειρησιακής τιμολογιακής πολιτικής. Ενενήντα εννέα από τις 

επιχειρήσεις απάντησαν σε ικανοποιητικό βαθμό τις σχετικές ερωτήσεις.

Έτσι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 3.4-4, για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του 

Fortune, για το 1990, το βασικό κριτήριο επιλογής ενδοεπιχειρησιακής τιμής ήταν τα 

συνολικά κέρδη της επιχείρησης, κάτι που ίσχυε και το 1977. Μάλιστα, στην μελέτη του 

1990, το 78% των επιχειρήσεων θεωρούσε τον παράγοντα αυτό, από πολύ σημαντικό ως 

εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης, ως παράγοντες ιδιαίτερα σημαντικοί αξιολογήθηκαν από τα 

στελέχη των επιχειρήσεων και οι ακόλουθοι: οι φορολογικοί συντελεστές εκτός και εντός 

συνόρων (στη δεύτερη θέση το 1990 από την τέταρτη το 1977), οι νομοθετικοί περιορισμοί 

που αφορούν στον επαναπατρισμό των κερδών και των μερισμάτων (στην τρίτη θέση από την 

δεύτερη), η ανταγωνιστικότητα των θυγατρικών επιχειρήσεων του εξωτερικού (στην τέταρτη 

θέση από την τρίτη) και οι δασμοί (στην πέμπτη θέση το 1990 από την έκτη το 1977). 

Παρατηρήθηκε λοιπόν μία σταθερότητα των κρίσιμων παραγόντων που επηρεάζουν την 

ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση.

Ωστόσο, υπήρξαν και κάποιοι παράγοντες η σημασία των οποίων μετριάστηκε (βλέπε 

πίνακα 3.4-4), όπως η αξιολόγηση της απόδοσης των θυγατρικών, ο χρηματοοικονομικός 

τους έλεγχος, ο πληθωρισμός των χωρών που ήταν εγκατεστημένες οι θυγατρικές κ.α. Ως 

λόγοι μπορούν να αναφερθούν η μεγαλύτερη αυτονομία των θυγατρικών και η εμπιστοσύνη 

στα στελέχη τους καθώς και οι προσπάθειες πολλών κρατών για μείωση και σταθεροποίηση 

του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα.
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Πίνακας 3.4-3

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝ Δ ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛ ΟΓΗΣΗΣ Π Ο Υ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟ 1977 ΚΑΙ ΤΟ

1990

Τεχνικές Εγχώριες Τεχνικές__ % Διεθνείς Τεχνικές__%

Ενδοεπιχεφησιακής

Τιμολόγησης 1977 1990 1977 1990

Α. Με βάση το κόστος 50.4% 46.2% 46.6% 41.4%

Β. Με βάση τη ν τιμή αγοράς 31.5% 36.7% 39.0% 45.9%

Γ. Διαπραγματεύσιμη τιμή 18.1% 16.6% 13.6% 12.7%

Δ. Άλλες τεχνικές 0.0% 0.5% 0.8% 0.0%

Σύνολο 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Πίνακας 3.4-4

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΑΝ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΕΝ Δ ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟ 1977 ΚΑΙ ΤΟ 1990

Παράγοντες

Σημαντικότατα για 

τις επιχειρήσεις το 

1977

Σημαντικότατα για 

τις επιχειρήσεις το 

1990

1. Τα κέρδη της επιχείρησης ως όλο 1 1
2. Οι νομοθετικοί περιορισμοί σε σχέση με τον

επαναπατρισμό των κερδών και των μερισμάτων 2 3
3 Η ανταγωνιστική θέση των θυγατρικών επιχειρήσεων

που βρισκόντουσαν στο εξωτερικό 3 4
4. Οι φορολογικοί συντελεστές εντός και εκτός συνόρων 4 2
5. Η αξιολόγηση της απόδοσης των θυγατρικών

επιχειρήσεων 5 10
6. Οι δασμοί 6 5
7. Οι περιορισμοί στις εισαγωγές που επιβάλλουν οι

κυβερνήσεις άλλων χωρών 7 9
8. Οι περιορισμοί που είχαν σχέση με τα δικαιώματα των

άλλων χωρών επί των θυγατρικών επιχειρήσεων 8 6-7-8
9. Η εξασφάλιση ταμειακής ρευστότη τας για τις θυγατρικές

9 6-7-8
10. Ο καλύτερος χρηματοοικονομικός έλεγχος των

θυγατρικών 10 16
11. Οι καλές σχέσεις με τις κυβερνήσεις των άλλων χωρών

11 6-7-8
12. Ηυποπ'μηση και η ανατίμηση των διεθνών νομισμάτων

12 12
13. Ο πλ ηθωρισμός στις άλλες χώρες 13 18
14. Ο όγκος των εσωτερικών συναλλαγών 14 17
15. Οι νομοθετικοί περιορισμοί των άλλων χωρών που

αφορούν στο dumping 15 13-14
16. Η ανάγκη των θυγατρικών επιχειρήσεων σε άλλες χώρες

για την αναζήτηση τοπικών κεφαλαίων 16 11
17. Το συμφέρον των θυγατρικών επιχειρήσεων 17 15
18. Οι νομοθεπκές διατάξεις των άλλων χωρών που

αφορούν στις επενδύσεις 18 20
19. Ο κίνδυνος απαλλοτρίωσης στις άλλες χώρες 19 19
20. Οι νομοθεπκοί περιορισμοί των άλλων χωρών που

αφορούν στα τραστ 20 13-14
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Τα συμπεράσματα της έρευνας του Roger Y.W Tang ήταν τα ακόλουθα

1. η ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση απασχολεί πολύ σοβαρά τις επιχειρήσεις.

2. ο ασήμαντος όγκος των εσωτερικών συναλλαγών, εξακολουθεί να αποτελεί 

την κύρια δικαιολογία των επιχειρήσεων για τη μη τιμολόγηση των ενδιάμεσων 

προϊόντων τους.

3. παρατηρείται μια αργή αλλά σταθερή στροφή των επιχειρήσεων προς 

τεχνικές ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης με βάση την τιμή της εξωτερικής 

αγοράς, εις βάρος των τεχνικών εκείνων που βασίζονται στο κόστος του 

ενδιάμεσου προϊόντος.

4. οι εξωτερικοί παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της 

τεχνικής ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης δεν έχουν μεταβληθεί. Ο 

κυριότερος, με σημαντική διαφορά από τον επόμενο, είναι τα κέρδη της 

επιχείρησης ως όλο.

3.5 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

Τα τελικά συμπεράσματα των παραπάνω ερευνών καθώς και άλλων που 

έλαβαν χώρα στην Αυστραλία, στον Καναδά Kat στη Μεγάλη Βρετανία (βλέπε 

πίνακα 3.5-1) είναι τα ακόλουθα:

1. οι περισσότερες επιχειρήσεις συνειδητοποιούν την ανάγκη για αποκέντρωση 

ως μέσο αντιμετώπισης των απειλών και εκμετάλλευσης των ευκαιριών του 

περιβάλλοντος.

2. η αποκέντρωση των επιχειρήσεων συνδέεται στενά με το μέγεθός τους. 

Ειδικότερα, η ευελιξία μιας μεγάλης επιχείρησης επιτυγχάνεται μόνο διαμέσου 

της αποκεντρωμένης διοίκησης.

3. η αποκέντρωση των επιχειρήσεων δεν συνδέεται άμεσα με το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς της.
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4. η προσπάθεια των επιχειρήσεων για αποκέντρωση εκδηλώνεται με τη 

λειτουργία κέντρων ευθύνης. Αρχικά οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν κέντρα 

κόστους. Η οικονομική τους μεγέθυνση (πολλά προϊόντα, πολλές και 

διαφορετικές αγορές κ.α.) συντέλεσε στην σταδιακή αντικατάσταση των 

κέντρων κόστους από κέντρα κέρδους.

5. η πρότυπη κοστολόγηση χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο από τις 

επιχειρήσεις ως κύριο μέσο ελέγχου του κόστους παραγωγής (κυρίως στα 

κέντρα κόστους).

6. η σημασία της ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης αναγνωρίζεται τόσο από 

την πλειομηφία των επιχειρήσεων που παράγουν ενδιάμεσα προϊόντα, όσο και 

από τις φορολογικές αρχές των αναπτυγμένων οικονομικά κρατών.

7. οι κυριότεροι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή της 

ενδοεπιχειρησιακής τιμής είναι οι ακόλουθοι: α) η μεγιστοποίηση των κερδών 

της επιχείρησης ως όλο, η αντιμετώπιση της φορολογικής νομοθεσίας (μείωση 

των φόρων που καλείται να πληρώσει η επιχείρηση), γ) η αύξηση της 

ανταγωνιστικής θέσης των θυγατρικών επιχειρήσεων, δ) η αντιμετώπιση της 

νομοθεσίας της σχετικής με τον επαναπατρισμό των κερδών και των κεφαλαίων 

και ε) η μείωση των δασμών.

8. οι κυριότεροι στόχοι της ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης είναι δύο: α) η 

μεγιστοποίηση των κερδών και β) η αξιολόγηση της απόδοσης των κέντρων 

ευθύνης και της επίδοσης των στελεχών τους.

9. η επίσημη δικαιολογία των επιχειρήσεων που παράγουν ενδιάμεσα προϊόντα 

και δεν τα τιμολογούν, είναι ο μικρός των σχετικών συναλλαγών.

10. οι τεχνικές του οριακού και του ευκαιριακού κόστους δεν εφαρμόζονται στην 

πράξη.

11. οι τεχνικές ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης με βάση της τιμή της 

εξωτερικής αγοράς χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από τις 

επιχειρήσεις.

12. υπάρχει ένας κανόνας, η σωστή εφαρμογή του οποίου μπορεί να οδηγήσει 

στην καταλληλότερη ενδοεπιχειρησιακή τιμή, σχεδόν σε κάθε περίπτωση.
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Πίνακας 3.5-1

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝ Δ ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 

ΤΙΜΟΛ ΟΓΗΣΗΣ Π Ο Υ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΥΣΑΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α. Εγχώριες Τεχνικές Ενδοεπιχειρησιακής Τιμολόγησης

Τεχνικές Η.Π.Α.

1990

Αυστραλία

1991

Καναδάς

1992

Ιαπωνία

1977

Ινδία

1983

Μεγάλη

Βρετανία

1984

1. Εξωτερική τιμή αγοράς 37% 13% 34% 34% 47% 26%

2. Κόστος 46% 65% 46% 46% 53% 49%

2α. Μεταβλητό κόστος 4% - 6% 2% 6% 10%

26. Πλήρες κόστος 41% - 37% 44% 47% 38%

2γ. Άλλες 1% - 3% 0% 0% 1%

3. Διαπραγματεύσιμη τιμή 16% 11% 18% 19% 0% 24%

4. Άλλες 1% 11% 2% 1% 0% 1%

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Τεχνικές Η.Π.Α.

1990

Αυστραλία

1991

Καναδάς

1992

Ιαπωνία

1977

Ινδία

1983

Μεγάλη

Βρετανία

1984

1. Εξωτερική τιμή αγοράς 46% 37% 37% 31%

2. Με βάση το κόστος 41% 33% 41% 38%

2α Μεταβλητό κόστος 3% 5% 3% 5%

26 Πλήρες κόστος 37% 26% 38% 28%

2γ. Άλλες 1% 2% 0% 5%

3. Διαπραγματεύσιμη τιμή 13% 26% 22% 20%

4. Άλλες 0% 4% 0% 11%

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Στην Ελλάδα δεν είναι γνωστός ο βαθμός αποκέντρωσης και εσωτερικής διακίνησης προϊόντων και 

υπηρεσιών, πολύ δε περισσότερο δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την έκταση και τους τρόπους εφαρμογής 

των τεχνικών ενδοετηχειρησιακής τιμολόγησης από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό λαμβάνει 

χώρα η παρούσα έρευνα η οποία έρχεται να ρίξει φως στο σημανπκό πρόβλημα της ενδοετηχειρησιακής 

πμολόγησης στην Ελλάδα
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Κεφαλαίο iv

ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

4.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στο προηγούμενο κεφάλαιο, έγινε μία σύντομη αναφορά σπς σημαντικότερες εμπειρικές έρευνες που 

έλαβαν χώρα στο εξωτερικό και είχαν ως αντικείμενο μελέτης τους την ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση και το 

κατά πόσο αυτή εφαρμόζεται από πς επιχειρήσεις. Τι γίνεται όμως με τις ελληνικές επιχειρήσεις; Ποιος ο 

βαθμός αποκέντρωσής τους; Είναι ή όχι οργανωμένες σε κέντρα ευθύνης; Ασχολούνται και σε ποιο βαθμό με 

την παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων; Διενεργούν και σε π έκταση εσωτερικές συναλλαγές; Πόσο 

εξοικειωμένες είναι με την έννοια της ενδοετπχειρησιακής πμολόγησης; Η πμολόγηση των ενδιάμεσων 

προϊόντων τους γίνεται βάση κάποιας τεχνικής ενδοεπιχειρησιακής πμολόγησης ή όχι; Με την παρούσα 

μελέτη επιχειρείται μία προσπάθεια απάντησης των παραπάνω ερωτημάτων.

Όπως είναι γνωστό, η αφετηρία κάθε έρευνας είναι η συλλογή των απαραίτητων εμπειρικών 

δεδομένων. Στην παρούσα έρευνα ως μέσα συλλογής των στοιχείων αυτών χρησιμοποιήθηκαν τόσο το 

ερωτηματολόγιο όσο και η προσωπική συνέντευξη. Συγκεκριμένα, η χρήση του ερωτηματολογίου κρίθηκε 

επιβεβλημένη προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαφή με επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους εκτός του 

Νομού Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχα η προσωπική συνέντευξη χρησιμοποιήθηκε ως μέσο επικοινωνίας με πς 

επιχειρήσεις του Νομού Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε σε 

τρεις φάσεις.

• Φάση 1η. Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου.

Ως γνωστό, ο κατάλληλος σχεδιασμός του ερωτηματολογίου αποτελεί τη βάση της επιτυχούς 

συλλογής των προς ανάλυση δεδομένων. Συγκεκριμένα, από τη σπγμή που η επαφή με πς ελληνικές 

επιχειρήσεις δα γινόταν (εξ ανάγκης) στο μεγαλύτερο ποσοστό της διαμέσου της αποστολής 

ερωτηματολογίου, ο σωστός σχεδιασμός του ήταν κάπ παραπάνω από επιβεβλημένος.
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Ειδικότερα, αρχικά καθορίστηκαν οι στόχοι του ερωτηματολογίου σχετικά με το είδος, την ποιότητα 

και την ποσότητα των δεδομένων που στοχεύει να καταγράμει. Έτσι, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη 

σύνταξη και την ορθότητα των ερωτήσεων, προκειμένου αυτές να είναι κατανοητές από τον ερωτώμενο 

και να τον διευκολύνουν στην συμπλήρωσή του. Επίσης ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στην σειρά με την οποία 

τοποθετήθηκαν αυτές στο ερωτηματολόγιο, αρχίζοντας από τις γενικές και καταλήγοντας στις ειδικές. Η 

αλληλουχία και σύνδεση των ερωτήσεων μεταξύ τους αποτέλεσε μία από τις βασικές μας φροντίδες. 

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε και στην τελική εικόνα του ερωτηματολογίου, ώστε να είναι 

ευπαρουσίαστο και να προδιαθέτει θετικά τον ερωτώμενο να ασχοληθεί με αυτό, δίνοντας ης 

πληροφορίες που του ζητούνται.

Το αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών ήταν ένα ερωτηματολόγιο που αποτελούνταν από τρεις 

ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιελάμβανε 17 ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων θα σκιαγραφούσαν σε 

πολύ ικανοποιητικό βαθμό το προφίλ της κάθε επιχείρησης (μέγεθος, ιδιοκτησιακό και νομικό καθεστώς, 

στόχους, βαθμό αποκέντρωσης, κ.α). Η δεύτερη ενότητα, που αποτελούνταν από 31 ερωτήσεις, αφορούσε 

στις επιχειρήσεις οι οποίες διενεργούσαν εσωτερικές συναλλαγές. Ειδικότερα, η ενότητα αυτή 

περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικές με την οργάνωση των επιχειρήσεων σε κέντρα ευθύνης, με την 

παραγωγή ή όχι ενδιάμεσων προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από αυτές, την τεχνική 

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης που χρησιμοποιούν, τους στόχους της ενδοεπιχειρησιακής 

τιμολόγησης, τα προβλήματα που συνδέονται με την εφαρμογή της κ.α Τέλος, υπήρχε και μία τρίτη 

ενότητα με 6 ερωτήσεις, που αναφερόταν σπς σχέσεις μεταξύ των τμημάτων και των στελεχών της κάθε 

επιχείρησης.

Η ύπαρξη πολλών ερωτήσεων (τουλάχιστον σε αυτό το αρχικό στάδιο και παρά τους φόβους μας όη 

καθιστούν την συμπλήρωσή του χρονοβόρα) ήταν αποτέλεσμα της επιθυμίας μας για όσο το δυνατόν 

πληρέστερη καταγραφή της ελληνικής πραγματικότητας.

Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν διαφόρων ειδών. Βασικά καταβλήθηκε μία προσπάθεια για 

όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις κλίμακας και διχοτομημένες 

(π.χ. ναι ή όχι). Οι ερωτήσεις αυτές εκτός του όπ είναι mo εύκολες στην επεξεργασία τους, απαντιούνται με 

μεγαλύτερη προθυμία από τους ερωτώμενους σε σχέση με τις ανοιχτές. Ωστόσο και ανοιχτές ερωτήσεις 

χρησιμοποιήθηκαν, με κύριο στόχο την συλλογή περισσότερων πληροφοριών. Επίσης οι ερωτήσεις αυτές, 

παρόλο που είναι πολύ δύσκολες στην επεξεργασία τους, έχουν το πλεονέκτημα όπ δεν «οδηγούν* και 

δεν περιορίζουν πς απαντήσεις του ερωτώμενου, αλλά του δίνουν την ευχέρεια να καταγράμει πς απόμεις 

του όπως αυτός επιθυμεί.
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Μόλις ολοκληρώθηκε η σύνταξη του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου, αποφασίστηκε η δοκιμή του 

προκειμένου να φανούν οι όποιες αδυναμίες του. Για τον έλεγχο του επιλέχθηκαν δύο επιχειρήσεις που 

είχαν την έδρα τους στον Νομό Θεσσαλονίκης. Η προσωπική επαφή με πς επιχειρήσεις αυτές ανέδειξε 

δύο μειονεκτήματα του ερωτηματολογίου. Το πρώτο και βασικότερο μειονέκτημά του ήταν ο αρκετά 

μεγάλος χρόνος που χρειαζόταν για την πλήρη συμπλήρωσή του, επαληθεύοντας έτσι πς αρχικές μας 

ανησυχίες. Συγκεκριμένα η συμπλήρωσή του απαιτούσε περισσότερες από 2 ώρες. Το δεύτερο 

«μειονέκτημά» του ήταν όπ ζητούσε πληροφορίες (αχ. στόχοι) πς οποίες οι επιχειρήσεις έδειχναν 

απρόθυμες να παρέχουν.

Έτσι προέκυμε το αναμενόμενο πρόβλημα της επανεξέτασης του ερωτηματολογίου. Τελικά 

αποφασίσθηκε η μείωση των ερωτήσεων της πρώτης ενότητας, σε 10 από 17 και της δεύτερης σε 30 από 

31 Οι ερωτήσεις της τρίτης ενότητας παρέμειναν οι ίδιες. Οδηγός αυτής μας της προσπάθειας ήταν η 

ελαχιστοποίηση της απώλειας των προς αναζήτηση δεδομένων. Το προς αποστολή ερωτηματολόγιο ήταν 

πλέον έτοιμο (παράρτημα I).

Φάση 2η. Η επιλογή του δείγματος.

Η δεύτερη φάση περιελάμβανε την επιλογή των ελληνικών επιχειρήσεων που θα αποτελούσαν το 

δείγμα της έρευνας αυτής. Τα βασικά κριτήρια επιλογής των επιχειρήσεων ήταν τα εξής: η έδρα τους, το 

μέγεθος τους και το είδος των δραστηριοτήτων τους. Ειδικότερα όσο αφορά την έδρα τους, αποφασίστηκε 

η επαφή με επιχειρήσεις του Νομού Θεσσαλονίκης διαμέσου προσωπικών συνεντεύξεων, με βάση το 

σχεδιασθέν ερωτηματολόγιο. Ακολούθησε μία προσπάθεια προσέγγισης των επιχειρήσεων αυτών. 

Ειδικότερα, μόνο 3 από τις 7-8 επιχειρήσεις με πς οποίες έγιναν προσπάθειες επαφής θέλησαν να 

συμμετέχουν στην έρευνα Οι επιχειρήσεις αυτές ήταν οι ακόλουθες: SATO (έπιπλα γραφείου), Siemens 

(τηλεπικοινωνιακά υλικά και λοιπά ηλεκτρονικά είδη) και Φιλίππου (δομικά υλικά).

Όσο αφορά στην υπόλοιπη Ελλάδα, από τη σπγμή που μόνο μεγάλες επιχειρήσεις ήταν πιθανό να 

ανημετωπίζουν το θέμα της ενδοεπιχειρησιακής πμολόγησης, ως δείγμα επιλέχθηκαν 50 επιχειρήσεις 

που είχαν μετοχές στο ελληνικό χρημαπστήριο και ήταν οι μεγαλύτερες (τα τελευταία 3-5 χρόνια) στον 

κλάδο τους με βάση είτε τον κύκλο εργασιών τους είτε τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν. 

Από πς 50 αυτές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στην έρευνα οι εξής: Βιοκαρπέτ Α.Ε, 3Ε, Ελληνικά 

Καλώδια Α.Ε., Alpha Τράπεζα Πίστεως, Ελαϊς, Ο. Δάρινγκ και Σία, Καρέλια, Ελληνική Τεχνοδομική και 

Αλουμίνιο της Ελλάδας.

Φάση 3η. Η επαφή με τις επιχειρήσεις.

Έχοντας έτοιμο αφενός μεν το ερωτηματολόγιο και αφετέρου το προς εξέταση δείγμα των 

επιχειρήσεων, αποφασίστηκε η σύνταξη μίας επιστολής στην οποία δα αναφερόταν η σπουδαιότητα της
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συμμετοχής αυτών των επιχειρήσεων στην έρευνα, προκειμένου να κινήσει το ενδιαφέρον τους. Τη 

σύνταξη της εν λόγω επιστολής ακολούθησε η αποστολή των ερωτηματολογίων. Ως παραλήπτης του 

ερωτηματολογίου επιλέχθηκε ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών της κάθε επιχείρησης. Η επιλογή 

αυτή έγινε βάσει του σκεπτικού ότι αυτός θα ήταν ο πλέον αρμόδιος για να δώσει απαντήσεις στην 

συντριπτική πλειομηφία (αν όχι σε όλες) των ερωτήσεων. Παράλληλα συνεχίστηκε η επαφή με τις 

επιχειρήσεις του Νομού Θεσσαλονίκης, η οποία πήρε αρκετό χρόνο λόγου της μη εξεύρεσης διαθέσιμου 

χρόνου για πς συνεντεύξεις εκ μέρους των στελεχών των επιχειρήσεων.

4.2. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μόνο 9, από πς 50 επιχειρήσεις σπς οποίες στάλθηκαν ερωτηματολόγια, απάντησαν (ποσοστό 18%). 

Δύο από πς 9 επιχειρήσεις απάντησαν ευγενικά όπ δεν μπορούσαν να ασχοληθούν με τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου λόγω φόρτου εργασίας. Επομένως τα προς ανάλυση διαθέσιμα στοιχεία περιοριζόταν σε 

αυτά που αφορούσαν σε 10 επιχειρήσεις (3 από τη Θεσσαλονίκη και 7 από την υπόλοιπη Ελλάδα). Η μικρή 

συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη έρευνα δεν ήταν κάη που μας ξάφνιασε. Οι λόγοι 

ήταν οι ακόλουθοι;

1. ως γνωστό, η διεξαγωγή πανελλαδικών ερευνών και ιδιαίτερα από φοιτητές, 

βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο στη χώρα μας. Ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις δεν παίρνουν 

ακόμη στα σοβαρά τις προσπάθειες των μεταπτυχιακών φοιτητών προς έρευνα της 

ελληνικής πραγματικότητας πάνω σε σοβαρά οικονομικά θέματα.

2. ακόμη, πολλά στελέχη των επιχειρήσεων θεωρούν χάσιμο χρόνου τη συμπλήρωση 

σχετικών ερωτηματολογίων,

3. το αντικείμενό που πραγματεύεται η έρευνα δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στις 

ελληνικές επιχειρήσεις ώστε αυτές να υποβληθούν στον κόπο να συμπληρώσουν το 

σχετικό ερωτηματολόγιο και,

4. ο αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων που τιμολογεί τα εσωτερικά διακινούμενα 

προϊόντα είναι μικρός.

Τα ευρήματα της έρευνας αυτής είναι τα ακόλουθα·.

• οι περισσότερες επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, σε σχέση με το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, είναι οικογενειακές (βλέπε πίνακα 4.2-1).

Ειδικότερα, το 50% αυτών είναι οικογενειακές, το 30% πολυεθνικές και το υπόλοιπο 

20% μη οικογενειακές.
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0 και οι 10 επιχειρήσεις, σε ότι αφορά το νομικό καθεστώς τους, είναι Α.Ε. 

(βλέπε πίνακα 4.2-2). Αυτό είναι φυσικό, αφού οι περισσότερες από αυτές είναι 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Επίσης, και το μέγεθος τους δικαιολογεί τη νομική τους 

μορφή, αφού ως γνωστό όσο πιο μεγάλη είναι μία επιχείρηση, τόσο πιο μεγάλες είναι και 

οι ανάγκες της σε οικονομικούς πόρους προκειμένου να φέρει εις πέρας τις ποικίλες 

δραστηριότητές της. Η συνηδέστερη δε πηγή άντλησης κεφαλαίων είναι η έκδοση 

μετοχών.

Πίνακας 4.2-1

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΤΟΥΣ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Αριθμός Επιχειρήσεων %
Δημόσια 0 0%
Οικογενειακή 5 50%
Μη οικογενειακή 2 20%
Πολυεθνική 3 30%
Άλλη 0 0%
Σύνολο 10 100%

Πίνακας 4.2-2

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥΣ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Νομικό Καθεστώς Αριθμός Επιχειρήσεων %
Α νώνυμος Εταιρία (Α.Ε.) 10 100%
Ομόρρυθμος Εταιρία (Ο.Ε.) 0 0%
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠ.Ε) 0 0%
Ετερόρρυθμος Εταιρία (ΕΕ) 0 0%
Άλλη 0 0%
Σύνολο 10 100%

• οι περισσότερες επιχειρήσεις (το 60%), με βάση τον αριθμό των 

εργαζομένων που απασχολούν, χαρακτηρίζονται ως μεσαίου μεγέθους (βλέπε 

πίνακα 4.2-3). Μόνο μία επιχείρηση δήλωσε ότι απασχολεί περισσότερα από 1.000 

άτομα.
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Πίνακας 4.2-3

ΚΑ ΤΑ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ

Αριθμός εργαζομένων- Μέγεθος επιχείρησης Αριθμός Επιχειρήσεων %
1 - 49 άτομα - Μικρή 0 0%
50 -199 άτομα - Μικρομεσαία 1 10%
200 - 499 άτομα - Μεσαία 6 60%
500 - 999 άτομα - Μεγάλη 2 20%
1000 < άτομα - Πολύ Μεγάλη 1 10%
Σύνολο 10 100%

* η συντριπτική πλειομηφία των επιχειρήσεων (το 90%), με βάση τον κύκλο 

εργασιών τους, χαρακτηρίζονται από μεγάλες ως πολύ μεγάλες (βλέπε πίνακα 

4.2-4). Ειδικότερα οι 8 στις 10 επιχειρήσεις απάντησαν ότι ο κύκλος εργασιών τους για 

τα έτη 1995 και 1996 ήταν πλέον των 10 δις δρχ. Μόνο μία επιχείρηση ανέφερε ότι οι 

πωλήσεις για τα προαναφερόμενα έτη δεν ξεπέρασαν τα 2 δις δρχ.

Πίνακας 4.2-4

ΚΑ ΤΑ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΥΣ

Κύκλος εργασιών σε δρχ - Μέγεθος επιχείρησης
Αριθμός Επιχειρήσεων

%
< 499 εκατ. - Μικρή 0 0%

500 -1.999 εκατ. - Μικρομεσαία 1 10%
2.000 - 4.999εκατ. - Μεσαία 0 0%
5.000 - 9.999εκατ. - Μεγάλη 1 10%

10.000 < εκατ. - Πολύ μεγάλη 8 80%
Σύνολο 10 100%

• οι περισσότερες επιχειρήσεις ανέφεραν ότι οι βασικότεροι μακροπρόθεσμοι 

στόχοι τους είναι τρεις: α) η συνεχής αύξηση των κερδών, β) η κατόκτηση 

μεγαλύτερου μεριδίου των αγορών μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται και γ) 

η αξιόλογη είσοδος σε νέες αγορές. Άλλοι στόχοι που συχνά αναφέρθησαν είναι ο 

εκσυγχρονισμός των παραγωγικών εγκαταστάσεων και η βελτίωση της ποιότητας των
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παραγόμενων προϊόντων ως μέσα για την επιτυχή αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. 

Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μία από τις επιχειρήσεις ανέφερε ως έναν από 

τους κυριότερους στόχους της, τη διοίκηση ολικής ποιότητας, ενώ μία άλλη εκδήλωσε 

και περιβαλλοντολογικές ανησυχίες κάνοντας λόγω για προστασία του περιβάλλοντος.

• ο βασικότερος βραχυχρόνιος στόχος όλων σχεδόν των επιχειρήσεων είναι η 

μείωση ή και ελαχιστοποίησα του κόστους παραγωγής των προϊόντων τους, ως 

μέσο εξοικονόμησης πόρων. Οι πόροι αυτοί 8α χρησιμεύσουν για τη χρηματοδότηση 

μελλοντικών επενδύσεων. Άλλοι δευτερεύοντες βραχυχρόνιοι στόχοι είναι η τήρηση του 

ετήσιου προϋπολογισμού και γενικότερα του προγράμματος παραγωγής. Βέβαια, πέραν 

αυτών των γενικών στόχων η κάθε επιχείρηση αναφέρ8ηκε σε ειδικότερους στόχους που 

διαφέρουν κατά περίπτωση.

• οι επιχειρήσεις του δείγματος παρουσιάζονται αρκετά αποκεντρωμένες, 

αφού οι 9 από τις 10 δηλώνουν ότι ο βαθμός αποκέντρωσής τους είναι 

τουλάχιστον ικανοποιητικός (βλέπε πίνακα 4.2-5). Ειδικότερα, πέντε (50%) από τις 

επιχειρήσεις χαρακτηρίζουν το βαθμό αποκέντρωσής τους ως ικανοποιητικό, δύο (20%) 

ως υμηλό, δύο (20%) ως μέγιστο και μόνο μία (10%) ως ελάχιστο.

Πίνακας 4.2-5

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βαθμός αποκέντρωσης Αριθμός Επιχειρήσεων %
0 Μηδενικός 0 0%

1- 2 Ελάχιστος 1 10%
3- 4 Χαμηλός 0 0%
5- 6 Ικανοποιητικός 5 50%
7- 8 Υμηλός 2 20%
9-10 Μέγιστος 2 20%

Σύνολο 10 100%

• ο λόγος που επικαλέσθηκε η επιχείρηση που εφάρμοζε ένα καθαρά 

συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης (τα πάντα ελεγχόταν από την κεντρική της 

διοίκηση), είναι το μεγάλο ενδιαφέρον της κεντρικής διοίκησης για το μέλλον 

της επιχείρησης, που δεν μπορεί με κανένα τρόπο να το εμπιστευτεί στα χέρια 

των στελεχών της, τα οποία όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε *δεν μπορούν να 

πονέσουν την επιχείρηση όσο οι ιδρυτές της». Η δικαιολογία αυτή παραπέμπει σε
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κατάλοιπα περασμένων δεκαετιών και σίγουρα δείχνει την έλλειμη εμπιστοσύνης στα 

στελέχη της επιχείρησης. Όπως όμως είναι γνωστό, η επιλογή των στελεχών ανήκει στη 

διοίκηση της επιχείρησης. Μήπως λοιπόν οι λανθασμένες ενέργειες έχουν ως αφετηρία 

την κεντρική διοίκηση;

• οι λόγοι (πλεονεκτήματα) για τους οποίους οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν 

αποκεντρωμένη διοίκηση είναι κατά σειρά σπουδαιότητας οι εξής (βλέπε 

πίνακα 4.2-6): α)ταχύτητα στη λήμη αποφάσεων, β)καλύτερπ αντιμετώπιση των 

προβλημάτων, γ)προετοιμασία νέων στελεχών δ)ευελιζία, ε)μεγαλύτερες 

δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης και στ)τόνωση του ενδιαφέροντος των 

εργαζομένων.

Πίνακας 4.2-6

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλεονεκτήματα αποκεντρωμένης διοίκησης Αριθμός Επιχειρήσεων %
1. Ταχύτερη λήμη αποφάσεων 7 100%
2 Καλύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων 3 43%
3. Προετοιμάζει νέα στελέχη 2 29%
4. Ευελιξία 1 14%
5. Συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη 1 14%
6. Υποκινεί τους εργαζομένους 1 14%
Σημείωση: στην αντίστοιχη ερώτηση απάντησαν 7 από τις 10 επιχειρήσεις.

• αντίστοιχα, τα μειονεκτήματα της αποκεντρωμένης διοίκησης σύμφωνα με 

τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι κατά σειρά σπουδαιότητας τα ακόλουθα 

(βλέπε πίνακα 4.2-7): α)λανθασμένες αποφάσεις, β)κόστος εφαρμογής και 

ελέγχου ενός συστήματος αποκεντρωμένης διοίκησης και γ)προβλήματα στην 

επικοινωνία μεταξύ των στελεχών (διαφορετικές απόμεις).
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Πίνακας 4.2-7

ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μειονεκτήματα Αριθμός Επιχειρήσεων %
αποκεντρωμένης διοίκησης
1. Λανθασμένη λήμη αποφάσεων 2 40%
2. Κόστος εφαρμογής και ελέγχου 2 40%
3. Προβλήματα στην επικοινωνία 1 20%
Σημείωση: στην αντίστοιχη ερώτηση απάντησαν 5 από τις 10 επιχειρήσεις.

• το αρμόδιο κάδε φορά τμήμα, είναι υπεύθυνο για την προμήθεια των πρώτων 

υλών που του είναι απαραίτητες για τη διενέργεια των παραγωγικών του 

δραστηριοτήτων. Αυτό τουλάχιστον, υποστηρίχθηκε από 8 επιχειρήσεις (το 80% του 

δείγματος). Το γεγονός αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει την προσπάθεια των ελληνικών 

επιχειρήσεων για εξουσιοδότηση στη λήμη αποφάσεων και αποκεντρωμένη διοίκηση.

• επτά επιχειρήσεις δήλωσαν ότι έχουν ακούσει για το cmanagement control 

process».

• έξι από τις επιχειρήσεις του δείγματος, δηλαδή το 60% αυτών, ανέφεραν άτι 

ασχολούνται με την παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων.

• η αναλογία ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων διαφέρει από επιχείρηση σε 

επιχείρηση. Ειδικότερα, αναφέρθηκαν περιπτώσεις όπου τα τελικά προϊόντα ήταν δέκα 

φορές περισσότερα από τα ενδιάμεσα, καθώς και περιπτώσεις όπου ο αριθμός των 

ενδιάμεσων προϊόντων ήταν υπερτριπλάσιος του αριθμού των τελικών. Η σχέση τους 

συνδεόταν άμεσα με τις δραστηριότητες της κάθε επιχείρησης.

• τα τμήματα και των έξι επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή των 

ενδιάμεσων προϊόντων αξιολογούνται ως κέντρα κόστους.

• οι πέντε από τις έξι επιχειρήσεις ανέφεραν ότι υπάρχουν για τα ενδιάμεσα 

προϊόντα τους τιμές στην εξωτερική αγορά, την οποία χαρακτήρισαν ιδιαίτερα 

ανταγωνιστική. Το παράδοξο είναι ότι και οι πέντε αυτές επιχειρήσεις έκαναν γνωστό
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ότι δεν πωλούν εξωτερικά τα ενδιάμεσα προϊόντα τους, σε αντίθεση με την έκτη 

επιχείρηση (για τα ενδιάμεσα προϊόντα της οποίας δεν υπάρχουν τιμές στην εξωτερική 

αγορά) η οποία προβαίνει και σε εξωτερικές πωλήσεις των ενδιάμεσων προϊόντων της. 

Οι πωλήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν το 20% των συνοδικών της πωλήσεων. Η 

συγκεκριμένη μάλιστα επιχείρηση, όπως ισχυρίζεται, δεν εφαρμόζει κάποια τεχνική 

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης. Η κοστολόγηση των ενδιάμεσων προϊόντων της 

γίνεται με βάση το πρότυπο πλήρες κόστος παραγωγής τους και η εξωτερική πώλησή 

τους γίνεται σε κάποια τιμή πλέον του κόστους αυτού. Ωστόσο η τιμή αυτή δεν 

χρησιμοποιείται και ως ενδοεπιχειρησιακή. Αντίθετα θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η 

επιχείρηση αυτή τιμολογεί έμμεσα τα ενδιάμεσα προϊόντα της, στο πρότυπο πλήρες 

κόστος παραγωγής τους.

και οι τρεις επιχειρήσεις που απάντησαν τη σχετική ερώτηση ανέφεραν, ότι 

τα τμήματα που ασχολούνται με την παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων 

λειτουργούν σε πλήρη παραγωγική ικανότητα.

μόνο μία από τις επιχειρήσεις ανέφερε ότι έχει δύο θυγατρικές στο 

εξωτερικό με τις οποίες και πραγματοποιεί συναλλαγές. Πρόκειται για μία 

οικογενειακή επιχείρηση που δεν ανήκει στις μεγαλύτερες του δείγματος.

δύο επιχειρήσεις λειτουργούν ως θυγατρικές ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και 

πραγματοποιούν με αυτές συναλλαγές. Η μία μάλιστα εκ των δύο εφαρμόζει την 

τεχνική του πραγματικού πλήρες κόστους παραγωγής για την τιμολόγηση των 

ενδιάμεσων προϊόντων της.

μόνο δύο από τις επιχειρήσεις (το 20%) του δείγματος εφαρμόζουν κάποια 

τεχνική ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης των ενδιάμεσων προϊόντων τους. Και

οι δύο επιχειρήσεις βασίζουν την εσωτερική τιμολόγησή τους στο πλήρες κόστος 

παραγωγής συν κάποιο ποσοστό κέρδους. Ειδικότερα η μία χρησιμοποιεί το πρότυπο 

πλήρες κόστος παραγωγής και η άλλη το πραγματικό.

η κάθε μία από τις υπόλοιπες τέσσερις επιχειρήσεις που παράγουν 

ενδιάμεσα προϊόντα, τα κοστολογεί και με διαφορετικά τρόπο. Ειδικότερα, η 

πρώτη χρησιμοποιεί το μέσο συνολικό ετήσιο κόστος, η δεύτερη το μεταβλητό κόστος 

παραγωγής, η τρίτη το πλήρες κόστος παραγωγής και η τέταρτη πρότυπο πλήρες κόστος 

παραγωγής.
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οι λόγοι για τους οποίους οι ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κάποια 

τεχνική ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης είναι τρεις: α) η δίκαιη αξιολόγηση 

της απόδοσης των τμημάτων τους με βάση τα κέρδη τους και την συνεισφορά 

τους στην επιχείρηση ως όλο, β) ο έλεγχος και η μείωση του κόστους 

παραγωγής των ενδιάμεσων προϊόντων και γ)η εκμετάλλευση των ευκαιριών 

του εξωτερικού περιβάλλοντος (διαμόρφωση προσφορών)

η μία από τις δύο επιχειρήσεις που εφαρμόζουν κάποια τεχνική 

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης ανέφερε, ότι στόχος της είναι η δίκαιη 

αξιολόγηση της επίδοσης των στελεχών των κέντρων ευθύνης της. Σύμφωνα 

μάλιστα με την ίδια επιχείρηση, ο στόχος αυτός έχει σχεδόν πλήρως 

επιτευχθεί. Η άλλη επιχείρηση ανέφερε δύο στόχους της τιμολόγησης των 

ενδιάμεσων προϊόντων της: α) τον έλεγχο των δαπανών, ένας στόχος που 

επιτεύχθηκε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό και β) τη μείωση του κόστους. Ο 

στόχος αυτός, σύμφωνα με την επιχείρηση, δεν έχει επιτευχθεί.

μία επιχείρηση ανέφερε ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση της 

ενδοεπιχειρησιακής τιμής, είναι η έλλειμη των στοιχείων εκείνων που θα 

οδηγήσουν στην επιλογή της καταλληλότερης ενδοεπιχειρησιακής τιμής και η 

έλλειμη ειδικευμένων στελεχών που θα ασχοληθούν με το θέμα.

και οι δύο επιχειρήσεις ανέφεραν ότι η χρήση της ενδοεπιχειρησιακής 

τιμής ωφελεί πολύ την επιχείρηση ως όλο.

όσο αφορά στον ρόλο της κεντρικής διοίκησης στον καθορισμό των 

ενδοεπιχειρησιακών τιμών, η μία επιχείρηση τον χαρακτήρισε σχεδόν 

ασήμαντο και η άλλη ως μέτρια σημαντικό. Ειδικότερα, η κεντρική διοίκηση 

παρεμβαίνει σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν άλυτες διαφωνίες μεταξύ των 

στελεχών του τμήματος - πωλητή και του τμήματος - αγοραστή. Η παρατήρηση 

αυτή των επιχειρήσεων, βρίσκεται σε συμφωνία με τη θέση τους, ότι είναι 

αρκετά αποκεντρωμένες οργανώσεις.

οι λόγοι για τους οποίους η κεντρική διοίκηση μιας επιχείρησης 

παρεμβαίνει στις εσωτερικές συναλλαγές, έχουν άμεση σχέση με το κόστος 

των ενδιάμεσων προϊόντων. Ειδικότερα, αν οι συνθήκες της εξωτερικής αγοράς
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επιτρέπουν την εξωτερική πώληση του ενδιάμεσου προϊόντος σε τιμή υμηλότερη της 

εσωτερικής, το τμήμα - πωλητής μπορεί και υποκινείται να προβεί σε αυτή την ενέργεια. 

Αντίστοιχα, αν το τμήμα αγοραστής μπορεί να αγοράσει το ενδιάμεσο προϊόν από την 

εξωτερική αγορά, σε τιμή χαμηλότερη από εκείνη της εσωτερικής, μπορεί και πρέπει να 

το πράξει. Ένας άλλος λόγος της εξωτερικής προμήθειας του ενδιάμεσου προϊόντος 

είναι και η αδυναμία άμεσης ικανοποίησης της παραγγελίας του τμήματος - αγοραστή 

από το τμήμα - πωλητή.

σύμφωνα και με τις δύο επιχειρήσεις, η διενέργεια εσωτερικών συναλλαγών 

ουδέποτε ζημίωσε την επιχείρηση ως όλο.

η μεγάλη πλειομηφία των ελληνικών επιχειρήσεων (οι 7 από τις 8 που 

απάντησαν στη σχετική ερώτηση) χαρακτηρίζει την κάθετη επικοινωνία 

ανάμεσα στα στελέχη ως αρκετά καλή.

οι σχέσεις μεταξύ τμήματος - αγοραστή και τμήματος - πωλητή φαίνεται ότι 

είναι ικανοποιητικές (στη σχετική ερώτηση απάντησαν μόνο 3 επιχειρήσεις).

η παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης στην επίλυση των οποιοδήποτε 

διαφορών ποικίλει από επιχείρηση σε επιχείρηση. Ειδικότερα από τις 8 

επιχειρήσεις που απήντησαν στη σχετική ερώτηση, οι 3 την χαρακτήρισαν ως ασήμαντη, 

άλλες 3 ως πολύ σημαντική και οι υπόλοιπες 2 ως μέτρια.

ο ρόλος των υπεύθυνων των τμημάτων στον καθορισμό των

ενδοεπιχειρησιακών τιμών, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός και από 

τις δύο επιχειρήσεις που τιμολογούν τα ενδιάμεσα προϊόντα τους.

η πλειομηφία των επιχειρήσεων δίνει κίνητρα στα στελέχη για τη λήμη των 

αποφάσεων εκείνων που εξυπηρετούν τα συμφέροντα της επιχείρησης ως όλο. 

Μόνο μία από τις 8 επιχειρήσεις δήλωσε την ανυπαρξία τέτοιων κινήτρων.

η μεγάλη πλειομηφία των επιχειρήσεων παρέχει κυρίως οικονομικά κίνητρα 

στα στελέχη. Τα κίνητρα αυτά αφορούν κυρίως σε έκτακτα bonus και 

προαγωγές. Μόνο μία επιχείρηση έκανε λόγω για ηθικά κίνητρα και ανάλογη 

επιβράβευση των προσπαθειών των στελεχών της.

τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι ελληνικές επιχειρήσεις, για την 

αξιολόγηση της επίδοσης των στελεχών τους είναι κυρίως οικονομικά.
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4.3. ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τα τελικά συμπεράσματα της έρευνας αυτής είναι τα ακόλουθα·.

• η αποκεντρωμένη διοίκηση φαίνεται ότι είναι μία έννοια γνωστή στις 

ελληνικές επιχειρήσεις. Πολλές από αυτές προσπαθούν να την εφαρμόσουν και 

στην πράξη αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήμστά της.

• η προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων για αποκέντρωση εκδηλώνεται 

με τη λειτουργία κέντρων κόστους.

• το ιδιοκτησιακό καθεστώς μιας επιχείρησης δε φαίνεται να επηρεάζει τον 

τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται η αποκέντρωση σε αυτή. Όπως 

προαναφέρθηκε, όλες οι επιχειρήσεις (από τις οικογενειακές ως τις 

πολυεθνικές) είναι οργανωμένες σε κέντρα κόστους.

• αντίθετα, φαίνεται ότι υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του βαθμού 

αποκέντρωσης και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των επιχειρήσεων (βλέπε 

πίνακα 4.3-1). Το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα συμπεράσματα 

των ερευνών του εξωτερικού που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Ειδικότερα, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από 

εκτεταμένη αποκέντρωση και οι μη οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως ικανοποιητικά αποκεντρωμένες. Τέλος όσο αφορά στις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, αν και γίνονται κάποιες προσπάθειες μείωσης του 

συγκεντρωτισμού τους, φαίνεται ότι η αποκέντρωση είναι κυρίως θέμα της 

φιλοσοφίας της κεντρικής της διοίκησης (συνήθως πρόκειται για τους ιδρυτές 

και ιδιοκτήτες της επιχείρησης) και του μεγέθους της. Συγκεκριμένα, όσο πιο 

μεγάλη είναι μία οικογενειακή επιχείρηση, εξ ανάγκης, τόσο πιο μεγάλος είναι 

και ο βαθμός αποκέντρωσής της (το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί με τα 

συμπεράσματα αντίστοιχων ερευνών του εξωτερικού). Ωστόσο, σε περιόδους 

κρίσης η εξουσία συγκεντρώνεται αποκλειστικό στα χέρια της κεντρικής 

διοίκησής της.
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Πίνακας 4.3-1

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Βαθμός αποκέντρωσης Οικογενειακή % Μη Οικογενειακή % Πολυεθνική %
0 Μηδενικός 0 0% 0 0% 0 0%

1- 2 Ελάχιστος 1 20% 0 0% 0 0%
3- 4 Χαμηλός 0 0% 0 0% 0 0%
5- 6 Ικανοποιητικός 2 40 2 100% 0 0%

%
7- 8 Υμηλός 2 40 0 0% 1 33%

%
9-10 Μέγιστος 0 0 0 0% 2 67%
Σύνολο 5 100 2 100% 3 100

• η παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων και η διενέργεια εσωτερικών 

συναλλαγών, φαίνεται ότι δε σχετίζονται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς μιας 

επιχείρησης. Ειδικότερα, οι 3 από τις 5 οικογενειακές επιχειρήσεις, οι 2 από 

τις 3 πολυεθνικές και η 1 από τις 2 μη οικογενειακές επιχειρήσεις του 

δείγματος παράγουν ενδιάμεσα προϊόντα και τα οποία *πωλούν» εσωτερικά.

• στην μεγάλη τους πλειομηφία, οι ελληνικές επιχειρήσεις μάλλον δεν έχουν 

κατανοήσει την έννοια της τιμολόγησης των ενδιάμεσων προϊόντων και πολύ 

περισσότερο δε, την μεγάλη συμβολή της στη λήμη των βέλτιστων, για την 

επιχείρηση, αποφάσεων. Αυτό φαίνεται:

1. από το γεγονός ότι ορισμένα κορυφαία στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων, 

δεν μπορούν να συλλόβουν τους στόχους μιας τέτοιας τιμολόγησης. 

Ιδιαίτερα, η δημιουργία και εμφάνιση κέρδους σε ένα τμήμα, από την 

εσωτερική πώληση των προϊόντων που παράγονται από αυτό, είναι κάτι το 

αδιανόητο για τα στελέχη αυτά.

2. από τη στιγμή που για τα ενδιάμεσα προϊόντα πολλών επιχειρήσεων 

υπάρχει εξωτερική αγορά και κατά συνέπεια κάποια τιμή για το καθένα από
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αυτά, αν οι κεντρικές διοικήσεις των επιχειρήσεων γνώριζαν τη σημασία της 

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης, θα την χρησιμοποιούσαν και στη λήμη 

αποφάσεων, στην προσπάθειό τους για μεγιστοποίηση των κερδών, που 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω αποτελεί το βασικό στόχο κάθε επιχείρησης. 

Ειδικότερα, η τιμή της εξωτερικής αγοράς (με τη βοήθεια του γενικού 

κανόνα) θα μπορούσε να αποτελέσει μία πρώτης τάξεως ενδοεπιχειρησιακή 

τιμή, ή τουλάχιστον μία αξιόπιστη αφετηρία της, βάσει της οποίας το κάθε 

αυτόνομο κέντρο ευθύνης ξεχωριστά αλλά και η επιχείρηση ως όλο, θα 

λάμβανε τις κατάλληλες σε κάθε περίπτωση αποφάσεις.

3. αρκετές από τις επιχειρήσεις που παράγουν ενδιάμεσα προϊόντα 

χρησιμοποιούν κάποια *τεχνική» ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης, η οποία 

βασίζεται στο κόστος.

οι ελληνικές επιχειρήσεις στερούνται στελεχών, που να είναι γνώστες του 

θέματος της τιμολόγησης των ενδιάμεσων προϊόντων.

η ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις με 

ανεπτυγμένο το αίσθημα της αποκέντρωσης. Με άλλα λόγια, αποκεντρωμένη 

διοίκηση και ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση συνδέονται άμεσα.

σε σχέση με τη μέθοδο κοστολόγησης που χρησιμοποιούν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις, το μόνο συμπέρασμα που μπορεί, με επιφύλαξη, να εξαχθεί είναι, 

ότι η πρότυπη κοστολόγηση δε βρίσκει στην Ελλάδα εφαρμογή αντίστοιχη με 

αυτή στο εξωτερικό. Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το πραγματικό 

κόστος παραγωγής (πλήρες ή μεταβλητό ή μέσο ετήσιο), σπαταλώντας με αυτόν 

τον τρόπο οικονομικούς πόρους, οι οποίοι θα ήταν πολύτιμοι και θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν για την οικονομική τους μεγέθυνση, διαμέσου νέων 

επενδύσεων και της εκμετάλλευσης των όποιων ευκαιριών του εξωτερικού 

περιβάλλοντός τους.

η τεχνική βάσει της οποίας τιμολογούν τα ενδιάμεσα προϊόντα τους οι 

ελληνικές επιχειρήσεις είναι το πλήρες κόστος παραγωγής (πρότυπο ή 

πραγματικό) συν κάποιο ποσοστό κέρδους. Η χρήση της τεχνικής αυτής 

οφείλεται στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για έλεγχο του κόστους. Γίνεται
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Λοιπόν φανερή η διαφορά ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και σε αυτές 

του εξωτερικού, αφού οι πρώτες έχουν ως κύριο στόχο τους τον έλεγχο του 

κόστους, ενώ οι δεύτερες τη μεγιστοποίηση των κερδών τους. Ωστόσο, δα 

πρέπει να αναφερθεί ότι και για τις ελληνικές επιχειρήσεις (όπως κα για τις 

ξένες), η αξιολόγηση της επίδοσης των στελεχών και της απόδοσης των 

τμημάτων αποτελεί επίσης (έστω και δευτερεύον) στόχο της

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης.

• η παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης, σε σχέση με τις εσωτερικές 

συναλλαγές, γίνεται σε τρία επίπεδα. Ειδικότερα,

α) ο ρόλος της κεντρικής διοίκηση της κάδε επιχείρησης στη διεξαγωγή ή όχι 

εσωτερικών συναλλαγών παρουσιάζεται ως πολύ σημαντικός. Αυτή είναι που δα 

αποφασίζει αν οι εσωτερικές συναλλαγές είναι προς όφελος της επιχείρησης ως όλο και 

κατά συνέπεια δα λάβουν χώρα, ή όχι και δα εγκαταλειφδούν. 

β) επίσης σημαντικός παρουσιάζεται και ο ρόλος της στην επίλυση των τυχόν διαφωνιών 

κατά τη διαδικασία επιλογής ενδοεπιχειρησιακής τιμής και, 

γ) αρκετά περιορισμένος φαίνεται να είναι ο ρόλος της σε σχέση με τον καδορισμός της 

ενδοεπιχειρησιακής τιμής.

• η κάδετη επικοινωνία ανάμεσα στα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων μπορεί να 

χαρακτηριστεί από μέτρια ως αρκετά καλή και είναι ανεξάρτητη, τόσο ως προς το μέγεδος, 

όσο και ως προς το ιδιοκτησιακό καδεστώς τους.

• όσο αφορά στις σχέσεις μεταξύ τμήματος - πωλητή και τμήματος - αγοραστή, δεν 

μπορούν να βγουν συμπεράσματα, λόγω του μικρού δείγματος. Πάντως τα λιγοστά ευρήματα 

αποκαλύπτουν ότι οι σχέσεις αυτές πρέπει να είναι ικανοποιητικές.

• για τον ίδιο λόγο, ασφαλή συμπεράσματα δεν μπορούν να προκύμουν και για τον ρόλο 

των υπεύθυνων των τμημάτων στο καθορισμό των ενδοεπιχειρησιακών τιμών. Ωστόσο και 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα ευρήματα της έρευνας, ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

• ο βαθμός και το είδος της παρέμβασης της κεντρικής διοίκησης σε πόσης φύσεως 

διαφωνίες, δεν είναι ίδια σε άλες τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, με κάθε επιφύλαξη, δα μπορούσε 

να ειπωθεί ότι η παρέμβαση αυτή είναι συνήθως μικρότερη σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και 

περισσότερο αισθητή σε οικογενειακές (βλέπε πίνακα 4.3-2)
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Πίνακας 4.3-2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Παρέμβαση κεντρ. διοικ. Οικογενειακή % Μη Οικογενειακή % Πολυεθνική %
0 Απούσα 0 0% 0 0% 1 33%

1- 2 Μικρή 0 0% 1 50% 1 33%
3- 4 Μέτρια 1 33% 0 0% 0 0%
5- 6 Σημαντική 1 33% 0 0% 0 0%
7-8 Υμηλή 0 0 0 0% 0 0%
9-10 Καθολική 1 33% 1 50% 1 33%
Σύνολο 3 100 2 100% 3 100

• η πλειομηφία των ελληνικών επιχειρήσεων παρέχει οικονομικά κίνητρα στα στελέχη 

τους για την υποκίνηση και την αύξηση της επίδοσής τους και αντίστοιχα,

• τα αξιολογεί κυρίως με βάση κριτήρια που έχουν σχέση με την επίτευξη 

προκαθορισμένων οικονομικών στόχων. Ωστόσο υπάρχει και μία μικρή μερίδα επιχειρήσεων 

που αξιολογούν τα στελέχη τους βάσει και ποιοτικών κριτηρίων, όπως η εμφάνισή τους, η 

συνεργασία με τους συναδέλφους τους, η πρωτοοβουλίες που λαμβάνουν και γενικότερα η εν 

γένει συμπεριφορά τους μέσα στους κόλπους της επιχείρησης.

• οι τρόποι αξιολόγησης και αμοιβής των στελεχών μιας ελληνικής επιχείρησης είναι 

ανεξάρτητοι τόσο από το ιδιοκτησιακά της καθεστώς όσο και από το μέγεθος αυτής.

Τα παραπάνω συμπεράσματα είναι αρκετά ασθενή αφού βασίζονται σε ένα πολύ μικρό δείγμα 

επιχειρήσεων. Χρειάζεται να γίνει μία νέα έρευνα η οποία να περιλάβει πολύ περισσότερες επιχειρήσεις 

προκειμένου να εξαχθούν ισχυρά συμπεράσματα ως προς το βαθμό αποκέντρωσης των ελληνικών 

επιχειρήσεως και κυρίως ως προς τη διενέργεια ενδοετηχειρησιακής τιμολόγησης προϊόντων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΛΟΓΙΟ

θέμα: ^Ελληνικές επιχειρήσεις και ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση»

Παρακαλώ πολύ να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις που ακολουθούν. Όπου χρειάζεται να 

συμπληρωθεί το αντίστοιχο τετραγωνάκι με X. Το ερωτηματολόγιο αφού απαντηθεί, παρακαλώ να αποσταλεί 

(εσωκλείνω γραμματόσημο) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μαδεμλής Δημήτριος 

Αλεξανδρείας 61 

Τ.Κ. 546 45 

Θεσσαλονίκη

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο που αφιερώσατε και την πολύτιμη συνεργασία σας.

Ενότητα Α. - Το προφίλ της επιχείρησης

1. Κατατάξτε την επιχείρησή σας με βάση το ιδιοκτησιακό της καθεστώς:

Δημόσια I 1 Οικογενειακή 1 I Μη οικογενειακή *

Πολυεθνική 1 1 Αλλη:-------------------------

’ πάνω από το 60% των μετοχών ανήκει σε τρίτους

2. Κατατάξτε την επιχείρησή σας με βάση το νομικό της καθεστώς:



3. Εντάξτε τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησής σας, για τα έτη 1995-96, σε μία από ης

παρακάτω κατηγορίες; ______

1995 <49 1 I 50-1991 1 200-4991_____ I 500-9991 J > 3-0001-------- 1

1996 <49 1 1 50-19ά1 1 200-499 500-999LZZ1 >100θ1 1

4. Εντάξτε τον κύκλο εργασιών της επιχείρησής σας (σε εκατομμύρια δρχ.), για τα έτη 1995-96, σε μία 

από τις παρακάτω κατηγορίες;

1995 < 499 1 1 500- L999 | | 2.000 - 4.999 [

5.000 - 9.999 | | > 10.000 1 1

1996 < 499 1 1 500- L999 | | 2.000-4.999 [

5.000 - 9.999 | | 1—
* Ο
 

Ο ο ο □

5. Αναφέρετε τους στόχους της επιχείρησής σας; 

Μακροπρόθεσμοι: 

α)

6)

Υ)

δ)

ε)

Βραχυπρόθεσμοι:

α)

6)

Υ)

δ)

ε)

6. Χαρακτηρίστε το βαθμό αποκέντρωσης της επιχείρησής σας ως προς την παραχώρηση εξουσίας από 

την κεντρική διοίκηση προς τα κατώτερα στελέχα·

Μηδενικός ( 0 ) | | Ελάχιστος (1 - 2) | |

Χαμηλός (3 - 4) | | Ικανοποιηπκός (5 - 6) | 1

Υμηλός (7-8) | | Μέγιστος (9-10) | |



7. Αν ο βαθμός αποκέντρωσης της επιχείρησής σας χαρακτηρίζεται από μηδενικός ως χαμηλός, σε 

ποιους λόγους οφείλεται αυτό;

Λόγου

α)

6)

V)

δ)

ε)

8. Αναφέρετε, με βάση την εμπειρία σας, τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της αποκεντρωμένης 

διοίκησης;

Θεπκά

α)

6)

V)

δ)

Αρνητικά

α)
β)

Υ)

δ)

9. Αν η επιχείρησή σας είναι οργανωμένη κατά τμήματα, οι αγορές των πρώτων υλών γίνονται:

Από το αρμόδιο τμήμα | 1 Από την επιχείρηση ως όλο 1 1

10. Έχετε ακούσει για το λεγόμενο «Management Control Process» που στοχεύει αφ’ενός μεν στην 

υποκίνηση και καθοδήγηση των υπευθύνων μιας επιχείρησης προς την επίτευξη των στόχων της, αφ’ 

εταίρου δε στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των τμημάτων της;

Ναι I 1 Όχι I I



Ενότητα Β. - Εσωτερικές συναλλαγές

Σημείωση: Οι ερωτήσεις που ακολουθούν να απαντηθούν μόνο από τις επιχειρήσεις που προβαίνουν σε

πραγματική κοστολόγηση προϊόντων (εσωλογισηκή).

Θα χαρακτηρίζατε την επιχείρησή σας βασικά ως: 

Αποκεντρωμένη οργάνωση

ίρησή σι

□ Μη αποκεντρωμένη οργάνωση

2. Παράγονται από την επιχείρησή σας ενδιάμεσα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για 

την παραγωγή τελικών προϊόντων (αχ. παραγωγή κρέμας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

κρουασάν και γκοφρέτας);

Ναι 1 I Όχι

3. Πόσα ενδιάμεσα και πόσα τελικά προϊόντα παράγονται από την επιχείρησή σας;

Αριθμός ενδιάμεσων προϊόντων:---------

Αριθμός τελικών προϊόντων:-------------

4. Τα τμήματα που παράγουν ενδιάμεσα προϊόντα (ή παρέχουν υπηρεσίες), καθώς και τα τμήματα 

που τα λαμβάνουν, αξιολογούνται από την επιχείρησή σας και αν ναι, ως τι;

Δεν αξιολογούνται από την επιχείρηση | |

Αξιολογούνται ως κέντρα κόστους | |

Αξιολογούνται ως κέντρα κέρδους | |

Αξιολογούνται ως μευδοκέντρα ή οιονεί κέντρα κέρδους | |

5. Αν τα τμήματα που παράγουν ενδιάμεσα προϊόντα δεν αξιολογούνται, σε ποιους λόγους οφείλεται 

αυτό;

Λόγου

α)

β)

Υ)

δ)



6. Υπάρχει ή όχι διαμορφωμένη τιμή, στην εξωτερική αγορά, των ενδιάμεσων προϊόντων ή (υπηρεσιών) 

που παράγουν και διακινούν εσωτερικά τα τμήματα της επιχείρησής σας;

Ναι 1 I Όχι 1 1

7. Αν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση είναι ΝΑΙ, χαρακτηρίστε την εξωτερική αγορά των 

ενδιάμεσων προϊόντων (ή υπηρεσιών) σας:

Ανταγωνιστική I I Μάλλον ανταγωνιστική 1 I

Μονοπωλιακή I I Μάλλον μονοπωλιακή I I

8. Τα ενδιάμεσα προϊόντα (ή οι υπηρεσίες) της επιχείρησής σας πωλούνται και στην εξωτερική αγορά;

Ναι 1 I Όχι 1------ 1

9. Αν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση είναι ΝΑΙ, αναφέρετε για κάθε τμήμα της επιχείρησής 

σας, το είδος του προϊόντος (ή της υπηρεσίας) που παράγει, π είδος κέντρου είναι (αχ. κέντρο 

κέρδους), καθώς και το ποσοστό των εσωτερικών του πωλήσεων (πωλήσεις μέσα στην επιχείρηση στο 

κόστος ή σε τιμή μεγαλύτερη αυτού) ως ποσοστό των εξωτερικών πωλήσεων του ιδίου προϊόντος (ή 

υπηρεσίας).

Τμήμα ή κλάδος ή 

επιχείρηση

Είδος προϊόντος ή 

υπηρεσίας

Είδος κέντρου Εσωτερικές πωλήσεις ως ποσοστό των 

συνολικών πωλήσεων

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1U.



Τα τμήματα (και μόνο αυτά) της επιχείρησής σας που παράγουν ενδιάμεσα προϊόντα (ή υπηρεσίες) τα 

οποία πωλούνται και στην εξωτερική αγορά, εργάζονται σε πλήρη παραγωγική ικανότητα ή όχι, 

δηλαδή υπάρχει αργούσα παραγωγική δυναμικότητα;

Λειτουργούν σε πλήρη παραγωγική ικανότητα 1 I 

Δεν λειτουργούν σε πλήρη παραγωγική ικανότητα I 1

Αν η επιχείρησή σας λειτουργεί ως θυγατρική κάποιας άλλης επιχείρησης του εξωτερικού, αναφέρετε 

τη μητρική, καθώς και πς άλλες θυγατρικές επιχειρήσεις με πς οποίες η επιχείρησή σας έχει 

ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές (transfeT pricing).

Επωνυμία μητρικής επιχείρησης:-----------------------------------------------------

Χώρα εγκατάστασης μητρικής επιχείρησης:-------------------------------------------

Επωνυμία θυγατρικής επιχείρησης με την οποία πραγματοποιούνται

συναλλαγές

Χώρα εγκατάστασης 

θυγατρικής επιχείρησης

Αν η επιχείρησή σας έχει θυγατρικές στο εξωτερικό, αναφέρετε εκείνες με πς οποίες διεξάγει 

ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές (transfer pricing).

Επωνυμία θυγατρικής επιχείρησης με την οποία πραγματοποιούνται

συναλλαγές

Χώρα εγκατάστασης 

θυγατρικής επιχείρησης



13. Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος (επί των κερδών χρήσεως) της επιχείρησής σας είναι 

μικρότερος ή μεγαλύτερος απ' όη στις άλλες επιχειρήσεις (μητρική ή θυγατρικές);

Μικρότερος | | Μεγαλύτερος | | Ίδιος | |

14. Η επιχείρησή σας εφαρμόζει κάποια τεχνική ενδοεπιχειρησιακής πμολόγησης προϊόντος ή 

υπηρεσίας (transfer pricing) και από ποιο έτος;

Ναι 1 I Όχι 1 I

Έτος:-------------

15. Αν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση είναι ΟΧΙ, τότε η κοστολόγηση των ενδιάμεσων 

προϊόντων ή υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή τελικών προϊόντων 

γίνεται:

Στο πλήρες κόστος παραγωγής τους !■■■■■ I

Στο μεταβλητό κόστος παραγωγής τους 1 I

Στο πρότυπο πλήρες κόστος παραγωγής τους 1 I

Δεν κοστολογούνται 1 I

Αλλο:---------------------------------------------------------------------------------

Σημείωση: Οι ερωτήσεις 16-30 να απαντηθούν μόνο από εκείνες τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν

ενδοεπι χειρ η σιακή τιμολόγηση προϊόντων ή υπηρεσιών·.



16. Αν η απάντηση στην ερώτηση No 14 είναι ΝΑΙ, ποιοι είναι οι λόγοι που ώθησαν την επιχείρησή σας 

στην τιμολόγηση των εσωτερικά διακινούμενων (ενδιάμεσων) προϊόντων της;

Λόγοι:

α)

β)

Υ)

δ)

17. Ποια τεχνική ενδοετπχειρησιακής τιμολόγησης εφαρμόζεται σήμερα από την επιχείρησή σας;

Τιμή πλέον του κόστους (cost plus)

Επικρατούσα 

τιμή αγοράς

τ
Κόστος συν κάποιο ποσοστό 

κέρδους (mark-up factor)

Προσαρμοσμένη * Διαπραγματεύσιμη

τιμή αγορας τιμή

Γ
Πραγμαπκό

μεταβλητό

κόστος

παραγωγής

\
Πραγμαπκό

πλήρες

κόστος

παραγωγής

Πρότυπο Πρότυπο

μεταβλητό πλήρες

κόστος κόστος

παραγωγής παραγωγής

’ τιμή αγοράς με(ον την εξοικονόμηση εξόδων από την εσωτερική συναλλαγή (π.χ. επικρατούσα τιμή αγοράς 

έξοδα πωλήσεων)

Με βάση το κόστος

μειον τα

Πρότυπο κόστος Πραγμαπκό κόστος

Μεταβλητό Πλήρες Μεταβλητό Πλήρες

Άλλη:



18. Από πότε εφαρμόζεται η συγκεκριμένη τεχνική ενδοετπχειρησιακής τιμολόγησης από την επιχείρησή

σας;

Έτος;----------------

19. Αναφέρετε τους λόγους επιλογής της συγκεκριμένης τεχνικής ενδοετπχειρησιακής τιμολόγησης που 

εφαρμόζεται σήμερα από την επιχείρησή σας:

Λόγου

α)

6)

γ)

δ)

20. Αναφέρετε τους στόχους της συγκεκριμένης τεχνικής ενδοετπχειρησιακής τιμολόγησης και κατά 

πόσο αυτοί έχουν επιτευχθεί

Στόχοι Βαθμός επίτευξης αυτών

α) 0123456789 10

6) 0123456789 10

Υ) 0123456789 10

δ) 0123456789 10

ε) 0123456789 10

21 Η συγκεκριμένη τεχνική δημιουργεί προβλήματα, ποια είναι αυτά και πως αντιμετωπίζονται;

Ναι

α)
6)

V)

δ)

ε)

Σημερινά προβλήματα



Τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων:

α)

β)

V)

δ)

ε)

22. Αν η σημερινή τεχνική ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης που εφαρμόζεται από την επιχείρησή σας, 

είναι διαφορετική από εκείνη που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, ποια ήταν η αρχική τεχνική και ποιοι 

οι λόγοι που οδήγησαν στην αλλαγή της;

Αρχική τεχνική ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης:--------------------------------------

Έτος αναθεώρησής της:----------------------

Λόγοι αναθεώρησής της:

α)

6)

Υ)

δ)

ε)

23. Η χρήση της ενδοεπιχειρησιακής τιμής ωφελεί την επιχείρηση ως όλο:

Καθόλου (0-1) | | Λίγο (2-3) | | Αρκετά (4-5) |

Ικανοποιητικά (6-7) | | Πολύ (8-9) | | Πλήρως (10) |

24. Αξιολογήστε τον ρόλο της κεντρικής διοίκησης στον καθορισμό των ενδοεπιχειρησιακών ημών:

Ασήμαντος Σημανπκότατος

0123456789 10

25. Αν κατά τον καθορισμό των ενδοεπιχειρησιακών ημών υπάρξουν διαφωνίες, να περιγραφεί η 

διαδικασία επίλυσης αυτών (στάδια αυτής κ.α):



26. Η κεντρική διοίκηση της επιχείρησής σας παρέχει το δικαίωμα στο τμήμα - πωλητή να αρνηθεί την 

πώληση στο τμήμα - αγοραστή, για σοβαρούς λόγους;

Ναι 1 1 Όχι I------

Αν Ναι, ποιοι μπορεί να είναι οι σοβαροί αυτοί λόγος

α)

6)

V)

δ)

ε)

27. Η κεντρική διοίκηση της επιχείρησής σας παρέχει το δικαίωμα στο τμήμα - αγοραστή να αρνηθεί την 

αγορά από το τμήμα - πωλητή, για σοβαρούς λόγους;

Ναι ί------ 1 Όχι

Αν Νας ποιοι μπορεί να είναι οι σοβαροί αυτοί λόγος

α)
6)

Υ)

δ)

ε)

28. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου η επιχείρησής σας ως όλο έχει ζημιωθεί γιατί δεν έλαβε χώρα 

ενδοεπιχειρησιακή συναλλαγή μεταξύ των τμημάτων της;

Ναι 1 1 Όχι

29. Αν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση είναι ΝΑΙ, ελήφθησαν από την κεντρική διοίκηση της 

επιχείρησής σας κάποια μέτρα και ποια ήταν αυτά;

Ναι 1 1 Όχι



Μέτρα

α)

6)

Υ)

δ)

ε)

Αν η απάντηση στην ερώτηση No 29 είναι ΟΧΙ, γιατί δεν ελήφδησαν από την κεντρική διοίκηση της 

επιχείρησής σας κάποια μέτρα;

Λόγοι μη λήμης μέτρων:



Ενότητα Γ. - Ενδοεηιχειρησιακές σχέσεις

1 Αξιολογήστε την κάθετη επικοινωνία μεταξύ των στελεχών της επιχείρησής σας:

Ανεπαρκής (0-2) | | Κάτω του μέτριου (3-4) | | Μέτρια (5-6) | |

Αρκετά καλή (7-8) | | Πολύ καλή ως άριστη (9-10) | |

2. Αξιολογήστε τις σχέσεις μεταξύ εσωτερικού αγοραστή και πωλητά

Κακές (0-2) | | Συμβατικές (3-4) [ | Ικανοποιηηκές (5-6) [ |

Αρκετά καλές (7-8) | [ Πολύ καλές ως άριστες (9-10) | |

3. Αξιολογήστε την παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης στην επίλυση των διαφωνιών:

Καθολική Απούσα

0123456789 10

4. Αξιολογήστε τον ρόλο των υπευθύνων των τμημάτων στον καθορισμό των ενδοεπιχειρησιακών τιμών:

Ασήμαντος Σημαντικότατος

0123456789 10

5. Παρέχονται και ποια κίνητρα στα στελέχη, προκειμένου να λαμβάνουν εκείνες τις αποφάσεις που 

ωφελούν την επιχείρηση ως όλο;

Ναι 1 I Όχι 1 1

Μέτρα

α)

β)

V)

6. Αξιολογούνται και με ποια κριτήρια οι υπεύθυνοι των τμημάτων; 

Ναι 1 I Όχι 1 1

Κριτήρια

α) ___________________________________________________________

6)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

1 Αλουμίνιον της Ελλάδος

2. Alpha Τράπεζα Πίστεως

3. Βιοκαρπέτ Α.Ε.

4. Ελαϊς Α.Ε.

5. Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.

6. Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως Α.Ε.

7. Ελληνική Τεχνοδομική Α.Ε.

8. Καπνοβιομηχανία Καρέλια Α.Ε.

9. Δαρινγκ και Σία ΑΒΝΕ

10. SATO

11. Siemens

12. Φιλίππου
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