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ωνοτη 

 

Καζεκεξηλά πιένλ δνχκε ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ηηο αληηδξάζεηο ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο. Οη δεθαεηίεο πνπ έξρνληαη ζα είλαη ε λέα 

επαλάζηαζε ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ζηηο εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαζψο ήδε έρνπκε εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κε 

νινθιεξσκέλεο ιχζεηο γηα είζνδν επηρεηξήζεσλ ζε επηζπκεηέο αγνξέο νη νπνίεο 

βνεζνχλ ζε θάζε ζηάδην ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπο.   

 

ηε Λνγηζηηθή επηζηήκε ππάξρεη κηα ξαγδαία αλάπηπμε εθαξκνγψλ ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζε φια ηα ζηάδηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, απφ ηε κεραλνγξαθηθή 

έθδνζε θαη θαηαρψξεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κέρξη ηελ πιήξε νηθνλνκηθή θαη 

θνξνινγηθή παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο είλαη 

νη πξνυπνινγηζκνί, ην cash flow, ηα παξακεηξηθά κνληέια πξφβιεςεο ηηκψλ 

κεηνρψλ, ηα κε παξακεηξηθά κνληέια, ε απηφκαηε ππνβνιή δειψζεσλ Φ.Π.Α., 

εηζνδήκαηνο θαη εθθαζαξίζεηο θφξνπ κέζσ taxis θ.η.ι. 

 

Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθεξζεί κηα επηρείξεζε 

ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Θα αθνινπζήζεη ηηο παξαδνζηαθέο ζεσξίεο ή ζα 

πξέπεη λα πξνρσξήζεη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο. Η απάληεζε είλαη φηη ρηππάεη 

ην θακπαλάθη ηνπ θηλδχλνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο  πξέπεη λα ζθέθηνληαη ζαλ 

ππεξεζληθέο ζπλδπάδνληαο ηε δπλαηφηεηα παγθφζκηαο πξφζβαζεο, ηνπηθήο έκθαζεο 

θαη ζπλερνχο θαηλνηνκίαο ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε φιεο ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

 

Δπνκέλσο ζηε ζεκεξηλή επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ησλ ξαγδαίσλ ηερλνινγηθψλ 

εμειίμεσλ θαη ηνπ κεγάινπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη 

απαξαίηεηα αθξηβή ζπζηήκαηα κέηξεζεο ηνπ θφζηνπο πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζεζεί 

κία πγηήο ηηκνινγηαθή πνιηηηθή εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη ζχγρξνλεο 

επηρεηξήζεηο πξέπεη φρη κφλν λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο απηέο πξνθιήζεηο, αιιά θαη 

λα θαηαθέξνπλ λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληηπάισλ 

ηνπο ψζηε λα ζπλερηζηεί ε βησζηκφηεηα ηνπο θαη κάιηζηα κε καθξνρξφλην νξίδνληα. 

Γηα ην ιφγν απηφ νθείινπλ λα πξνζαξκφδνληαη ζην πεξηβάιινλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ρξήζηκα εξγαιεία ηα νπνία αλ εθκεηαιιεπηνχλ ζσζηά απφ ηε δηνίθεζε ηεο εθάζηνηε 
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επηρείξεζεο, απεηθνλίδνπλ αθξηβέζηεξα θαη πην ξεαιηζηηθά ην παξαγσγηθφ θφζηνο 

αιιά θαη νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε. 

 

ε απηφ ην πιαίζην ηνπ εληεηλφκελνπ αληαγσληζκνχ αλαπηχρζεθε ε κέζνδνο ηεο 

«Κνζηνιφγεζεο Βάζεη Γξαζηεξηνηήησλ», κε ζηφρν λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε 

αλαγλψξηζε ησλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία ησλ πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ, κε απνηέιεζκα λα παξέρεη θαιχηεξε θαη αθξηβέζηεξε πιεξνθφξεζε γηα 

ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ πξντφλησλ, ζηελ νπνία λα κπνξνχλ ηα ζηειέρε κηαο 

επηρείξεζεο λα ζηεξίμνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο.  

 

Η κέζνδνο «Κνζηνιφγεζε Βάζεη Γξαζηεξηνηήησλ» είλαη έλα εξγαιείν γηα ηε ιήςε 

ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ, ην νπνίν δελ απνζθνπεί ζην λα νδεγήζεη ζε 

απηνκαηνπνηεκέλεο απνθάζεηο. Έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα παξάζρεη πεξηζζφηεξν αθξηβή 

πιεξνθφξεζε γηα ηηο παξαγσγηθέο θαη βνεζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε ε δηνίθεζε 

λα κπνξεί λα επηθεληξψζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηηο πεξηζζφηεξν θεξδνθφξεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζηειέρε λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν ζηαζεξέο θαη 

ζπλεηδεηνπνηεκέλεο ζηξαηεγηθέο επηινγέο σο πξνο ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ 

ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά θαη λα επηδηψθνπλ ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 

Η ζχγρξνλε επηρείξεζε επηβάιιεηαη λα αληαπνθξηζεί ζε φιεο ηηο πξνθιήζεηο 

ρξεζηκνπνηψληαο θάζε δπλαηφ κέζν. ε απηφ ην πιαίζην ε «Κνζηνιφγεζε κε Βάζε 

ηηο Γξαζηεξηφηεηεο» (ABC) θαη ε «Γηνίθεζε κε Βάζε ηηο Γξαζηεξηφηεηεο» (ABM) 

απνηεινχλ ρξήζηκα εξγαιεία ηεο δηνίθεζεο φρη κφλν γηα ηελ αθξηβέζηεξε απεηθφληζε 

ηνπ παξαγσγηθνχ θφζηνπο αιιά θαη γηα κηα νινθιεξσκέλε ζεψξεζε ηεο ίδηαο ηεο 

επηρείξεζεο ζε ξεαιηζηηθή βάζε. Γηα ην ιφγν απηφ ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη 

λα αλαδείμεη ηε θχζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο ABC θαη ηεο ABM γηα κηα νξγάλσζε. 

 

ηελ πξψηε ελφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη έλαο εθηελήο ελλνηνινγηθφο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ABC θνζηνιφγεζεο, ψζηε λα γίλνπλ πιήξσο θαηαλνεηέο νη 

βαζηθέο έλλνηεο ζηηο νπνίεο ζα ζηεξηρζεί φιε ε αλάιπζε θαη γίλεηαη κηα ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ζηα θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα απφ ηα νπνία πξνήιζε ε ABC. Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο ABC απφ ηα παξαδνζηαθά 
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ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο ψζηε λα αλαδεηρηνχλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ πιήξε 

απνδνρή ηεο απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο.  

 

ηε δεχηεξε ελφηεηα αλαπηχζζνληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ έλα ζχζηεκα 

ABC θαη πην ζπγθεθξηκέλα αλαιχνληαη ε θηινζνθία θαη ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδνληαη ηφζν νη γεληθέο φζν θαη θάπνηεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ελφο 

ζπζηήκαηνο ABC. 

 

ηελ ηξίηε ελφηεηα επηρεηξείηαη κηα θξηηηθή ζεψξεζε ελφο ζπζηήκαηνο ABC θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ. Δπηπιένλ, 

αλαπηχζζνληαη νη πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο θαη γίλεηαη κηα 

πξψηε αλαθνξά ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε κηα 

επηρείξεζε εθφζνλ εθκεηαιιεπηνχλ ζσζηά ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ ABC. 

 

ηελ ηέηαξηε ελφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη κηα πεξηεθηηθή αλάιπζε ηεο έλλνηαο θαη ησλ 

νξηζκψλ ηεο δηνηθεηηθήο δηάζηαζεο ηεο ABC, πνπ είλαη ε ABM. Γηεπθξηλίδεηαη ε 

ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηα δχν ζπζηήκαηα θαζψο επίζεο γίλεηαη θαη ε πεξηγξαθή ηεο 

νξγαλσζηαθήο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο ABC/ABM.  

 

ηελ πέκπηε ελφηεηα γίλεηαη κηα θξηηηθή ζεψξεζε ελφο ζπζηήκαηνο ABC/ABM θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, γίλεηαη κηα αμηνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνχ θαη επηζεκαίλνληαη νη πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηνπ φπσο επίζεο 

θαη νη βειηηψζεηο πνπ επηηπγράλνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ.  

 

ηελ έθηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ κεηά απφ εθηελή βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη ζχκθσλα κε ηα νπνία έλα 

ζχζηεκα ABC/ABM πξέπεη λα απνηειεί πιένλ κέξνο ελφο ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ζε παγθφζκην επίπεδν. Δίλαη βέβαην πσο πξφθεηηαη γηα έλα 

εξγαιείν εμαηξεηηθήο ρξεζηκφηεηαο γηα ηε ιήςε δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ, αλεμάξηεηα 

απφ ην βαζκφ πηνζέηεζεο ηνπ ή ην επίπεδν επηηπρίαο ή απνηπρίαο θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ. 
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1. Δνψηηηα Ππϊηη: Δννοιολογικψ Πλαίζιο ABC Κοζηολψγηζηρ 

 

1.1. Διζαγυγή  

 

Γηα πνιιά ρξφληα νη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχζαλ κε ηελ εληχπσζε φηη νη πιεξνθνξίεο 

πνπ έπαηξλαλ απφ ηα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο, έδηλαλ 

ηελ αθξηβή εηθφλα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ηα ζπζηήκαηα απηά νδεγνχζαλ ηε δηνίθεζε ζε 

ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο, πνπ ζπρλά δε ζπκβάδηδαλ κε ηνπο πξαγκαηηθνχο ζηφρνπο 

ηεο επηρείξεζεο. 

 

ηε δεθαεηία ηνπ ΄80 ν Robert S. Kaplan, θαζεγεηήο ινγηζηηθήο ζην Harvard 

Business School, έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ εκθάληζε, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ 

Activity Based Costing, δειαδή ηεο «Κνζηνιφγεζεο κε Βάζε ηηο Γξαζηεξηφηεηεο», 

κε ην βηβιίν ηνπ «Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting». 

 

Η ABC απνηειεί κηα λέα, επαλαζηαηηθή αληίιεςε φζνλ αθνξά ζηα ζπζηήκαηα 

θνζηνιφγεζεο θαη κέηξεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επίδνζεο, ε νπνία έξρεηαη αθελφο 

κελ λα θαιχςεη ηα θελά ησλ πξνεγνχκελσλ ζπζηεκάησλ θαη αθεηέξνπ λα εθνδηάζεη 

ηνπο δηνηθνχληεο ηελ επηρείξεζε κε αθξηβή θαη ζρεηηθή πιεξνθφξεζε σο πξνο ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 

Οη Johnson θαη Kaplan ην 1987, απνηέιεζαλ ηνπο εηζεγεηέο απηνχ ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο ABC θνζηνιφγεζεο, πνπ απνηειεί θαη ηελ ηειεπηαία εμέιημε ζηνλ ηνκέα 

ηεο θνζηνιφγεζεο θαζψο δηαπίζησζαλ φηη ε νινέλα απμαλφκελε πνιππινθφηεηα 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ε κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ 

Δμφδσλ (Γ.Β.Δ.) ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξντφληνο, απαηηνχλ λέεο πξνζεγγίζεηο 

ζηε δηαδηθαζία θνζηνιφγεζεο. Η «Κνζηνιφγεζε Βάζεη Γξαζηεξηνηήησλ» (ABC) 

αληηκεησπίδεη επηηπρψο ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ πεηπραίλεη ηε κεηαηξνπή ηνπ 

έκκεζνπ θφζηνπο ζε άκεζν θαη άξα ηελ αθξηβέζηεξε θνζηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ. 
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χκθσλα κε ηνπο Rezaie, Ostadi θαη Torabi (2008), ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

απμαλφκελε αλεζπρία πνπ επηθξαηεί ζηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία φζνλ αθνξά 

ζηνλ αληαγσληζκφ ζε κηα παγθφζκηα αγνξά, δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο είλαη ηψξα ελ 

εμειίμεη γηα λα πεηχρνπλ βειηηψζεηο ζηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ εηαηξηψλ, κία εθ 

ησλ νπνίσλ είλαη ε εθαξκνγή ηεο ABC ζην βηνκεραληθφ ηνκέα. 

 

Οη Garrison θαη Noreen (2008), ηνλίδνπλ πσο ε ABC απνηειεί βειηησκέλε εθδνρή 

ηεο κεζφδνπ επηκεξηζκνχ ησλ Γ.Β.Δ. βάζεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπληειεζηψλ θάζε 

ηκήκαηνο κηαο επηρείξεζεο, ε νπνία αλαπηχζζεηαη ζε δχν θάζεηο. Η ζεκαληηθφηεξε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ είλαη φηη ζηελ ABC νη δεμακελέο θφζηνπο 

νξίδνληαη κε πην ζπγθεθξηκέλν θαη αλαιπηηθφ ηξφπν. Έηζη, ελψ ζηελ θνζηνιφγεζε 

βάζεη ηκεκαηηθψλ ζπληειεζηψλ νη δεμακελέο θφζηνπο  είλαη ηα ίδηα ηα ηκήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο, ζηελ ABC νη δεμακελέο θφζηνπο είλαη νη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πξνθαινχλ ην θφζηνο. Δίλαη ζαθέο φηη έλα ηκήκα ηεο επηρείξεζεο αλαιακβάλεη 

θαη δηεθπεξαηψλεη πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπρλά εληειψο αλνκνηνγελείο απφ 

θνζηνινγηθή άπνςε κεηαμχ ηνπο θαη επίζεο φηη θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 

δηαηκεκαηηθφ ραξαθηήξα θαη είλαη θνηλέο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηκήκαηα. 

 

ηα πιαίζηα ηνπ επηζπκεηνχ ζηξαηεγηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ ζέιεη λα πεηχρεη θάζε 

επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη θαη αλάιπζε θφζηνπο κε βάζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα πξνζδηνξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο, λα πξνεηνηκάδεη ην 

θφζηνο γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα, λα ζπιιέγεη δεδνκέλα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα 

ππνινγίδεη ηειηθά ην θφζηνο παξαγσγήο. ε αληίζεζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

θνζηνιφγεζεο πνπ αζρνιείηαη κε ην δηαρσξηζκφ ζε άκεζα πιηθά, άκεζε εξγαζία θαη 

εξγνζηαζηαθά θέληξα εμφδσλ (Γ.Β.Δ. θ.η.ι.), ηα ηειεπηαία ρξφληα ε πξαγκαηηθφηεηα 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ θαηλφκελα φπσο είλαη ε έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο σο απνηέιεζκα 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ηεο θαιχηεξεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θάζε πειάηε. Οη επηρεηξήζεηο αληαπνθξηλφκελεο ζε απηέο 

ηηο κεηαβνιέο ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεδίνπ, αλαδήηεζαλ ηξφπνπο λα ελδπλακψζνπλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν αθξηβή ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπλ γηα 

ηε ιήςε απνθάζεσλ.  
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χκθσλα κε ηνλ Wegmann (2009), ε «Κνζηνιφγεζε θαηά Κέληξν Γξαζηεξηφηεηαο» 

(ABC) είλαη ε πην γλσζηή θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ηεο θνζηνιφγεζεο ηα ηειεπηαία 

είθνζη ρξφληα. Δίλαη έλα θαζνξηζκέλν ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο πνπ επηηξέπεη ηελ 

ηαμηλφκεζε πεξηζζφηεξσλ δαπαλψλ σο άκεζεο, ρξεζηκνπνηεί ηηο ιεγφκελεο 

δεμακελέο θφζηνπο θαη αλαγλσξίδεη ηνπο νδεγνχο θφζηνπο. Η ABC πεηπραίλεη 

θαιχηεξε θαηαλνκή δαπαλψλ ρξεζηκνπνηψληαο κηθξφηεξεο δεμακελέο θφζηνπο, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. Υξεζηκνπνηψληαο ηνπο νδεγνχο θφζηνπο, ην θφζηνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε βάζε γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ησλ εμφδσλ ζηα θαηάιιεια 

πξντφληα ή ππεξεζίεο. 

 

ήκεξα νη γξακκέο πξντφληνο θαη ηα θαλάιηα δηαλνκήο έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί. Σν 

θφζηνο ηεο άκεζεο εξγαζίαο απνηειεί πιένλ έλα κηθξφ κφλν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο, ζε αληίζεζε κε ην θφζηνο ησλ βνεζεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο είλαη ην 

θφζηνο ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο δηαλνκήο, ην θφζηνο ζρεδηαζκνχ ηνπ πξντφληνο θαη ηα 

άιια Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα. Η έληαζε θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη νη λέεο ηερλνινγίεο παξαγσγήο έρνπλ απμήζεη ηελ θξηζηκφηεηα ηεο 

αθξηβνχο πιεξνθφξεζεο γηα ην θφζηνο θαη ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο. 

 

Οη Cooper θαη Kaplan (1992) ηνλίδνπλ φηη ε αθξηβήο γλψζε ησλ θνζηνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο γεληθά θαη ηδηαίηεξα ηνπ πξντφληνο ηεο 

επηρείξεζεο, απνηειεί κηα ζεκαληηθή πιεξνθνξία γηα ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη ην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεη ε 

επηρείξεζε απνηειεί κηα ζεκαληηθή πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηε ιήςε ηέηνηνπ είδνπο 

απνθάζεσλ. Οη απνθάζεηο γηα ηελ ηηκνιφγεζε, ην κίγκα κάξθεηηλγθ θαη ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο είλαη απφ ηηο πεξηζζφηεξν θξίζηκεο πνπ ιακβάλνπλ ηα 

ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θακηά ηέηνηα απφθαζε δε κπνξεί λα ιεθζεί ρσξίο 

λα είλαη κε αθξίβεηα γλσζηφ ην θφζηνο ηνπ πξντφληνο. 

 

Όπσο αλαθέξεη θαη ε Baines (1992), ηα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηρεηξήζεηο 

έρνπλ αιιάμεη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ. Σα έμνδα δηνίθεζεο φπσο θαη άιια γεληθά 

βηνκεραληθά έμνδα δηακνξθψλνπλ πιένλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο θαζψο νη επηρεηξήζεηο κεηψλνπλ ηα άκεζα έμνδά ηνπο. Οη παξαδνζηαθέο 

θνζηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζπλήζσο απνηπγράλνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ επαξθψο ηα 
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απμεκέλα Γ.Β.Δ., κε απνηέιεζκα λα πξνζθέξνπλ ειιηπή πιεξνθφξεζε πξνο ηε 

δηνίθεζε.  

 

Η «Κνζηνιφγεζε θαηά Κέληξν Γξαζηεξηφηεηαο» έρεη πηνζεηεζεί απφ επξχ θάζκα 

νξγαληζκψλ θαη είλαη κηα κέζνδνο θνζηνιφγεζεο πνπ απνζθνπεί ζην λα δψζεη ζηε 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο πιεξνθνξίεο θφζηνπο γηα ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ θαη άιισλ 

απνθάζεσλ, πνπ δπλεηηθά επεξεάδνπλ ηε δπλακηθφηεηα θαη ζπλεπψο ην «ζηαζεξφ» 

θφζηνο.  Η θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαλνληθά 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπκπιήξσκα ηνπ ζπλήζνπο ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο ηεο 

εηαηξίαο θαη φρη σο ππνθαηάζηαηφ ηνπ. Οη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ABC έρνπλ δχν ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο, ην επίζεκν ζχζηεκα 

θνζηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηάξηηζε εμσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ 

εθζέζεσλ θαη ην βαζηδφκελν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε γηα εζσηεξηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη γηα 

ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Όπσο ηνλίδνπλ νη Bilici θαη Dalci (2008), ε ρξήζε ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ θαη 

ηαθηηθψλ θνζηνιφγεζεο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ηνπο δηεπζπληέο ζηε ιήςε 

παξάινγσλ ή αλαθξηβψλ απνθάζεσλ θαζψο γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ιακβάλνληαη 

ππφςε κφλν νη νδεγνί ησλ δαπαλψλ. Αληηζέησο, ηνλίδεηαη πσο αλ ζπλδπαζηνχλ 

ζσζηά νη ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο ηεο θνζηνιφγεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο,  κε ηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο θφζηνπο, απηφ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν κνληέιν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ην 

νπνίν ζα παξάγεη ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα. 

 

Οη Palmer θαη Vied (1998), ζεσξνχλ πσο παξά ηελ νκνθσλία ζρεηηθά κε ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ABC θνζηνιφγεζεο, δελ ππάξρεη ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν κεηαηξνπήο ηεο ζεσξίαο γηα ηελ ABC ζε πξάμε. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ζα 

πξέπεη λα είλαη έλα κεκνλσκέλν ζχζηεκα πνπ ζα ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ην θχξην 

ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο, ελψ άιινη ππνζηεξίδνπλ πσο θάηη ηέηνην ζα απνηχρεη θαζψο 

ηα δεδνκέλα ηεο ABC δελ νινθιεξψλνληαη ζηα βαζηθά ζπζηήκαηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ θαη κέηξεζεο ηεο επίδνζεο πνπ δηαζέηεη κηα 

επηρείξεζε. 
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χκθσλα κε ηε Ghicajanu (2008), oη πξαθηηθέο δηνίθεζεο θαη νη κέζνδνη έρνπλ 

αιιάμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο θαη ζα ζπλερίζνπλ λα αιιάδνπλ. 

Σα δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ ρξεηάδνληαη ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ζχγρξνλεο 

ηερληθέο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο δηεπζπληέο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Η ABC είλαη 

κηα κέζνδνο πνπ εζηηάδεη ζηε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηηο 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο σο δηαδξνκή γηα λα βειηηψλεη ζπλερψο θαη ηελ αμία πνπ 

παξαιακβάλνπλ νη πειάηεο θαη ην θέξδνο πνπ πξνθχπηεη. Η ABM ρξεζηκνπνηεί 

πιεξνθνξίεο βαζηζκέλεο ζηελ ABC γηα λα επεξεάζεη ηε δηνηθεηηθή δξάζε. Οη 

άλζξσπνη αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαλαιψλνπλ πφξνπο θαη έηζη ην λα 

ειέγρεη θαλείο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπ επηηξέπεη λα ειέγμεη ηηο δαπάλεο ζηελ πεγή 

ηνπο. 

 

Η αλάπηπμε απηήο ηεο κεζφδνπ δηαρείξηζεο έρεη νδεγεζεί απφ ηηο αλεζπρίεο ησλ 

δηεπζπληψλ ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε κηαο νξγάλσζεο. 

Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ε πξνέιεπζε ηεο κεζφδνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πξφηππε 

θνζηνιφγεζε, πνπ είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε κε ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαη ηελ θνζηνιφγεζε ζηφρσλ, ε νπνία σο ζηφρν 

έρεη ηηο δαπάλεο. 

 

ηελ πξάμε ππάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο ηεο θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηε 

δξαζηεξηφηεηα. Κάζε ζχκβνπινο επηρεηξήζεσλ δίλεη έκθαζε ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο 

ηεο θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηηο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ θαη νη εηαηξείεο 

εξκελεχνπλ δηαθνξεηηθά ηελ ABC. 

 

1.2. Ιζηοπική Αναδπομή - ςζηήμαηα Κοζηολψγηζηρ μέσπι ηην 
εμθάνιζη ηηρ ABC 

 

Η αξρή ηεο εμέιημεο ηεο ινγηζηηθήο θφζηνπο πξνζδηνξίδεηαη ζην ηέινο ηνπ 19
νπ

  

αηψλα, ηαπηφρξνλα κε ηελ εθδήισζε ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, φπνπ θαη 

ππήξρε ε αλάγθε γηα ζπζηεκαηηθή κέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ. Η 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία φκσο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ γηλφηαλ φιν θαη πην 

πνιχπινθε θαη δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα κεγαιχηεξε πνηθηιία πξψησλ πιψλ θαη 
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πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο εξγαζίαο, ηα νπνία καδί κε ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν επέθεξαλ 

αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαζηζηψληαο επηηαθηηθή ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ 

ηερληθψλ θνζηνιφγεζεο πξντφλησλ. 

 

Οη ηερληθέο απηέο είραλ ζαλ απψηεξν ζηφρν ηνλ απνηειεζκαηηθφ κεξηζκφ ηνπ θνηλνχ 

θφζηνπο παξαγσγήο, δειαδή ηνπ θφζηνπο εθείλνπ πνπ αθνξά πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

πξντφληα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ακνηβή ηνπ Γηεπζπληή παξαγσγήο, ησλ κεραληθψλ, 

ησλ επηβιεπφλησλ θ.η.ι. θαη ην νπνίν θφζηνο θαιείηαη Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα 

(Γ.Β.Δ.). Έηζη, κέρξη ηελ εκθάληζε ηεο θνζηνιφγεζεο θαηά δξαζηεξηφηεηεο 

εκθαλίζηεθαλ δπν ζπζηήκαηα - ζηάδηα θνζηνιφγεζεο πξντφλησλ. 

 

1.2.1. Ππϊηο ζηάδιο κοζηολψγηζηρ 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξψηνπ απηνχ ζηαδίνπ θνζηνιφγεζεο είλαη ε ρξήζε κηαο θαη 

κνλαδηθήο βάζεο κεξηζκνχ γηα ην κεξηζκφ ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ, πνπ 

είλαη ε άκεζε εξγαζία. Δηδηθφηεξα, ε βάζε κεξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ήηαλ 

θπξίσο είηε νη ψξεο ηεο εξγαζίαο είηε ην θφζηνο ηεο εξγαζίαο. 

 

Η ρξήζε σο βάζεο κεξηζκνχ ηεο άκεζεο εξγαζίαο ήηαλ ινγηθή θαη νξζή, θαζψο ηα 

πξψηα ρξφληα ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο ραξαθηεξίδνληαλ απφ ην γεγνλφο φηη ε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ήηαλ εληάζεσο εξγαζίαο. Η ρξήζε κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ήηαλ κηθξήο έθηαζεο θαη ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγνληαλ, δειαδή νη 

απνζβέζεηο ησλ κεραλψλ, ήηαλ εμίζνπ κηθξφ γηα ηελ επηρείξεζε, ζε ζρέζε κε ηα 

ινηπά θφζηε παξαγσγήο. Δπίζεο, ιφγσ ηνπ ζρεηηθά κηθξνχ κεγέζνπο ησλ 

κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, κηθξφ ήηαλ θαη ην χςνο ησλ Γ.Β.Δ. Έηζη, αθφκε θαη αλ 

ε άκεζε εξγαζία δελ ήηαλ ε θχξηα αηηία ηεο δεκηνπξγίαο ησλ Γ.Β.Δ., δειαδή δελ 

ήηαλ νδεγφο θφζηνπο ησλ Γ.Β.Δ., νη επηπηψζεηο απφ ηε ρξήζε ηεο σο βάζεο κεξηζκνχ 

ησλ Γ.Β.Δ. ήηαλ κηθξέο ή αζήκαληεο. 

 

Η παξαπάλσ κέζνδνο θνζηνιφγεζεο ινηπφλ ήηαλ απνηειεζκαηηθή θαη αμηφπηζηε 

θαζψο ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ήηαλ απιή, ε πνηθηιία ησλ πξντφλησλ πνπ παξήγαγε 

κηα επηρείξεζε ήηαλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε θαη ην θφζηνο ησλ Γ.Β.Δ., δειαδή ηνπ 

έκκεζνπ θφζηνπο πνπ έρξηδε αλάγθεο κεξηζκνχ, ήηαλ κηθξφ. Δηδηθά ην ηειεπηαίν είρε 

σο απνηέιεζκα λα δίλεη ε θνζηνιφγεζε αμηφπηζηα απνηειέζκαηα, αθφκα θαη ζε 
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πεξίπησζε ιαλζαζκέλνπ κεξηζκνχ, θαζψο ην εχξνο ηνπ ιάζνπο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

κνλαδηαίνπ θφζηνπο ηνπ πξντφληνο ήηαλ κηθξφ. 

 

1.2.2. Γεωηεπο ζηάδιο κοζηολψγηζηρ 

Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε 

εθηεηακέλε ρξήζε ησλ κεραλψλ νδήγεζε ζηε αχμεζε ησλ Γ.Β.Δ. θαη ε άκεζε 

εξγαζία σο κνλαδηθή βάζε κεξηζκνχ δελ ήηαλ δπλαηφ λα δίλεη αμηφπηζηα 

απνηειέζκαηα γηα ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ, ηδηαίηεξα θαζψο δελ ήηαλ ε 

κνλαδηθή αηηία δεκηνπξγίαο ηνπ θφζηνπο ησλ Γ.Β.Δ. 

 

Έηζη ινηπφλ, ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο βάζεηο κεξηζκνχ ησλ Γ.Β.Δ. 

πγθεθξηκέλα, θαηαξράο δεκηνπξγνχληαη νη ιεθάλεο θφζηνπο ή ηα Κέληξα Κφζηνπο. 

Ωο θέληξν θφζηνπο ελλνείηαη ε νπνηαδήπνηε θνζηνινγηθή ππνδηαίξεζε ή πεξηνρή 

επζχλεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο γηα ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ινγηζηηθή 

ζπγθέληξσζε ηνπ θφζηνπο. Πξαθηηθά, σο θέληξα θφζηνπο νξίδνληαη ηα θχξηα θαη 

βνεζεηηθά ηκήκαηα παξαγσγήο ζηα νπνία ζπγθεληξψλεηαη ην θφζηνο πνπ αθνξά ζην 

θάζε ηκήκα. 

 

Έπεηηα, αθνινπζεί ν κεξηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ βνεζεηηθψλ ηκεκάησλ ζηα θχξηα θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζηα πξντφληα κε ηε ρξήζε πνιιψλ βάζεσλ κεξηζκνχ. Οη βάζεηο 

κεξηζκνχ ζχκθσλα κε απηφ ην λέν θνζηνινγηθφ ζχζηεκα είλαη γηα παξάδεηγκα νη 

κεραλνψξεο, ηα ηεηξαγσληθά κέηξα, ην βάξνο ησλ πιηθψλ, ην βάξνο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ, νη κνλάδεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ αλαιψζεθαλ θ.η.ι. 

Δπνκέλσο σο βάζε κεξηζκνχ επηιέγεηαη εθείλε πνπ ζπληζηά ηνλ θχξην νδεγφ 

θφζηνπο, δειαδή ην δεκηνπξγφ ηνπ θφζηνπο. Όκσο κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, ην 

ζχζηεκα απηφ θνζηνιφγεζεο άξρηζε λα δίλεη φιν θαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη έπξεπε εθ ησλ πξαγκάησλ λα αιιάμεη.  

 

1.2.3. Σπίηο ζηάδιο κοζηολψγηζηρ – ABC 

Η απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ε παξνρή νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ 

ππεξεζηψλ κέζα ζε κηα επηρείξεζε, πνπ αλέβαζαλ θαηαθφξπθα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

Γ.Β.Δ. ζην ζπλνιηθφ θφζηνο, θαζψο θαη ε παξαγσγή πνιιψλ πξντφλησλ ή πξντφλησλ 
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κε νινέλα θαη πην πεξίπινθε παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαηέζηεζαλ αλαθξηβή ηε 

κέζνδν θνζηνιφγεζεο ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ θαη ζπλεηέιεζαλ ζηελ εκθάληζε ηεο 

θνζηνιφγεζεο θαηά δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Η αθξηβήο θνζηνιφγεζε ελφο πξντφληνο εθηφο απφ ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη γηα 

ηε ιήςε απνθάζεσλ, απνηειεί έλα δπζρεξέο θαη δπζεπίιπην δήηεκα. Η δπζθνιία ηνπ 

νθείιεηαη ζηελ ηδηνηξνπία ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο σο άκεζν θαη έκκεζν 

θαζψο ην θφζηνο ελφο πξντφληνο απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ην άκεζν θαη ην έκκεζν. 

Έηζη, ην άκεζν θφζηνο είλαη ην κέξνο εθείλν ηνπ θφζηνπο πνπ γίλεηαη γηα ράξε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο θαη πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ην κέγεζφο 

ηνπ. πλήζσο ην άκεζν θφζηνο είλαη θαη κεηαβιεηφ, δειαδή κεηαβάιιεηαη κε ηνλ ίδην 

ξπζκφ πνπ κεηαβάιιεηαη θαη ε πνζφηεηα παξαγσγήο. Παξάδεηγκα άκεζνπ θφζηνπο 

είλαη νη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. Σν έκκεζν 

θφζηνο απφ ηελ άιιε πιεπξά, δε γίλεηαη γηα ράξε ελφο θαη κφλν πξντφληνο αιιά 

αλαθέξεηαη ζε κηα νιφθιεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίδεη 

πνιιά πξντφληα. Δπνκέλσο, δε κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί εχθνια γηα πνην πξντφλ έρεη 

γίλεη ην έκκεζν θφζηνο, ην νπνίν δελ είλαη ζηαζεξά αλαινγηθά κεηαβιεηφ θαη 

πεξηιακβάλεη έλαλ ππξήλα ζηαζεξνχ θφζηνπο. Παξάδεηγκα έκκεζνπ θφζηνπο είλαη ην 

θφζηνο δηαλνκήο πξντφλησλ κηαο επηρείξεζεο κε παξαγσγή πνιιψλ πξντφλησλ. 

 

πλεπψο γηα λα γλσξίδνπκε ην πιήξεο θφζηνο ελφο πξντφληνο, πξέπεη λα 

πξνζζέζνπκε ην άκεζν θαη ην έκκεζν θφζηνο πνπ αληηζηνηρεί ζην πξντφλ. Σν θξίζηκν 

δήηεκα ζε ζρέζε κε ηελ θνζηνιφγεζε άπηεηαη ηνπ ηξφπνπ επηκεξηζκνχ ηνπ έκκεζνπ 

θφζηνπο ζην θφζηνο ηνπ πξντφληνο. Σν δήηεκα απηφ, πνπ εθηφο απφ θξίζηκν είλαη θαη 

δπζρεξέο ζηελ επίιπζή ηνπ αθνχ δε κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε άκεζν ηξφπν ε 

πξνέιεπζή ηνπ, έρεη ζπγθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

Λχζε ζην πξφβιεκα ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο ζηα πξντφληα θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ππφζρεηαη λα δψζεη ε κέζνδνο θνζηνιφγεζεο βάζεη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Η θηινζνθία πνπ δηέπεη ηελ ABC ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο Cooper 

θαη Kaplan (1992) σο απιή θαζψο νπζηαζηηθά φιεο νη επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ππάξρνπλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ παξαγσγή θαη ηε δηαλνκή ησλ 
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πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη επνκέλσο ην θφζηνο ηνπο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη 

θφζηνο ηνπ πξντφληνο. 

 

Η θηινζνθία ηεο ABC είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε θηινζνθία πνπ δηέπεη ηα 

παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο. Οη Garrison θαη Noreen (2008) ηνπνζεηνχλ 

ηελ ABC ζε έλα ηξίην επίπεδν εμέιημεο ησλ ζπζηεκάησλ θνζηνιφγεζεο. ην πξψην 

επίπεδν εληάζζεηαη φπσο είδακε ε απεπζείαο θαηαλνκή ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο ζην 

ηειηθφ θφζηνο ηνπ πξντφληνο, ζπλήζσο κε θξηηήξην θαηαλνκήο ηηο ψξεο άκεζεο 

εξγαζίαο. ην δεχηεξν επίπεδν αληηζηνηρεί ε ζπγθέληξσζε ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο ζηα 

ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο δεμακελέο θφζηνπο, απφ ηηο νπνίεο ην 

έκκεζν θφζηνο ζε δεχηεξε θάζε αλαδηαλέκεηαη ζηα ηειηθά πξντφληα. Σν ηξίην 

επίπεδν, απηφ ηεο ABC, απνηειεί έλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε 

δχν ζηάδηα, φπσο θαη ην ζχζηεκα ζπγθέληξσζεο ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο ζηα ηκήκαηα, 

κε ηε δηαθνξά φηη ζε πξψην ζηάδην ην έκκεζν θφζηνο δε ζπγθεληξψλεηαη κε θξηηήξην 

ην ηκήκα γηα ράξε ηνπ νπνίνπ έρνπλ γίλεη, αιιά ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

έρεη πξνθαιέζεη ηε δεκηνπξγία ηνπ. Η ABC κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη βειηησκέλε 

εθδνρή ηεο θνζηνιφγεζεο κέζσ αλαδηαλνκήο ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο ησλ ηκεκάησλ 

ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θάζε ηκήκα ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα δηελεξγεί εληειψο 

αλφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο, ηφζν απφ δηαδηθαζηηθή φζν θαη απφ θνζηνινγηθή άπνςε. 

 

Σν δεηνχκελν ζηελ πεξίπησζε απηή δελ είλαη ε αθξηβήο θνζηνιφγεζε ηνπ πξντφληνο 

θαη ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ αιιά ε θαηαλνκή ησλ 

Γ.Β.Δ., ησλ εμφδσλ δηνίθεζεο θαη ησλ εμφδσλ δηάζεζεο ζηα ηειηθά πξντφληα πνπ 

έρνπλ πσιεζεί ή πνπ παξακέλνπλ ζε απφζεκα ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ην ιεηηνπξγηθφ 

απνηέιεζκα ηεο επηρείξεζεο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηε ζχγθξηζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο κε ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ ή ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηάζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο. 

 

Γηα ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη θνξνινγηθνχο ιφγνπο, απαηηείηαη έλα απιφ ζχζηεκα 

θνζηνιφγεζεο, πνπ λα απνδίδεη ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξάζεο. Σα Γ.Β.Δ. θαη ηα έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο ζεσξνχληαη έμνδα πεξηφδνπ, 

δειαδή ζεσξείηαη φηη δε γίλνληαη γηα ράξε ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο. Ο επηκεξηζκφο 

ηνπο πάλσ ζηα πξντφληα έρεη κφλν ηππηθφ ραξαθηήξα ψζηε λα ππνινγηζηεί ην 
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ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη δε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ ή γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, 

αξθεί έλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο πνπ απιά θαηαλέκεη ην ζπλνιηθφ έκκεζν θφζηνο 

ζηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο, φπσο είλαη ην ζχζηεκα ηεο θαηαλνκήο βάζεη ησλ 

σξψλ άκεζεο εξγαζίαο. Ωζηφζν, έλα ηέηνην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο δε κπνξεί λα 

εμππεξεηήζεη ηηο εζσηεξηθέο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ιήςε 

ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ. 

 

Η αλάγθε γηα αθξηβή πιεξνθφξεζε φζνλ αθνξά ζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θάζε 

επηρείξεζεο είλαη θξίζηκε γηα νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ πξνθεηκέλνπ απηφο λα πάξεη 

ηηο νξζέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απνθάζεηο πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα δηαηεξήζεη ή θαη 

λα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθή ηνπ ζέζε. Γηα πνιιά ρξφληα νη επηρεηξήζεηο 

ιεηηνπξγνχζαλ κε ηελ παξαδνρή φηη νη πιεξνθνξίεο ηνπο γηα ηελ θνζηνιφγεζε 

αληηζηνηρνχζαλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν, αιιά πάληνηε επαξθψο, ζηηο ηηκέο θφζηνπο 

ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Γπζηπρψο απηφ ήηαλ 

αιεζέο κφλν ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ. 

 

Δλψ ηα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο ηνπ δεχηεξνπ επηπέδνπ απαληνχζαλ ζην εξψηεκα 

«πσο κπνξεί έλαο νηθνλνκηθφο νξγαληζκφο λα θαηαλείκεη ην θφζηνο ηνπ πξντφληνο ή 

ηεο ππεξεζίαο ηνπ γηα πιεξνθφξεζε ησλ εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ θαη γηα έιεγρν ηνπ 

θφζηνπο θάζε ηκήκαηνο», ε ABC ζέηεη έλα ζχλνιν απφ ηειείσο δηαθνξεηηθέο 

εξσηήζεηο, φπσο: 

 

 Πνηεο δξαζηεξηφηεηεο εθηεινχληαη κε ρξήζε – αλάισζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πφξσλ 

 Πφζν θνζηίδεη ε εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ 

 Γηα πνηνπο ιφγνπο ε επηρείξεζε πξέπεη λα εθηειεί απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο  

 Πφζν ζπκβάιιεη θάζε δξαζηεξηφηεηα ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ, ησλ 

ππεξεζηψλ ή ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ 

 

Δίλαη εκθαλέο ινηπφλ φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζην λέν θαη ηα 

παιηά ζπζηήκαηα. Καηαξράο, ζε αληίζεζε κε ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα, ε ABC 

εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο δηνίθεζεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
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παξαγσγή θάζε πξντφληνο ή γηα ηελ παξνρή θάζε ππεξεζίαο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη ηα εμήο: 

 

 Λεηηνπξγία κεραλψλ 

 Ρπζκίζεηο κεραλψλ 

 Πξνγξακκαηηζκφο ιεηηνπξγίαο παξαγσγήο 

 Παξαιαβή Α΄ πιψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ 

 Τπνζηήξημε ππαξρφλησλ πξντφλησλ 

 Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ 

 Δπηζθεπέο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ 

 Αλαζρεδηαζκφο πξντφλησλ 

 Έιεγρνο πνηφηεηαο θ.ν.θ. 

 

Καηά δεχηεξν ιφγν κηα άιιε ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο ABC κε ηα άιια πξνυπάξρνληα 

ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο είλαη φηη αληηθείκελα θφζηνπο γηα ηελ ABC δελ είλαη κφλν 

ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο, αιιά κπνξεί λα είλαη θαη πειάηεο ή ζπγθεθξηκέλα 

ηκήκαηα θαη ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Οη δπν απηέο δηαθνξέο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα φζεο επηρεηξήζεηο παξάγνπλ 

πνιιά λέα πξντφληα, εηζάγνπλ λέεο δηαδηθαζίεο, πξνζεγγίδνπλ λένπο πειάηεο θαη 

ηθαλνπνηνχλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο. Σα ζπζηήκαηα 

θνζηνιφγεζεο ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ επηπέδνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο γηα 

ην κεξηζκφ ηνπ θφζηνπο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο κνλάδαο πξντφληνο, 

κπνξνχλ λα σθειήζνπλ κφλν εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

ζηαζεξά επηρεηξεκαηηθά πεξηβάιινληα, νη νπνίεο παξάγνπλ πξντφληα πνπ βξίζθνληαη 

ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο θαη έρνπλ ζηαζεξέο 

ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο ηνπο. Σέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεηο φκσο είλαη δχζθνιν λα 

βξεζνχλ ζηηο κέξεο καο. 

 

ην ζεκείν απηφ πξηλ ζπλερίζνπκε ηελ αλάιπζε θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξαηεζνχλ νη 

νξηζκνί φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ελφο ζπζηήκαηνο ABC, νη νπνίνη νξηζκνί ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαθάησ. Οη νξηζκνί απηνί έρνπλ σο 

εμήο: 
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 Πφξνη (resources): νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα έμνδα 

δηνίθεζεο, ηα ζηαζεξά Γ.Β.Δ. θ.η.ι. 

 Γξαζηεξηφηεηα (activity): δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχληαη γηα λα ηθαλνπνηεζεί 

κηα ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη επίζεο θαη ην απνηέιεζκα 

ηεο αλάισζεο ησλ πφξσλ, ην νπνίν δεκηνπξγείηαη εληφο ηεο επηρείξεζεο. 

Παξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ απνηεινχλ νη ξπζκίζεηο ησλ κεραλψλ, νη 

παξαγγειίεο αγνξψλ, νη παξαιαβέο α΄ πιψλ θ.η.ι. 

 Κέληξν δξαζηεξηφηεηαο (activity center): είλαη κηα νκάδα δξαζηεξηνηήησλ 

απνηεινχκελε απφ έλα πιήζνο ζπζρεηηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Οδεγνί πφξσλ (resource drivers): είλαη νη νδεγνί θφζηνπο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ 

θαη θαζνξίδνληαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κηα 

αθξηβή θαη αληηθεηκεληθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

 Λεθάλε – Γεμακελή θφζηνπο δξαζηεξηφηεηαο (activity cost pool): απνηειείηαη 

απφ κηα νκάδα ζπζρεηηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ νπνία θαηαλέκεηαη ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ζην πξψην ζηάδην κε ηε ρξήζε ησλ νδεγψλ πφξσλ 

 Οδεγνί δξαζηεξηνηήησλ (activity drivers): είλαη νη νδεγνί θφζηνπο ηνπ 

δεχηεξνπ ζηαδίνπ θαη θαζνξίδνληαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο απφ έλα θέληξν 

δξαζηεξηφηεηαο ζηα αληηθείκελα θφζηνπο 

 ηνηρείν θφζηνπο (cost element): ην πνζφ πνπ πιεξψλεηαη γηα ηελ απφθηεζε 

ελφο πφξνπ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα 

 Αληηθείκελν θφζηνπο (cost object): φια εθείλα ηα πξντφληα, νη ππεξεζίεο θαη 

νη πειάηεο πνπ θνζηνινγνχληαη 

 Οδεγφο θφζηνπο (cost driver): είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνθαιεί ηελ 

χπαξμε ελφο θφζηνπο κέζα ζηελ επηρείξεζε. Γηα λα ππνινγηζηεί πνζνηηθά 

είλαη αλαγθαία ε εχξεζε ελφο κεηξήζηκνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη είηε γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο είηε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, 

πξντφληα ή ππεξεζίεο. Οη νδεγνί θφζηνπο απεηθνλίδνπλ ηελ αλάισζε ηνπ 

θφζηνπο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο (1
ν
 ζηάδην – νδεγνί πφξσλ) θαη ηελ αλάισζε 
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ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, πξντφληα ή ππεξεζίεο (2
ν
 

ζηάδην – νδεγνί δξαζηεξηνηήησλ) 

 

1.3. Γιαθοπέρ μεηαξω παπαδοζιακήρ κοζηολψγηζηρ και ABC 

 

Ο Γθίλνγινπ (2002) ηνλίδεη φηη ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο, είηε 

εθείλα πνπ θαηαγξάθνπλ ηηο ππεξπςσκέλεο δαπάλεο βαζηζκέλεο ζηελ άκεζε εξγαζία 

ή ηε ρξεκαηηθή αμία ησλ πσιήζεσλ, είηε ηα άκεζα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο πνπ δε 

ιακβάλνπλ θαζφινπ ππφςε ηηο ππεξπςσκέλεο δαπάλεο γηα ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο 

θαη ηνπο πειάηεο, ζεσξήζεθαλ ήδε σο παιαηά. Οη δηαθεθξηκέλνη εξεπλεηέο ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο είραλ αξρίζεη ήδε ηα ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα 

θνζηνιφγεζεο βαζηζκέλα ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηα 

επηρείξεζε. Σα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο ζρεδηάδνληαη γηα λα 

παξέρνπλ ηα απνηειέζκαηα ζε κηα θιίκαθα ησλ θνζηψλ κνλάδαο γηα ηα πξντφληα ηεο 

επηρείξεζεο, κε ζηφρν λα ελεκεξσζνχλ νη ηξίηνη ρξήζηεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

δειψζεηο ηεο. 

 

Σα παξαδνζηαθά γεληθεπκέλα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο θξχβνληαο ηηο αλεπάξθεηέο 

ηνπο θάησ απφ έλα καλδχα δήζελ ιεπηνκεξεηαθψλ αξηζκεηηθψλ ππνινγηζκψλ, 

παξαπιεξνθνξνχζαλ πνιιέο θνξέο ηνπο ρξήζηεο ηνπο. Απηφ νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο 

φηη ε παξαδνζηαθή θνζηνιφγεζε αληινχζε ηα ζηνηρεία εηζφδνπ ηεο ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά απφ ην γεληθφ θαζνιηθφ ηεο επηρείξεζεο. Άξα έλα ζχζηεκα 

ζρεδηαζκέλν γηα λα παξέρεη πιεξνθφξεζε θπξίσο ζε άηνκα θαη θνξείο εθηφο ηεο 

επηρείξεζεο θαιείηαη λα νξγαλψζεη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο ηα ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νδεγνχληαλ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηινγέο αζχκβαηεο κε ηηο αλάγθεο ηνπο, ηνπο ζθνπνχο θαη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ νξγαληζκψλ πνπ δηνηθνχζαλ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ζπζηήκαηα παξαδνζηαθήο θνζηνιφγεζεο ήηαλ ζρεδηαζκέλα λα 

ιεηηνπξγνχλ πξηλ απφ πνιιέο δεθαεηίεο, φηαλ νη εηαηξίεο παξαζθεχαδαλ ιίγα 

δηαθνξεηηθά πξντφληα θαη νη δαπάλεο ησλ άκεζσλ εξγαηηθψλ θαη ησλ πιηθψλ 

απνηεινχζαλ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο θφζηνπο. Σν χςνο ησλ γεληθψλ εμφδσλ ήηαλ 

ζρεηηθά κηθξφ θαη ν κε θαηάιιεινο επηκεξηζκφο ηνπ δελ νδεγνχζε ζε ζεκαληηθή 
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δηαζηξέβισζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ. Οη δαπάλεο 

γηα ηε ζπιινγή νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ήηαλ πςειέο θαη έηζη κε έρνληαο ε εηαηξία 

ηα θαηάιιεια δεδνκέλα, αδπλαηνχζε λα αλαπηχμεη κηα πην απνδνηηθή κέζνδν 

θνζηνιφγεζεο. Η θνζηνιφγεζε ABC είλαη κηα πξφζθαηα αλαπηπρζείζα έλλνηα ε 

νπνία ήξζε λα δηνξζψζεη ηα θαθψο θείκελα ησλ παξαδνζηαθψλ θνζηνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

 

Σα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηνχλ κηα δηαδηθαζία δχν 

ζηαδίσλ γηα λα επηκεξίζνπλ ηηο δαπάλεο ζην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο. Οη δαπάλεο 

απηέο επηκεξίδνληαη πξψηα ζηα θέληξα θφζηνπο θαη έπεηηα ζην ζχλνιν ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Όκσο απηέο νη παξαδνζηαθέο δηαδηθαζίεο επηκεξηζκνχ 

αιινηψλνπλ αξθεηά ηηο αλαθεξφκελεο ηηκέο θφζηνπο. Σα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα 

επηκεξίδνπλ ην θφζηνο απφ ηα θέληξα θφζηνπο ζηα ηειηθά πξντφληα ρξεζηκνπνηψληαο 

σο βάζε επηκεξηζκνχ ηνλ αξηζκφ εξγαηνσξψλ θαη κεραλνσξψλ, ηηο πξψηεο χιεο πνπ 

αγνξάζηεθαλ θαη ηνλ φγθν ή αξηζκφ ησλ κνλάδσλ πξντφλησλ πνπ παξήρζεζαλ. 

Δπεηδή πνιιέο γεληθέο δαπάλεο δε ρξεζηκνπνηνχληαη ζε άκεζε αλαινγία κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ κνλάδσλ  πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη, απηά ηα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο 

παξέρνπλ κηα αξθεηά αλαθξηβή κέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ αληίζηνηρσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο αλαιψλνληαη απφ ην θάζε ηειηθφ πξντφλ. 

 

χκθσλα κε ην Narong (2009), ηα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο δξαζηεξηνηήησλ 

δηαθέξνπλ απφ ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα ζην φηη κνληεινπνηνχλ ηε ρξήζε φισλ 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ πάλσ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη απφ απηνχο 

θαη έπεηηα ζπλδένπλ ην θφζηνο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε πξντφληα, ππεξεζίεο, 

πειάηεο ή έξγα ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζζφηεξα θαη δηαθνξεηηθά αίηηα θφζηνπο αλά 

είδνο δξαζηεξηφηεηαο. Έηζη, ηα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο δξαζηεξηνηήησλ 

θαηακεηξνχλ ην θφζηνο δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ, ην νπνίν δελ είλαη πάληα 

αλάινγν κε ηνλ φγθν ηεο παξαγσγήο. 

 

Η δηαθνξά ζην ηειηθφ απνηέιεζκα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θάζε κεζφδνπ, είηε ηεο 

παξαδνζηαθήο είηε ηεο ABC, πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φια ηα ηειηθά πξντφληα θαη νη 

ππεξεζίεο δε ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ ζηελ θαηαλάισζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Όζν 

ινηπφλ κεγαιχηεξε δηαθνξά έρνπλ ζε πνζφηεηα θαη εηδηθέο απαηηήζεηο θαηαζθεπήο, 

νη παξαγφκελεο απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα παξηίδεο, ηφζν πεξηζζφηεξν ζα απνθιίλνπλ 
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ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ δχν κεζφδσλ. Γεδνκέλνπ 

ηνπ γεγνλφηνο φηη γηα λα αληηκεησπίζνπλ νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο κε επηηπρία ην 

αληαγσληζηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα απμάλνπλ ζπλερψο ηελ πνηθηιία ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο ζηηο εηδηθέο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο, θαζίζηαηαη εκθαλήο ε κεγάιε ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο 

ηεο κεζφδνπ ABC.  

 

Με πεξηζζφηεξν αθξηβή θνζηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ, νη δηνηθνχληεο ηηο επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ λα πάξνπλ θαιχηεξεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηα παξαγφκελα πξντφληα θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγεί ε παξαγσγή θαη εκπνξία ηνπο. Οη απνθάζεηο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηηκνιφγεζε, ηελ παξαγσγή ή ηε δηαθνπή 

ηεο παξαγσγήο θάπνησλ πξντφλησλ, ηελ νξηνζέηεζε ησλ επηπέδσλ ηεο παξαγσγήο, 

δηαθίλεζεο θαη ππνζηήξημεο γηα πξντφληα θαη πειάηεο. Αθφκε, νη απνθάζεηο γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο ηνπ πψο λα 

εθηειεζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο κε άιιεο ιηγφηεξν δαπαλεξέο, πψο λα 

αλαδηνξγαλσζεί ε παξαγσγή γηα λα εμαιεηθζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ 

πξνζζέηνπλ αμία ζηα πξντφληα θαη πψο λα επαλαζρεδηαζηνχλ ηα πξντφληα ψζηε λα 

θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

χκθσλα κε ηνπο Geri θαη Ronen (2005), νη δηεπζπληέο ζε φια ηα νξγαλσηηθά 

επίπεδα αληηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ABC σο αθξηβέζηεξα 

θαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα απφ εθείλα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ παξαδνζηαθή 

θνζηνιφγεζε θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη πξφζπκνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηερληθέο 

ηεο  ABC  θνζηνιφγεζεο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο. 

 

Η ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ABC κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο είλαη ε κεγαιχηεξε δηαθνξά ζηε λννηξνπία κεηαμχ ηεο ABC θαη ηεο 

παξαδνζηαθήο θνζηνιφγεζεο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο ησλ ABC 

κνληέισλ ρξεζηκνπνηνχλ έμνδα πνπ ηα ζπγθεληξψλνπλ απφ ην γεληθφ ινγηζηηθφ 

ζρέδην. ε πην εμειηγκέλεο εθαξκνγέο νη εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ πξνβιέςεηο, φπσο ηα 

πξνυπνινγηζηηθά έμνδα ή ηηο δαπάλεο πνπ έρεη σο ζηφρν λα πξαγκαηνπνηήζεη ε 

εηαηξία. Έλα ABC ζχζηεκα επηηξέπεη ζηε δηνίθεζε λα ειέγρεη πψο αιιάδεη ε δήηεζε 

ησλ πφξσλ θαηά ηε ιήςε ησλ ελαιιαθηηθψλ απνθάζεσλ, π.ρ. θαηά ηελ εζηίαζε ζε 
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ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή πειάηεο, θαηά ην ζρεδηαζκφ βειηησκέλσλ πξντφλησλ ή ηελ 

εθαξκνγή λέαο ηερλνινγίαο. Έηζη, παξφιν πνπ ε ABC ζρεδηάζηεθε αξρηθά γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο θνζηνινγηθφ ζχζηεκα, είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα 

ζχζηεκα πνπ βνεζάεη ζην ζρεδηαζκφ, ζηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο θαη ζηε δηνίθεζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ θαηλφκελα φπσο είλαη ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο θαη δηάζεζεο, σο απνηέιεζκα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ηεο 

θαιχηεξεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θάζε πειάηε. Οη 

επηρεηξήζεηο αληαπνθξηλφκελεο ζε απηέο ηηο κεηαβνιέο ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεδίνπ, 

αλαδήηεζαλ ηξφπνπο λα ελδπλακψζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη λα θάλνπλ 

πεξηζζφηεξν αθξηβή ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 

Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία νη εηαηξίεο παξάγνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ. 

Οη δαπάλεο ησλ άκεζσλ εξγαηηθψλ αληηπξνζσπεχνπλ κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ 

ζπλνιηθψλ δαπαλψλ, ελψ ε ζπκκεηνρή ησλ γεληθψλ εμφδσλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά. 

Έηζη έλαο απινπνηεκέλνο ηξφπνο επηκεξηζκνχ ησλ γεληθψλ εμφδσλ κε βάζε 

επηκεξηζκνχ ηα άκεζα εξγαηηθά δελ είλαη δηθαηνινγεκέλνο, ηδίσο ηψξα πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ιφγσ ηεο επξείαο εμάπισζεο ηεο 

ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, δελ απνηειεί πιένλ θξαγκφ ζηελ εηζαγσγή 

πην ζχλζεησλ κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο. 

 

Όια ηα παξαπάλσ θαζψο θαη ε αλάγθε ησλ εηαηξηψλ λα θεξδίδνπλ αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα ζηελ αγνξά πξνζθέξνληαο πςειφηεξε πνηφηεηα, θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε θαη ινγηθέο ηηκέο, νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ABC. 

ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, πξσηνπφξνο ζηελ έξεπλα γηα ηελ ABC ππήξμε φπσο έρεη 

αλαθεξζεί, ν θαζεγεηήο ηνπ Harvard Business School, Robert Kaplan, ελψ ηε κέζνδν 

αληηκεηψπηζε πξψηνο σο έλα ζχζηεκα ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ, 

ν ζπλάδειθνο ηνπ Robin Cooper ζε άξζξα ηνπ ζην πεξηνδηθφ ηνπ ίδηνπ 

παλεπηζηεκίνπ. Σηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηεο ABC ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ 

κειέηεζε αξρηθά ν Rotch. χκθσλα κε ηνπο ρξήζηεο ABC ζπζηεκάησλ ππάξρνπλ 

πνιινί ιφγνη πνπ νη εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν απηή, κε δεκνθηιέζηεξνπο ηηο 
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δπλαηφηεηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο, κέηξεζεο ηεο απφδνζεο θαη βειηίσζεο ηεο 

ηηκνιφγεζεο. 

 

Οη Vercio θαη Shoemaker (2007), ηζρπξίδνληαη φηη ε ABC παξέρεη ιχζεηο γηα ηε 

κέηξεζε ηνπ θφζηνπο, θάηη πνπ δε κπνξνχζαλ λα θάλνπλ νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη. Η 

ABC αληί απιά λα δηαηξεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο κε ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ή ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη, αλαγλσξίδεη φηη φια ηα θφζηε δελ θαζνδεγνχληαη απφ ηνλ 

φγθν παξαγσγήο. 

 

Η ζεκειηψδεο δηαθνξά κεηαμχ ηεο παξαδνζηαθήο θνζηνιφγεζεο θαη ηεο ABC 

βξίζθεηαη ζηελ αλαδήηεζε ηεο αηηίαο πνπ πξνθαιεί ηα θφζηε θαζψο ηα παξαδνζηαθά 

ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο ζεσξνχλ φηη ηα πξντφληα πξνθαινχλ άκεζα θφζηε, ελψ ηα 

ζπζηήκαηα ABC ζεσξνχλ φηη ηα θφζηε πξνθαινχληαη έκκεζα κφλν απφ ηα πξντφληα. 

Οπζηαζηηθά ε δηαθνξά ησλ δχν ζπζηεκάησλ έγθεηηαη ζηε δηαθνξεηηθή εζηίαζε, 

δειαδή ε παξαδνζηαθή θνζηνιφγεζε εζηηάδεη ζηα κεκνλσκέλα πξντφληα ελψ ε ABC 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο αθνχ απηέο είλαη πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηα θφζηε. 

 

ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο ν ζηφρνο είλαη λα απνηηκεζνχλ ζσζηά 

ηα απνζέκαηα θαη ην θφζηνο πσιεζέλησλ πξντφλησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

νηθνλνκηθέο εθζέζεηο γηα ρξήζε εθηφο εηαηξίαο. ηελ θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο 

επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, αληηθείκελν είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ πειαηψλ θαη ε δηαρείξηζε 

ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Ωο ζπλέπεηα απηψλ ησλ δηαθνξψλ ζηνπο ζηφρνπο, 

ε «βέιηηζηε πξαθηηθή» ηεο ABC δηαθέξεη απφ πνιιέο απφςεηο απφ ηελ παξαδνζηαθή 

θνζηνιφγεζε. 

 

ηελ θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο: 

 

 ηα πξντφληα κπνξεί λα θαηαινγηζηνχλ ζηνηρεία θφζηνπο ηφζν ηεο 

παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Γ.Β.Δ. - έκκεζν θφζηνο παξαγσγήο), φζν θαη 

ησλ ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο (δηνίθεζεο, πσιήζεσλ, έξεπλαο 

θαη αλάπηπμεο). 
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 Οξηζκέλα ζηνηρεία θφζηνπο παξαγσγήο κπνξεί λα απνθιεηζηνχλ απφ ην 

θφζηνο πξντφληνο. 

 

 Υξεζηκνπνηνχληαη νξηζκέλα θέληξα έκκεζνπ θφζηνπο, θάζε έλα απφ ηα νπνία 

επηκεξίδεηαη ζε πξντφληα θαη ζε άιια αληηθείκελα θνζηνιφγεζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην δηθφ ηνπ κνλαδηθφ κέηξν δξαζηεξηφηεηαο.  

 

 Οη βάζεηο επηκεξηζκνχ δηαθέξνπλ ζπρλά απφ εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο. 

 

 Οη ζπληειεζηέο ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο παξαγσγήο ή ζπληειεζηέο 

δξαζηεξηφηεηαο, κπνξεί λα βαζίδνληαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ζε ζπλζήθεο 

πιήξνπο δπλακηθφηεηαο αληί γηα ην πξνυπνινγηζκέλν επίπεδν δπλακηθφηεηαο. 

 

Οη δηαθνξέο απηέο απφ ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο κπνξεί λα έρνπλ 

ζεακαηηθφ αληίθηππν ζην θφζηνο ησλ πξντφλησλ θαη ζηελ θεξδνθνξία ησλ πξντφλησλ 

θαη ησλ πειαηψλ (Garrison θαη Noreen, 2008). 

 

Δπηπιένλ, ζηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο ηα άκεζα πιηθά θαη ε άκεζε 

εξγαζία είλαη ηα κφλα θφζηε πνπ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ άκεζα ζε έλα πξντφλ. 

Αληηζέησο, κε ηελ ABC νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζζέηνπλ αμία θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ 

αμία. Η βειηίσζε ηεο επίδνζεο ελφο ζπζηήκαηνο απαηηεί ηελ εμάιεηςε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία. εκαληηθέο δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη 

επίζεο ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ θφζηνπο, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ: 

 

Έμμεζο κόζηος μη παραγωγικών δραζηηριοηήηων  

 

ηελ παξαδνζηαθή θνζηνιφγεζε, κφλν ην θφζηνο παξαγσγήο θαηαινγίδεηαη ζηα 

πξντφληα. Οη δαπάλεο πσιήζεσλ γεληθνχ ραξαθηήξα θαη δηνίθεζεο αληηκεησπίδνληαη 

σο δαπάλεο πεξηφδνπ θαη δελ θαηαινγίδνληαη ζηα πξντφληα. Ωζηφζν, πνιιά απφ απηά 

ηα ζηνηρεία θφζηνπο απνηεινχλ θαη κέξνο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, πψιεζεο, 

δηαλνκήο θαη εμππεξέηεζεο πξντφλησλ. ηελ θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο 
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δξαζηεξηφηεηεο ζηα πξντφληα θαηαινγίδεηαη φιν ην έκκεζν θφζηνο, κε παξαγσγηθφ 

θαη παξαγσγηθφ, ην νπνίν είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκν λα ππνηεζεί φηη έρεη πξνθιεζεί 

απφ απηά. ηελ νπζία, ζα πξνζδηνξίδνπκε νιφθιεξν ην θφζηνο ελφο πξντφληνο θαη 

φρη απιψο ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ.  

 

Κόζηος παραγωγής 

 

ηελ παξαδνζηαθή θνζηνιφγεζε φια ηα ζηνηρεία θφζηνπο παξαγσγήο 

θαηαινγίδνληαη ζηα πξντφληα, αθφκα θαη θφζηνο παξαγσγήο πνπ δελ πξνθαιείηαη απφ 

ηα πξντφληα. ηελ θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ην θφζηνο 

θαηαινγίδεηαη ζε θάπνην πξντφλ κφλν φηαλ ππάξρεη νπζηαζηηθφο ιφγνο πνπ λα 

απνδεηθλχεη φηη ην θφζηνο ζα επεξεαζηεί απφ ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ην πξντφλ. 

 

Δνιαίος προκαθοριζμένος ζσνηελεζηής καηαλογιζμού έμμεζοσ κόζηοσς 

 

Όηαλ άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη ηα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο θαηά ηνλ 19
ν
  αηψλα 

ηα δεδνκέλα θφζηνπο θαη δξαζηεξηφηεηαο έπξεπε λα ζπγθεληξψλνληαη κε ην ρέξη θαη 

φινη νη ππνινγηζκνί γίλνληαλ κε ραξηί θαη κνιχβη. Καηά ζπλέπεηα, ε έκθαζε δηλφηαλ 

ζηελ απιφηεηα. Οη εηαηξίεο ζπρλά φξηδαλ έλα εληαίν θέληξν έκκεζνπ θφζηνπο γηα έλα 

νιφθιεξν εξγνζηάζην, ην ιεγφκελν εληαίν πξνθαζνξηζκέλν ζπληειεζηή 

θαηαινγηζκνχ έκκεζνπ θφζηνπο θαη ε βάζε επηκεξηζκνχ ήηαλ νη άκεζεο εξγαηνψξεο 

ή νη ψξεο απαζρφιεζεο ηεο κεραλήο. Απηή ε απιή πξνζέγγηζε ζηνλ θαηαινγηζκφ ηνπ 

έκκεζνπ θφζηνπο παξαγσγήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζηξεβισκέλν θφζηνο κνλάδαο 

πξντφληνο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 

Οη ζπλζήθεο ηψξα έρνπλ αιιάμεη θαζψο ζήκεξα πνιιέο εηαηξίεο πσινχλ κεγάιε 

πνηθηιία πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη θαηαλαιψλνπλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθνχο 

πφξνπο εθηφο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Καηά ζπλέπεηα, έλα ζχζηεκα 

θνζηνιφγεζεο πνπ νπζηαζηηθά θαηαινγίδεη ην ίδην έκκεζν θφζηνο ζε θάζε πξντφλ 

κπνξεί λα κελ είλαη πιένλ θαηάιιειν. Δπηπιένλ, πνιιά ζηειέρε πηζηεχνπλ φηη ην 

έκκεζν θφζηνο παξαγσγήο δε βξίζθεηαη ζε πςειή ζπζρέηηζε κε ην άκεζν θφζηνο 

εξγαζίαο θαη φηη άιινη παξάγνληεο πξνζδηνξίδνπλ ην έκκεζν θφζηνο. Ωζηφζν, ην 

άκεζν θφζηνο εξγαζίαο παξακέλεη έγθπξε βάζε γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ηνπ έκκεζνπ 

θφζηνπο ζε πνιιέο εηαηξίεο, ηδίσο φζνλ αθνξά ζηηο εμσηεξηθέο εθζέζεηο. 
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Προκαθοριζμένοι ζσνηελεζηές έμμεζοσ κόζηοσς καηά ημήμαηα 

 

Πνιιέο εηαηξίεο αληί λα ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ εληαίν πξνθαζνξηζκέλν ζπληειεζηή 

θαηαινγηζκνχ ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο παξαγσγήο, έρνπλ ζχζηεκα βάζεη ηνπ νπνίνπ 

θάζε ηκήκα έρεη ην δηθφ ηνπ πξνθαζνξηζκέλν ζπληειεζηή έκκεζνπ θφζηνπο. Η θχζε 

ηεο εξγαζίαο πνπ εθηειεί θάζε ηκήκα θαζνξίδεη θαη ηε βάζε επηκεξηζκνχ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί.  

 

Γπζηπρψο, αθφκα θαη νη πξνθαζνξηζκέλνη ζπληειεζηέο θαηά ηκήκαηα δελ 

θαηαινγίδνπλ ζσζηά ην έκκεζν θφζηνο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ κηα εηαηξεία παξάγεη 

έλα επξχ θάζκα πξντφλησλ πνπ δηαθέξνπλ ζε φγθν, κέγεζνο παξηίδαο ή 

πνιππινθφηεηα παξαγσγήο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε θαηά ηκήκαηα πξνζέγγηζε 

ζπλήζσο ζηεξίδεηαη ζηνλ φγθν παξαγσγήο γηα ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο 

ζηα πξντφληα. Η θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο επηρεηξεί λα εληνπίζεη ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαλαιψλνπλ πφξνπο έκκεζνπ θφζηνπο θαη 

έηζη δεκηνπξγνχλ θφζηνο. Γξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη θάζε ζπκβάλ πνπ πξνθαιεί ηελ 

θαηαλάισζε πφξσλ έκκεζνπ θφζηνπο θαη ην θφζηνο εθηέιεζεο απηψλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαηαινγίδεηαη ζηα πξντφληα πνπ πξνθαινχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Σο κόζηος ηης αδρανούς δσναμικόηηηας  

 

ηελ παξαδνζηαθή ινγηζηηθή ηνπ θφζηνπο, ν πξνθαζνξηζκέλνο ζπληειεζηήο έκκεζνπ 

θφζηνπο ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ην πξνυπνινγηζζέλ έκκεζν θφζηνο κε έλα κέηξν 

ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο είλαη νη πξνυπνινγηζζείζεο άκεζεο 

εξγαηνψξεο. Η πξαθηηθή απηή νδεγεί ζην λα θαηαινγίδεηαη ζηα πξντφληα ην θφζηνο 

ηεο κε ρξεζηκνπνηνχκελεο ή αδξαλνχο δπλακηθφηεηαο, θάηη πνπ νδεγεί ζε αζηαζέο 

θφζηνο κνλάδαο πξντφληνο. 

 

ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή ινγηζηηθή ηνπ θφζηνπο, ζηελ θνζηνιφγεζε κε βάζε 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηα πξντφληα ρξεψλνληαη κε ην θφζηνο ηεο δπλακηθφηεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη φρη γηα ην θφζηνο ηεο δπλακηθφηεηαο πνπ δε ρξεζηκνπνηνχλ. Με 

άιια ιφγηα, ην θφζηνο ηεο αδξαλνχο δπλακηθφηεηαο δελ θαηαινγίδεηαη ζηα πξντφληα. 

Απηφ νδεγεί ζε πην ζηαζεξφ θφζηνο κνλάδαο θαη είλαη ζπλεπέο κε ην ζηφρν ηνπ 
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θαηαινγηζκνχ ζηα πξντφληα εθείλσλ κφλν ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη πξαγκαηηθά εμαηηίαο ησλ πξντφλησλ. 

 

1.4. Αδςναμία ηυν παπαδοζιακϊν κοζηολογικϊν 
ζςζηημάηυν  

 

Ο Γθίλνγινπ (2002) επηζεκαίλεη φηη ε αλάγθε γηα αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο φζνλ 

αθνξά ζηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο κηαο επηρείξεζεο είλαη θξίζηκε γηα φιεο ηηο 

νξγαλψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ νη θαηάιιειεο ρξεκαηνδνηηθέο απνθάζεηο πνπ 

ζα επηηξέςνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα δηαηεξήζνπλ ή αθφκα θαη λα βειηηψζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθή ζέζε ηνπο. Γηα πνιιά έηε νη επηρεηξήζεηο ιεηηνχξγεζαλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη πιεξνθνξίεο θνζηνιφγεζεο αληηζηνηρνχλ άιινηε ιηγφηεξν θαη 

άιινηε πεξηζζφηεξν, αιιά πάληα ζε έλαλ επαξθή βαζκφ, ζηηο ηηκέο θφζηνπο ησλ 

παξαρζέλησλ πξντφλησλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Γπζηπρψο κηα ηέηνηα 

ππφζεζε ζα ήηαλ αιεζηλή κφλν ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο. 

 

Σα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο ζρεδηάζηεθαλ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ πξηλ 

απφ πνιιέο δεθαεηίεο, φηαλ νη επηρεηξήζεηο παξήγαγαλ κφλν κηα κηθξή πνηθηιία ησλ 

πξντφλησλ θαη φηαλ ε άκεζε εξγαζία θαη ην πιηθφ ήηαλ νη θχξηνη παξάγνληεο 

δαπαλψλ. Σν πνζφ ησλ γεληθψλ εμφδσλ ήηαλ ζρεηηθά ρακειφ θαη ε αλάξκνζηε 

θαηαλνκή ηνπο δελ νδεγνχζε ζε ζεκαληηθή δηαζηξέβισζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε 

ζρέζε κε ηηο δαπάλεο ησλ πξντφλησλ. Οη δαπάλεο πνπ ζπλδέζεθαλ κε ηε ζπιινγή ησλ 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ήηαλ πςειέο θαη επνκέλσο νη επηρεηξήζεηο δελ είραλ ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί κηα απνδνηηθφηεξε κέζνδνο 

θνζηνιφγεζεο. Η ABC ζηνρεχεη ζηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ 

ραξαθηήξηζαλ ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο.  

 

χκθσλα κε ηνλ Narong (2009), ζην ζεκεξηλφ παγθφζκην αληαγσληζκφ, νη 

επαγγεικαηίεο θαη νη δηνηθήζεηο πνπ ζέινπλ λα δηέπνληαη απφ πνηφηεηα, δε κπνξνχλ 

λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά ηνλ θίλδπλν λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο βαζηζκέλεο ζε 

αλαθξηβή ή ειιηπή ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα 

θνζηνιφγεζεο. 
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Σα θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα έρνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο ζηελ αξρή ηεο βηνκεραληθήο 

επνρήο. Απφ ηνλ θαηξφ φκσο πνπ ζρεδηάζηεθαλ έρνπλ ζπληειεζηεί ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζην βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ. Αλ ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο 

αδπλαηεί λα παξαθνινπζήζεη απηέο ηηο αιιαγέο, νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη νδεγνχλ 

ηε δηνίθεζε ζε ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο. Όηαλ ηα θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα 

βξίζθνληαλ ζην αξρηθφ ζηάδην ζρεδηαζκνχ ηνπο πξηλ απφ 100 πεξίπνπ ρξφληα, ην 

βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ πνπ θαινχληαλ λα θαηαγξάςνπλ  ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηα 

παξαθάησ: 

 

 Φηελά εξγαηηθά 

 Ο φγθνο ηεο παξαγσγήο εμαξηηφηαλ απφ ην ρξφλν εξγαζίαο 

 Αξγέο αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία θαη θαηά ζπλέπεηα κεγάινο θχθινο δσήο ησλ 

πξντφλησλ θαη κηθξέο αιιαγέο ζην ζρεδηαζκφ ηνπο 

 Η δηνίθεζε έδηλε έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ  

 Οη πφξνη (πιελ ησλ εξγαηηθψλ) ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

άκεζεο εξγαζίαο 

 

Γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα παξαγσγηθά ζπζηήκαηα απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε: 

 

 Σα άκεζα εξγαηηθά λα έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν  

 Σα έκκεζα θαη ηα άκεζα θαηαζθεπαζηηθά έμνδα λα έρνπλ ζηελή ζρέζε κε ηα 

άκεζα εξγαηηθά  

 Σα θέληξα θφζηνπο αλαπηπζζφηαλ γχξσ απφ ηα άκεζα εξγαηηθά 

 

Οη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο, 

ηδίσο ζηνπο ηνκείο ηεο πςειήο ηερλνινγίαο, ήηαλ δξακαηηθέο θαη έρνπλ πξνθαιέζεη 

αιιαγέο ζηα θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα, φπσο:  

 

 Γηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζχλζεζε ηνπ θφζηνπο, φπνπ ηα άκεζα εξγαηηθά δελ 

είλαη πηα φζν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ήηαλ παιηφηεξα. 

 Γξήγνξεο αιιαγέο ζηελ αγνξά, κε πνιχ κεγάιν αληαγσληζκφ. 
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 Γξήγνξεο αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία, πνπ απνθέξεη πνιππινθφηεηα πξντφλησλ 

θαη παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κηθξφηεξν θχθιν δσήο πξντφλησλ. Η 

κεηαθίλεζε ηεο έκθαζεο απφ επηρεηξήζεηο εληάζεσο εξγαζίαο ζε επηρεηξήζεηο 

εληάζεσο ηερλνινγίαο άξα θεθαιαίνπ, ζηέξεζε ηελ παξαδνζηαθή 

θνζηνιφγεζε απφ ηνλ θχξην ζπληειεζηή θαηαινγηζκνχ θφζηνπο, ησλ σξψλ 

εξγαζίαο. 

 Η εηζαγσγή πνιιψλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ πνπ ηα 

παξαδνζηαθά ινγηζηηθά ζπζηήκαηα αδπλαηνχλ λα θαηαγξάςνπλ, παξά ηνλ 

θξηζηκφηαην ξφιν ηνπο ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. Δλδεηθηηθά κπνξνχλ λα 

αλαθεξζνχλ ε παξαγσγηθφηεηα, ε εκπεηξία, ε εθπαίδεπζε θαη ην εζηθφ ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ν βαζκφο θαηλνηνκίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

επηρείξεζε, ηα ζέκαηα ζσζηήο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, νιηθήο πνηφηεηαο 

θ.η.ι. 

 Απμεκέλε εκθάληζε ζηελ επειημία ηεο παξαγσγήο. 

 Έκθαζε ζηηο ζηξαηεγηθέο πξννπηηθέο. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ηδέα ηεο παξαγσγήο κε παγθφζκηεο πξνδηαγξαθέο είλαη 

επηηαθηηθή. Απηή αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαγσλίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά ζε δηεζλή βάζε, αλαγλσξίδνληαο ηηο παγθφζκηεο πξνθιήζεηο θαη ηελ 

αλάγθε νη αιιαγέο λα πηνζεηνχληαη θαζψο ζπκβαίλνπλ. Απφ ηελ πξννπηηθή ηεο 

δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο, ε ηδέα ηνπ παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ δίλεη έκθαζε ζε: 

 

 Βειηηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ζε αληηζηνηρία κε ηελ έλλνηα ηεο δηνίθεζεο νιηθήο 

πνηφηεηαο 

 Μείσζε ησλ απνζεκάησλ (just in time θηινζνθία) 

 Γξεγνξφηεξεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη κεγαιχηεξε επειημία 

 Απμεκέλε απηνκαηνπνίεζε 

 Απμεκέλε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα λα 

ππνζηεξίμεη φια ηα παξαπάλσ 

 

ηελ αλαδήηεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ θφζηνπο κε ηα μερσξηζηά πξντφληα θαη γηα λα γίλεη 

απηή κε έλαλ ηξφπν πνπ λα είλαη αθξηβήο θαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα λα 

αληαγσλίδνληαη, ππάξρεη έλα πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηεί. Απηφ ην πξφβιεκα 
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είλαη ν ηξφπνο απνξξφθεζεο ηνπ θφζηνπο. Αλ κηα κε θαηάιιειε πξνζέγγηζε 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο, ηφηε ε θνζηνινγηθή έξεπλα 

ζα είλαη αλνχζηα θαη παξαπιαλεηηθή. 

1.5. Γιαηί η μεθοδολογία ABC αποκηά ζηαδιακά μεγάλη 
ζημαζία για ηιρ επισειπήζειρ 

 

Η κεζνδνινγία ABC δελ είλαη θαηλνχξηα θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη, θπξίσο ζηηο Η.Π.Α., 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Ωζηφζν κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα ε κεζνδνινγία έγηλε 

επξέσο απνδεθηή θαζψο, φπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο εκπνξηθέο εμειίμεηο, πξνέθπςε 

απφ ηελ αλάγθε εχξεζεο ελφο θαιχηεξνπ ηξφπνπ επηκεξηζκνχ ησλ γεληθψλ εμφδσλ 

απφ ηελ θιαζηθή απνξξνθεηηθή θνζηνιφγεζε.  

 

Απφ ηελ αξρή ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο κέρξη πεξίπνπ θαη πξηλ ηξηάληα 

ρξφληα, ε άκεζε εξγαζία θαη ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ απνηεινχζαλ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο θαη ζε 

γεληθέο γξακκέο θάζε επηρείξεζε παξήγαγε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξντφλησλ.  

 

Οη Latshaw θαη Cortese-Danile (2002) ηνλίδνπλ φηη ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα, 

παξαηεξήζεθε κηα κείσζε ζηα άκεζα θφζηε θαη κηα αχμεζε ζηα έκκεζα, ηδηαίηεξα 

ζε φ,ηη αθνξά ηηο επελδχζεηο ζε ηερλνινγία, θαζψο θαη θφζηε γηα πσιήζεηο θαη 

κάξθεηηλγθ. Παξάιιεια, ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία έγηλε αξθεηά πνιχπινθε θαη ε 

ίδηα γξακκή παξαγσγήο κπνξεί λα παξάγεη πιένλ πνιιά πξντφληα.  

 

Παξαηεξήζεθε έηζη κηα δξακαηηθή αχμεζε ζηε ζεκαζία ηνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε παξερφκελεο ζηνλ πειάηε ππεξεζίεο θαζψο πιένλ νη επηρεηξήζεηο επηδεηνχλ έλα 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κέζα απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ζηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο ζηνλ πειάηε. Η παξαδνζηαθή θνζηνιφγεζε ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά κφλν 

φηαλ πξφθεηηαη γηα επηκεξηζκφ εχθνια εληνπηδφκελνπ άκεζνπ θφζηνπο, δειαδή 

θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην παξαγφκελν πξντφλ. Σα γεληθά έμνδα φκσο, δε 

κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηηο παξαρζείζεο κνλάδεο. Πξνθαινχληαη απφ κηα ζεηξά 

γεγνλφησλ, πνπ είλαη νη ιεγφκελνη νδεγνί θφζηνπο δξαζηεξηνηήησλ, ζην ζχλνιν ηεο 

επηρείξεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ζηε ζεκεξηλή επνρή φπνπ ηα γεληθά έμνδα απνηεινχλ 
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έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ θφζηνπο, ε κεζνδνινγία ABC αλαδεηθλχεηαη σο ην 

ηζρπξφηεξν εξγαιείν γηα ηνλ νξζφηεξν επηκεξηζκφ ησλ γεληθψλ εμφδσλ. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε επηρεηξεζηαθή πξαγκαηηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

θαηλφκελα φπσο ν απμαλφκελνο αληαγσληζκφο θαη νη πςειφηεξεο δαπάλεο 

παξαγσγήο θαη δηαλνκήο, σο απνηέιεζκα ηεο δηαθνξνπνίεζεο πξντφλησλ θαη ηνπ 

γεγνλφηνο φηη εμππεξεηνχλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαιχηεξα. Οη 

επηρεηξήζεηο, απαληψληαο ζε απηέο ηηο  αιιαγέο αληαγσληζκνχ, έςαρλαλ ηξφπνπο λα 

εληζρχζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο θαη λα ζπιιέμνπλ αθξηβέζηεξα ζηνηρεία γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ. 

 

χκθσλα κε ηνπο Hsu θαη Su (2005) ε αγνξά πιένλ θηλείηαη ζε έλα πεξηβάιινλ κε 

ρακειά πεξηζψξηα θέξδνπο θαη είλαη δχζθνιν γηα κηα αλεμάξηεηε εηαηξία λα επηδήζεη 

κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Οη εηαηξίεο πξέπεη πιένλ λα επηδεηνχλ ηελ επίηεπμε 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη απαξαίηεηε ε 

δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ ή ε ελζσκάησζε ησλ εζσηεξηθψλ ηκεκάησλ 

ζηελ επξχηεξε επηρείξεζε κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 

χκθσλα κε ην Γθίλνγινπ (2002), ε αθξηβήο γλψζε ζηα ζηνηρεία θνζηνιφγεζεο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηφζν ζε γεληθφ φζν θαη ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν 

πξντφληνο, απνηειεί έλα ζνβαξφ παξάγνληα ζηε ιήςε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

επηρεηξεζηαθψλ απνθάζεσλ. Σν ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ κηα 

επηρείξεζε δηακνξθψλεη κηα νπζηαζηηθή πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηε ιήςε ηέηνησλ 

απνθάζεσλ. 

 

Μέζα ζην πιαίζην ηνπ απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ, ε ΑBC  αλαπηχρζεθε κε ζηφρν 

λα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε αλαγλψξηζε ησλ δαπαλψλ ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ησλ 

λέσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, κε ζπλέπεηα ηηο θαιχηεξεο θαη πηo αλαιπηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο ησλ πξντφλησλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, βάζεη 

ησλ νπνίσλ ζα ζηεξίμνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο. Έηζη, ε ΑBC βνεζά ηνπο δηεπζπληέο λα 

πάξνπλ ζηαζεξφηεξεο θαη πην ζπλεηδεηέο απνθάζεηο ψζηε λα θαηαζηήζνπλ ηα 

πξντφληα ηεο επηρείξεζήο ηνπο δηαζέζηκα ζηελ αγνξά θαη γηα λα ελεξγνχλ ζπλερψο 

πξνο ηε βειηίσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπο. 
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χκθσλα κε ηνπο Hopper θαη Major (2007), νη δεκηνπξγνί ηεο ABC πξνηείλνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο γηα νηθνλνκηθνχο θαη πξαγκαηηθνχο ιφγνπο θαζψο αληηπξνζσπεχεη 

αθξηβή νηθνλνκηθά γεγνλφηα, απεηθνλίδεη θαιχηεξε αμία θαη βνεζά ζηε ιήςε 

ινγηθψλ απνθάζεσλ. Σα ππνηηζέκελα νθέιε πεξηιακβάλνπλ απμεκέλε 

ζπλεηδεηνπνίεζε θαη θαηαλφεζε ησλ δαπαλψλ, θαιχηεξν θαηαινγηζκφ ησλ δαπαλψλ 

ζηα αληηθείκελα,  πην ζσζηή θαηαλνκή ησλ γεληθψλ εμφδσλ ζηα αληηθείκελα ησλ 

δαπαλψλ  θαη γεληθά νηθνλνκηθά θαη κε νηθνλνκηθά  κέηξα γηα ηε δηαρείξηζε δαπαλψλ 

θαη ηε ιήςε ιεηηνπξγηθψλ απνθάζεσλ. Η ABC δηαδφζεθε πξνσζψληαο ηελ 

νξζνινγηζηηθή ηθαλφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηειηθά ηελ θεξδνθνξία θαη απηφο 

είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη δπλεηηθνί ρξήζηεο παξνπζηάδνπλ ακείσην ελδηαθέξνλ. 

 

Ο Lere (2002) ηνλίδεη φηη ε ABC δε ζα βειηηψζεη ηελ νηθνλνκηθή ππφζηαζε κηαο 

επηρείξεζεο θαη πηζαλψο δε ζα θεξδίζεη ρξήκαηα απφ θφξνπο θ.η.ι., εληνχηνηο, ζα 

δηεπθνιχλεη φζνλ αθνξά ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο. Γηα λα 

δερηεί κηα επηρείξεζε λα μεθηλήζεη ηελ εθαξκνγή  ηεο ABC, πξέπεη λα πεηζηνχλ νη 

ιεηηνπξγνχληεο δηεπζπληέο γηα ηα νθέιε πνπ ζα ηνπο παξάζρνπλ νη λέεο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ ABC. 

 

Η κέζνδνο ABC είλαη κηα κέζνδνο θνζηνιφγεζεο θηηαγκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

παξέρεη ζηνπο δηεπζπληέο ηηο πιεξνθνξίεο δαπαλψλ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο 

απνθάζεηο πνπ έρνπλ ελδερνκέλσο επηπηψζεηο ζηε δπλακηθή ηεο επηρείξεζεο θαη 

ζπλεπψο ζηηο ζηαζεξέο δαπάλεο ηεο. 

 

1.6. Έννοιερ και οπιζμοί ηηρ ABC κοζηολψγηζηρ 

 

Μηα επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηνπο Landry, Wood θαη Lindquist (1997), εθαξκφδεη 

θνζηνιφγεζε ABC έρνληαο δχν βαζηθνχο ζηφρνπο. Να κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη ζε 

βάζνο ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή ηνπ θφζηνπο απφ ηελ πιεπξά ησλ δηαδηθαζηψλ θαη λα 

κπνξέζεη λα εμαθξηβψζεη ηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ πξντφλησλ ηεο, ζπλήζσο ππφ 

κνξθή επηθπιάμεσλ. Η κεζνδνινγία ABC κέηξεζεο θφζηνπο θαη απφδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο είλαη βαζηζκέλε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία 

γηα λα παξάγεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο. Η ABC, φπσο αλαθέξακε θαη 

παξαπάλσ, δηαθέξεη απφ ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ινγηζηηθή 
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γηαηί ππνινγίδεη φια ηα πάγηα θαη άκεζα έμνδα ζαλ κεηαβιεηά, κε άιια ιφγηα 

επηκεξίδεη ηα δηάθνξα έμνδα αλάινγα κε ηνλ φγθν θαη ηελ αμία ηεο παξαγγειίαο ηνπ 

πειάηε, ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν παξαγσγήο θ.η.ι. Σν απνηέιεζκα είλαη ε 

κεζνδνινγία ABC λα παξνπζηάδεη ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε κηα πνζνηηθή πεξηγξαθή 

ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε επηρείξεζε θαη λα ηνπο εμνπιίδεη κε έλα 

πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ.  

 

χκθσλα κε ηνπο Akyol, Tuncel θαη Bayhan (2004), ε ABC είλαη ε κεζνδνινγία 

κέηξεζεο ηνπ θφζηνπο θαη ηεο επίδνζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ πφξσλ θαη ησλ 

θνξέσλ θφζηνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα νηθνλνκηθφ κνληέιν πνπ εμαθξηβψλεη δεμακελέο 

θφζηνπο ή θέληξα δξαζηεξηνηήησλ ζε κηα επηρείξεζε θαη θαηαινγίδεη ηα δηάθνξα 

θφζηε ζε νδεγνχο θφζηνπο κε βάζε ηελ έθηαζε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη ε ABC πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηεο νξγάλσζεο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο (Smith, 1992). Η ABC έρεη πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο έξεπλαο ηεο ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο, ηφζν φζνλ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ φγθν λα εμεγήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θφζηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηελ αηζζεηή αμία ησλ ζπζηεκάησλ ABC γηα ηνπο 

νξγαληζκνχο (Ittner, Larcker θαη Randall, 1997). 

 

Oη Akyol, Tuncel θαη Bayhan (2004) επίζεο αλαθέξνπλ φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ελφο 

πξντφληνο κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ ABC είλαη ίζν κε ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ θαη 

ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο πνπ πξνζζέηνπλ αμία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε κέζνδνο ABC 

δηακνξθψλεη ηε ρξήζε ησλ νξγαλσηηθψλ πφξσλ κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εθηεινχληαη θαη ζπλδέεη ην θφζηνο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηα παξάγσγά ηνπο, 

φπσο είλαη ηα πξντφληα, νη πειάηεο θαη νη ππεξεζίεο. Κάζε πξντφλ απαηηεί κηα ζεηξά 

απφ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην ζρεδηαζκφ, ηε κεραληθή, ηελ αγνξά, ηελ παξαγσγή θαη 

ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη θάζε δξαζηεξηφηεηα θαηαλαιψλεη πφξνπο απφ δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο. 

 

Έλα ζχζηεκα ABC ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε 

ηνπο Cooper θαη Kaplan (1992). Πξψηνλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
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πξαγκαηνπνηνχληαη δελ είλαη αλάινγεο κε ην ζπλνιηθφ φγθν ησλ παξαγφκελσλ ή 

πσινχκελσλ κνλάδσλ πξντφληνο θαη νη δεηήζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ κίγκαηνο πξντφλησλ θαη ηνπ κίγκαηνο θαηαλαισηή. Γεχηεξνλ, 

έλα ζχζηεκα ABC δελ απνηειεί κνληέιν γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα έμνδα 

κεηαβάιινληαη βξαρπρξφληα αιιά εθηηκά ηα θφζηε ησλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή δηαθφξσλ πξντφλησλ. 

 

Όπσο αλαθέξνπλ θαη νη Goebel, Marshall θαη Locander (1998), ε ABC αλαγλσξίδεη 

φηη νπζηαζηηθά φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα επηρείξεζε 

ππνζηεξίδνπλ ηελ παξαγσγή, ην κάξθεηηλγθ θαη ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο απηήο. Απηφ ην είδνο πξνζέγγηζεο ησλ νξγαλσηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ επηηξέπεη κηα νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε θαη ησλ βηνκεραληθψλ θαη ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δαπαλψλ (π.ρ. κάξθεηηλγθ, πσιήζεηο, δηαθήκηζε θαη δηαρείξηζε) ζηα 

κεκνλσκέλα πξντφληα, ηα θαλάιηα δηαλνκήο, ηα ηκήκαηα θαη ηνπο πειάηεο. 

 

Οη Goebel, Marshall θαη Locander (1998) επίζεο αλαθάιπςαλ φηη ε ABC απαηηεί απφ 

ηα ζηειέρε κάξθεηηλγθ λα επαλαθαζνξίζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηηο 

ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο δαπάλεο θαη ηα πεξηζψξηα πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ. Όια ηα ζηειέρε κε ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο 

θέξδνπο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζε έλα ABC πεξηβάιινλ, κε έκθαζε ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο εμέιημεο ηνπ πξντφληνο, ηεο εθβηνκεράληζεο θαη δηαλνκήο ηνπ, θαζψο 

θαη ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θφζηνπο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ πξναλαθεξζεηζψλ ππεξεζηψλ. Απηφ απαηηεί ηελ εζηίαζε ζηελ 

πξνζηηζέκελε αμία ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαη φρη κφλν ηελ παξνρή ελφο 

απινχ αξηζκνχ γηα ην θφζηνο ελφο πξντφληνο. 

 

Η ABC είλαη κηα ζρεηηθά γλσζηή ελαιιαθηηθή κέζνδνο ζηελ παξαδνζηαθή 

ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε δαπαλψλ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ 

ή ησλ ππεξεζηψλ (Gunasekaran, Marri θαη Yusuf, 1999). Η ζεκαληηθφηεξε ππφζεζε 

πνπ ππνζηεξίδεη ε ABC είλαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαλαιψλνπλ πφξνπο 

πξνθαινχλ ηηο δαπάλεο. Καηά ζπλέπεηα νη νξγαλψζεηο πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη 

ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα θνζηνινγνχλ ιαλζαζκέλα ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο.  

 



 36 

χκθσλα κε ηνλ Ringelstein (2009), ε ιαλζαζκέλε θνζηνιφγεζε νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη νη νδεγνί δαπαλψλ πνπ είλαη ζρεηηθνί κε ηνλ φγθν, απνηπγράλνπλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ζσζηά θαη λα επηζεκάλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη αλεμάξηεηεο 

φγθνπ. 

 

Ο Narong (2009) ηνλίδεη φηη ε ABC είλαη έλα ζπλνιηθφ πνηνηηθφ εξγαιείν δηαρείξηζεο 

γηα ηε κέηξεζε δαπαλψλ θαη απφδνζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ πφξσλ, θαη ησλ 

δαπαλψλ, δειαδή ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Η ABC είλαη επίζεο γλσζηή σο 

«νξηδφληηα» ζεψξεζε ησλ δαπαλψλ θαη κπνξεί λα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε 

δηνξαηηθφηεηα πνπ βαζίδεηαη ζηα γεγνλφηα φζνλ αθνξά ζηα έμνδα θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ, ησλ ππεξεζηψλ, ησλ πειαηψλ, ησλ πεξηνρψλ, ησλ 

γξακκψλ δηαλνκήο θ.η.ι. 

 

Γίλεηαη θαλεξφ φηη ε κεζνδνινγία ABC απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ άκεζε θαη ζσζηή 

ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

επηηπρεκέλε πνξεία κηαο επηρείξεζεο. Δπηηξέπεη ηελ αθξηβέζηεξε θνζηνιφγεζε ησλ 

πξντφλησλ θαη βνεζάεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ «what-if» 

γηα απνηειεζκαηηθφηεξεο ζηξαηεγηθέο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. Δίλαη επίζεο 

ζεκαληηθφ φηη ηα ζπζηήκαηα ABC παξάγνπλ ηηο πιεξνθνξίεο εθείλεο νη νπνίεο 

βνεζνχλ ζεκαληηθά ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ κηαο θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα εηαηξία κπνξεί πην εχθνια λα ειέγμεη 

ηηο δηαδηθαζίεο παξά ηα ίδηα ηα έμνδά ηεο απηά θαζαπηά. 

 

Οη Krupnicki θαη Tyson (1997) αλαθέξνπλ φηη φζνη ζπκκεηέρνπλ ζε έλα πξφγξακκα 

ABC, ζα πξέπεη λα επελδχζνπλ πνιχ ρξφλν γηα ηνπο πξαγκαηηθνχο παξάγνληεο πνπ 

παξάγνπλ ην θφζηνο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο, παξαηεξψληαο ιεηηνπξγίεο, παίξλνληαο 

ζπλεληεχμεηο απφ εξγαδφκελνπο θαη εθαξκφδνληαο πνζνηηθέο κεζφδνπο, φπσο ε 

παιηλδξφκεζε. Μηα εηαηξεία πνπ δελ δηαζέηεη ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, είλαη βέβαην 

φηη ζα έρεη απνγνεηεπηηθά απνηειέζκαηα. 

 

Παξφιν πνπ είλαη ζαθέο φηη ν πξσηαξρηθφο ξφινο ελφο ζπζηήκαηνο ABC είλαη ε 

παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην θφζηνο ηεο γξακκήο παξαγσγήο, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πξνζθέξεη πνιιά πεξηζζφηεξα ζηηο επηρεηξήζεηο. Η κεζνδνινγία 

ABC πξνζθέξεη πνιχηηκε βνήζεηα, δεδνκέλνπ φηη επηηξέπεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο λα 



 37 

εθηεινχλ πνιιέο ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο: α) λα εληνπίδνπλ ηα πςειά 

ιεηηνπξγηθά έμνδα αλά κνλάδα πξντφληνο θαη λα βξίζθνπλ ηξφπνπο γηα ηε κείσζή 

ηνπο, β) λα ππνινγίδνπλ κε αθξίβεηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε 

εθείλε πνπ αθαηξείηαη ρξεζηκνπνηψληαο παξαδνζηαθέο ινγηζηηθέο κεζφδνπο, γ) λα 

πξνζδηνξίδνπλ εάλ έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία αμίδεη λα πσιεζεί ή αλ ζα πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζεί κε λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη δ) λα απνθαζίδνπλ εάλ ε 

εζσηεξηθή αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ είλαη θεξδνθφξα ή πξέπεη λα 

αλαηεζεί ζε εμσηεξηθνχο θνξείο. 

 

Η κεζνδνινγία ABC δελ αληηθαζηζηά ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ήδε 

θαη είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε κηα εηαηξεία. Αληίζεηα, ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν ζαλ έλα 

κέζν ειέγρνπ ηεο αζθάιεηαο γηα ηελ επηθχξσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο πνπ 

βξέζεθε κε ηε ρξήζε παξαδνζηαθψλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθεξζεί φηη ε παξαδνζηαθή ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή δελ εμεηάδεη ζε βάζνο 

ηνπο ιφγνπο γηα ην θφζηνο, αιιά ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ην ζπιινγηθφ 

νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα. ην βαζκφ απηφ, ε κεζνδνινγία ABC ιεηηνπξγεί σο 

ζπκπιήξσκα, εμαζθαιίδνληαο ηελ απαξαίηεηε ζε βάζνο αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ 

γεγνλφησλ πνπ ζα νδεγήζεη ηνπο κάλαηδεξ ζηε ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ. 

 

Ο Mitchell (1994) αλαθέξεη φηη ε επξεία ρξήζε ηεο ABC ζε πνιιέο πξνβιεκαηηθέο 

πεξηνρέο ηεο ζπκβαηηθήο δηαρείξηζεο ινγηζηηθήο, φπσο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

απνζεκάησλ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θφζηνπο θαη ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο, δε ζεκαίλεη 

φηη ε κέζνδνο απηή είλαη κηα ζεξαπεία γηα φια. Η εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ABC 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή. Οη ρξήζηεο ησλ πιεξνθνξηψλ θνζηνιφγεζεο πξέπεη 

λα έρνπλ θαηά λνπ φηη ε κέζνδνο δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο απαιιαγκέλε απφ ηελ 

απζαηξεζία φηαλ πξφθεηηαη γηα αμηνιφγεζε, νχηε λα ζεσξεζεί φηη είλαη αθξηβψο 

ελδεηθηηθή ησλ πξαγκαηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ θαηαλάισζε ησλ πφξσλ. Δπηπιένλ, 

δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη ηα ζπζηήκαηα ABC παξέρνπλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα 

ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, γίλεηαη θαλεξφ φηη νη ABC εθαξκνγέο είλαη πην 

θαηάιιειεο γηα ζθνπνχο θαζνδήγεζεο θαη φρη γηα ηελ παξνρή ησλ νξηζηηθψλ 

απνθάζεσλ ζε θξίζηκα ζέκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Οη Cagwin θαη Bouwman (2002) πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα πνπ έδεημε κία ζεηηθή 

ζπλεξγία απφ ηε ρξήζε ηεο ABC θαη ησλ άιισλ ζπζηεκάησλ θαηά ην ίδην ρξνληθφ 
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δηάζηεκα. Όηαλ νη εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ ABC καδί κε άιια ζηξαηεγηθά 

επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, ε θαζαξή βειηίσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ 

είλαη πςειφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηε ζαθή βειηίσζε πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηελ 

εθαξκνγή κφλν ελφο απφ ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα. Τπάξρνπλ νξηζκέλεο ελδείμεηο φηη 

άιινη παξάγνληεο, φπσο νη ζχλζεηεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο, ε έιιεηςε 

πιενλάδνληνο παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ θαη αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο, έρνπλ 

επίζεο ζεηηθή επίδξαζε ζηηο επηδφζεηο ησλ ζπζηεκάησλ ABC. Σέινο, ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη ε επηηπρήο εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ABC απνηειεί παξάγνληα γηα ηε 

βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ησλ εηαηξεηψλ. 

 

Οη Drake, Haka θαη Ravenscroft (1999) εμέηαζαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ζχζηεκα 

θνζηνιφγεζεο θαη ε δνκή θηλεηνπνίεζεο αιιειεπηδξνχλ κέζα ζε κηα επηρείξεζε. 

Μέζσ ηεο έξεπλάο ηνπο αλαθάιπςαλ φηη νη δαπάλεο παξαγσγήο είλαη ρακειφηεξεο 

θαη ηα θέξδε είλαη πςειφηεξα φηαλ ε ABC ζπλδέεηαη κε θίλεηξν ηηο νκάδεο 

δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο εληζρχνπλ ηε ζπλεξγαζία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

πςειφηεξεο δαπάλεο παξαγσγήο θαη ηα ρακειφηεξα θέξδε εκθαλίδνληαη φηαλ ην 

ζχζηεκα ABC ζπλδέεηαη κε θίλεηξν ηνλ αληαγσληζκφ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη 

ππάιιεινη πξνρσξνχλ ζηηο θαηλνηνκίεο απφ ηηο νπνίεο κφλν θεξδίδνπλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο γηα ηνπο νδεγνχο θφζηνπο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κφλν γηα λα απμήζνπλ ηε κεκνλσκέλε παξαγσγηθφηεηά ηνπο. 

 

Οη Gordon θαη Silvester (1999) εμέηαζαλ ηα απνηειέζκαηα απφδνζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδέζεθαλ κε κηα εθαξκνγή ABC. Η πξσηνηππία ηνπο βξίζθεηαη 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ακεξηθαληθή θεθαιαηαγνξά κεηά απφ ηελ 

αλαθνίλσζή ηνπο φηη εθαξκφδνπλ έλα ζχζηεκα ABC. Δπνκέλσο, ε κέηξεζε ηεο 

επηηπρίαο ηνπο είλαη βαζηζκέλε ζηα δεκφζηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο θεθαιαηαγνξάο 

ζηηο εμεηαζκέλεο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν κηα επηρείξεζε έρεη 

εηζαγάγεη έλα ζχζηεκα ABC είλαη επίζεο βαζηζκέλνο ζηηο δεκφζηα δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο. Ο ρξφλνο αλαθνίλσζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο ABC εμ νλφκαηνο ησλ 

εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ είλαη πεξίπνπ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, πνπ 

είλαη κηα πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία νη Η.Π.Α. ραξαθηεξίζηεθαλ απφ κηα ζαθή ηάζε 

πξνο ην ζχζηεκα ABC. Δπνκέλσο, ζε εθείλε ηελ πεξίνδν κηα αληίδξαζε απφ ηε 

θεθαιαηαγνξά πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο ABC ήηαλ πνιχ πηζαλφ λα εκθαληζηεί, 

δεδνκέλνπ φηη ηφηε ε θεθαιαηαγνξά ζπλεπαγφηαλ έλαλ νγθψδε ραξαθηήξα. ηελ 
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πξαγκαηηθφηεηα, εθείλε ηε ζηηγκή ζα έπξεπε λα είραλ παξαηεξεζεί ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ θεθαιαηαγνξά, αιιά ε αλάιπζε έρεη δείμεη φηη ε εγθαηάζηαζε 

ελφο ζπζηήκαηνο ABC δε ζπλδέζεθε κε νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή αληίδξαζε ζηελ 

θεθαιαηαγνξά, είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή. Οη έξεπλεο ζεσξνχλ φηη απηά ηα 

απνηειέζκαηα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζθνπεχνπλ λα 

εγθαηαζηήζνπλ έλα ζχζηεκα ABC, απφ ηελ άπνςε ησλ δαπαλψλ θαη ησλ θεξδψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο κεζφδνπ. 

 

1.7. Θευπηηικψ πλαίζιο ηηρ κοζηολψγηζηρ πποφψνηυν με 
ABC  

 

Η αθξηβήο θνζηνιφγεζε ελφο πξντφληνο εθηφο απφ ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη γηα 

ηε ιήςε απνθάζεσλ, απνηειεί έλα δπζρεξέο θαη δηζεπίιπην δήηεκα. Η δπζθνιία ηνπ 

νθείιεηαη ζηελ ηδηνηξνπία ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο σο άκεζν θαη έκκεζν. Σν 

θφζηνο ελφο πξντφληνο απνηειείηαη απφ δχν κέξε: ην άκεζν θαη ην έκκεζν θφζηνο. Η 

δηάθξηζε γίλεηαη κε θξηηήξην ηε δπλαηφηεηα αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο πξνέιεπζεο ηνπ 

θφζηνπο. Δπνκέλσο: 

 

 Άκεζν θφζηνο είλαη ην κέξνο εθείλν ηνπ θφζηνπο πνπ γίλεηαη γηα ράξε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο θαη πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ην 

κέγεζφο ηνπ. πλήζσο ην άκεζν θφζηνο είλαη θαη κεηαβιεηφ, δειαδή 

κεηαβάιιεηαη κε ηνλ ίδην ξπζκφ πνπ κεηαβάιιεηαη θαη ε πνζφηεηα 

παξαγσγήο. Παξάδεηγκα άκεζνπ θφζηνπο είλαη νη πξψηεο χιεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο. 

 

 Σν έκκεζν θφζηνο απφ ηελ άιιε πιεπξά δε γίλεηαη γηα ράξε ελφο θαη κφλν 

πξντφληνο αιιά αλαθέξεηαη ζε κηα νιφθιεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, πνπ 

κπνξεί λα ππνζηεξίδεη πνιιά πξντφληα. Δπνκέλσο ην έκκεζν θφζηνο δε 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί γηα πνην πξντφλ έρεη γίλεη. Σν έκκεζν θφζηνο δελ 

είλαη ζηαζεξά αλαινγηθά κεηαβιεηφ θαη πεξηιακβάλεη έλαλ ππξήλα ζηαζεξνχ 

θφζηνπο. Παξάδεηγκα έκκεζνπ θφζηνπο είλαη ην θφζηνο δηαλνκήο πξντφλησλ 

κηαο πνιππξντνληηθήο επηρείξεζεο. 
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πλεπψο, γηα λα γλσξίδνπκε ην πιήξεο θφζηνο ελφο πξντφληνο, πξέπεη λα 

πξνζζέζνπκε ην άκεζν θαη ην έκκεζν θφζηνο πνπ αληηζηνηρεί ζην πξντφλ. Σν θξίζηκν 

δήηεκα ζε ζρέζε κε ηελ θνζηνιφγεζε άπηεηαη ηνπ ηξφπνπ επηκεξηζκνχ ηνπ έκκεζνπ 

θφζηνπο ζην θφζηνο ηνπ πξντφληνο. Σν δήηεκα απηφ, πνπ εθηφο απφ θξίζηκν είλαη θαη 

δπζρεξέο ζηελ επίιπζή ηνπ, αθνχ δε κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε άκεζν ηξφπν ε 

πξνέιεπζή ηνπ, έρεη ζπγθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Λχζε ζην πξφβιεκα ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο ζηα πξντφληα θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ππφζρεηαη λα δψζεη ε κέζνδνο ηεο ABC, ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

είλαη βειηησκέλε εθδνρή ηεο θνζηνιφγεζεο κέζσ αλαδηαλνκήο ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο 

ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θάζε ηκήκα ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα 

δηελεξγεί εληειψο αλφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο ηφζν απφ δηαδηθαζηηθή φζν θαη απφ 

θνζηνινγηθή άπνςε. 

 

Ο Kaplan (1984) ππνζηεξίδεη φηη δελ είλαη αξθεηφ έλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο γηα 

ηελ επηρείξεζε γηαηί θάζε ζχζηεκα πηνζεηεί δηαθνξεηηθή νπηηθή πάλσ ζην δήηεκα 

ηεο θνζηνιφγεζεο θαη εμππεξεηεί δηαθνξεηηθφ ζηφρν. Γηαθξίλεη ηξεηο γεληθνχο 

ζηφρνπο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα απεπζχλεηαη έλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο: ηελ 

απνηίκεζε ηνπ απνζέκαηνο, ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηε κέηξεζε ηνπ 

θφζηνπο ηνπ πξντφληνο. 

 

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή απνζθνπεί ζηελ απνηίκεζε ηνπ απνζέκαηνο πνπ 

γίλεηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη θνξνινγηθνχο ιφγνπο. Δπνκέλσο, ην δεηνχκελν 

ζηελ πεξίπησζε απηή δελ είλαη ε αθξηβήο θνζηνιφγεζε ηνπ πξντφληνο θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο γηα ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ αιιά ε θαηαλνκή ησλ Γ.Β.Δ., ησλ 

εμφδσλ δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο ζηα ηειηθά πξντφληα πνπ έρνπλ πσιεζεί (θφζηνο 

πσιεζέλησλ) ή πνπ παξακέλνπλ ζην απφζεκα (θφζηνο απνζέκαηνο) ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηεί ην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) ηεο επηρείξεζεο. Οη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηε ζχγθξηζε ηεο 

απνδνηηθφηεηάο ηεο κε ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ή ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ηάζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο. 
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Γηα ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη θνξνινγηθνχο ιφγνπο, απαηηείηαη έλα απιφ ζχζηεκα 

θνζηνιφγεζεο πνπ λα απνδίδεη ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο. 

Σα Γ.Β.Δ., ηα έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο ζεσξνχληαη έμνδα πεξηφδνπ, δειαδή 

ζεσξείηαη φηη γίλνληαη γηα ράξε ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο. Ο επηκεξηζκφο ηνπο πάλσ 

ζηα πξντφληα έρεη κφλν ηππηθφ ραξαθηήξα ψζηε λα ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθφ 

απνηέιεζκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη δε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιήςε 

ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ ή γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο. Δπνκέλσο αξθεί 

έλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο πνπ απιά θαηαλέκεη ην ζπλνιηθφ έκκεζν θφζηνο ζηα 

πξντφληα ηεο επηρείξεζεο, φπσο είλαη ην ζχζηεκα θαηαλνκήο βάζεη ησλ σξψλ άκεζεο 

εξγαζίαο. Ωζηφζν έλα ηέηνην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο δε κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηηο 

εζσηεξηθέο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ 

απνθάζεσλ. 

 

Η κέζνδνο ABC απνηειεί κηα κέζνδν θνζηνιφγεζεο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε δχν 

θάζεηο: 

 

 ε πξψηε θάζε ηα Γ.Β.Δ. ζπγθεληξψλνληαη ζε δεμακελέο θφζηνπο θαη 

 ε δεχηεξε θάζε δηνρεηεχνληαη απφ εθεί ζηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ηεο 

επηρείξεζεο  

 

χκθσλα κε ηνπο Garrison θαη Noreen (2008), ε ABC απνηειεί βειηησκέλε εθδνρή 

ηεο κεζφδνπ επηκεξηζκνχ ησλ Γ.Β.Δ. βάζεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπληειεζηψλ θάζε 

ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία αλαπηχζζεηαη ζε δχν θάζεηο. Η ζεκαληηθφηεξε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ είλαη φηη ζηελ ABC νη δεμακελέο θφζηνπο 

νξίδνληαη κε πην ζπγθεθξηκέλν θαη αλαιπηηθφ ηξφπν. Έηζη, ελψ ζηε κέζνδν 

θνζηνιφγεζεο βάζεη ηκεκαηηθψλ ζπληειεζηψλ νη δεμακελέο θφζηνπο είλαη ηα ίδηα ηα 

ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, ζηελ ABC νη δεμακελέο θφζηνπο είλαη νη ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνθαινχλ ην θφζηνο. Δίλαη ζαθέο φηη έλα ηκήκα ηεο 

επηρείξεζεο αλαιακβάλεη θαη δηεθπεξαηψλεη πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπρλά εληειψο 

αλνκνηνγελείο απφ θνζηνινγηθή άπνςε κεηαμχ ηνπο, θαη επίζεο φηη θάπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ δηαηκεκαηηθφ ραξαθηήξα θαη είλαη θνηλέο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο ηκήκαηα.  
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2. Δνψηηηα Γεωηεπη: Απσέρ πος διέποςν ένα ζωζηημα ABC 
καθϊρ και βήμαηα εθαπμογήρ και ςιοθέηηζήρ ηος 

 

2.1. Απσέρ ζςζηήμαηορ ABC 

 

χκθσλα κε ηνπο Nachtmann θαη Al-Rifai (2004), έλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο 

πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ζρεηηθέο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ φζνλ αθνξά ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ, ηνπο 

πειάηεο θαη ηελ αλάιπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη θπζηθά ηε βειηίσζε 

φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ έλα ζχζηεκα ABC ζεσξείηαη ε θαιχηεξε 

ιχζε παξφηη είλαη δπζθνιφηεξν ζε εθαξκνγή. 

 

Η κεζνδνινγία ABC ζπρλά ζεσξείηαη αξθεηά πεξίπινθε θαζφηη πνιινί ζεσξνχλ φηη 

πεξηέρεη πνιχπινθνπο θαη επαλαιακβαλφκελνπο επηκεξηζκνχο ηνπ θφζηνπο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε κεζνδνινγία βαζίδεηαη ζε ιίγεο πνιχ απιέο αξρέο:  

 

 Κάζε δξαζηεξηφηεηα θαηαλαιψλεη επηρεηξεζηαθνχο πφξνπο 

 

Όζν πεξηζζφηεξν επαλαιακβάλεηαη κηα δξαζηεξηφηεηα, άζρεηα απφ ην αλ είλαη 

ρξήζηκε ή φρη, θαηαλαιψλεη επηρεηξεζηαθνχο πφξνπο.  

 

 Κάζε δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη γηα θάπνην ζθνπφ  

 

Κάζε δξαζηεξηφηεηα ζε κηα επηρείξεζε γίλεηαη γηα θάπνηα αηηία ή ζθνπφ. ηηο άξηηα 

νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο θάζε δξαζηεξηφηεηα ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα αληηθείκελα 

θφζηνπο δειαδή ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο πειάηεο. πκβαίλεη φκσο ζπρλά 

έλα κεγάιν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο λα κελ κπνξεί λα 

ζπζρεηηζηεί άκεζα κε ηα αληηθείκελα θφζηνπο αιιά λα ζπζρεηίδεηαη κε θάπνην 

θέληξν θφζηνπο, δειαδή θάπνην ηκήκα ηεο επηρείξεζεο.  

 

 Γηαθνξεηηθνί πειάηεο, πξντφληα ή θαη θαλάιηα δηαλνκήο ζπλεπάγνληαη 

δηαθνξεηηθήο έληαζεο εξγαζία  
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Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη θνζηνιφγεζεο, φπσο ε απνξξνθεηηθή θαη ε νξηαθή, 

επηκεξίδνπλ ηα γεληθά έμνδα ζηα αληηθείκελα θφζηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο βάζεηο 

επηκεξηζκνχ φπσο ν φγθνο θαη ε αμία ησλ πσιήζεσλ, νη ψξεο άκεζεο εξγαζίαο θαη νη 

ψξεο απαζρφιεζεο ησλ κεραλεκάησλ. Έηζη φκσο δε ιακβάλεηαη ππφςε ε αηηία πνπ 

πξνθάιεζε ην θάζε θφζηνο. Η κεζνδνινγία ABC ιακβάλεη ππφςε ηηο αηηίεο θφζηνπο 

επηκεξίδνληαο ηα γεληθά έμνδα ζηα αληηθείκελα θφζηνπο κε βάζε ην ηη πξαγκαηηθά 

θαηαλαιψζεθε γηα ην θάζε αληηθείκελν.  

 

2.2. Η θιλοζοθία ηηρ ABC 

 

Η θηινζνθία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη πφξνη κηαο 

επηρείξεζεο ή ην θφζηνο, αλαιψλνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

αλαιψλνληαη απφ ηα πξντφληα ή ηνπο πειάηεο. Οπζηαζηηθά ν νδεγφο θφζηνπο είλαη ε 

δξαζηεξηφηεηα. Οη νδεγνί θφζηνπο είλαη παξάγνληεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε αίηηνπ-

αηηηαηνχ κε ην θφζηνο, γεγνλφο πνπ ήηαλ αδχλαην λα επηηεπρζεί κε ηα παξαδνζηαθά 

ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο φπσο αλαθέξνπλ νη Sharma θαη Ratnatunga (1997). 

 

Σν κνληέιν ηεο θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 

 

 

Ανηικείμενα Κψζηοςρ 

(π.σ. πποφψνηα και 

πελάηερ) 

↓ 

Γπαζηηπιψηηηερ  

↓ 

Καηανάλυζη πψπυν 

↓ 

Κψζηορ 
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Καη ζην λέν ζχζηεκα ππάξρεη ε θνζηνιφγεζε ζε δχν επίπεδα, φπσο θαη ζην 

πξνεγνχκελν ζηάδην. ην πξψην επίπεδν γίλεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ θφζηνπο ζηηο 

ιεθάλεο ή ζηα θέληξα θφζηνπο θαη έπεηηα γίλεηαη ε θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ηνπ θάζε  

θέληξνπ θφζηνπο ζηα πξντφληα (ή ππεξεζίεο) κε ηε βνήζεηα θάπνηαο βάζεο. Η 

δηαθνξά κε ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο είλαη φηη ηα ηκήκαηα σο 

θέληξα θφζηνπο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί ζηελ ABC απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη έηζη ζε 

έλα ηκήκα κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ αίηην - αηηηαηφ γηα ηελ θαηαλνκή 

ηνπ θφζηνπο, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη πεξηζζφηεξν κε ην ζεκεξηλφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ηνλίδεη ν Kinsella (2002). 

 

2.3. σεδιαζμψρ ενψρ ζςζηήμαηορ ABC 

 

Απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο ABC είλαη ε 

ζπιινγή φισλ εθείλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα 

ζηνηρεία θφζηνπο, ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο θαη ηνπο νδεγνχο θφζηνπο κηαο επηρείξεζεο. 

 

Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηεο πεγέο απφ φπνπ είλαη δπλαηή ε ζπιινγή φισλ ησλ παξαπάλσ 

πιεξνθνξηψλ: 

 

1. Οη εξγαδφκελνη είλαη ε θπξηφηεξε πεγή πιεξνθφξεζεο θαζψο έρνπλ πιήξε 

επίγλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ πφξσλ πνπ αλαιψλνπλ απηέο θαη ησλ 

κεζφδσλ κέηξεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επίδνζεο. Υξεζηκνπνηψληαο 

εξσηεκαηνιφγηα ή πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο, ε δηνίθεζε απνθηά ηελ πην 

απνηειεζκαηηθή πιεξνθφξεζε πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ επηινγή 

νξηζκέλσλ απφ ηελ πιεζψξα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

νδεγψλ θφζηνπο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ρξήζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Πνιχ ζπρλά 

εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο παξαηήξεζεο, θαηά ηελ νπνία παξαθνινπζείηαη 

βήκα πξνο βήκα θάζε ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε νπνία 

επηηξέπεη ζηε δηνίθεζε λα αλαγλσξίζεη νπνηαδήπνηε αλαθνινπζία ππάξρεη 

αλάκεζα ζηελ παξαγσγή, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη απφ ην ζχζηεκα 

θνζηνιφγεζεο θαη φπσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπληειείηαη. 
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2. Σν γεληθφ θαζνιηθφ είλαη ε πην θζελή θαη εχθνια πξνζβάζηκε πεγή πξνο 

αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο, αλ θαη ζπάληα πξνβαίλεη ζηε δηάζπαζή 

ηνπο αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ηα αλαιψλεη. Γη΄ απηφ ην ιφγν, ην 

γεληθφ θαζνιηθφ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο σο ζεκείν εθθίλεζεο ζηε 

δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

γεληθέο πιεξνθνξίεο ζε πξψηε θάζε. πλήζσο, ην γεληθφ θαζνιηθφ 

απνδεηθλχεηαη ρξήζηκν φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ζρεηηθέο αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ 

ην θφζηνο απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ή θέληξα θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο. 

3. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο είλαη εθείλε ε πεγή πνπ 

δηαζέηεη ηνλ κεγαιχηεξν φγθν πιεξνθνξηψλ. Η δηνίθεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα κπνξεί λα απνζπάζεη απφ ηνλ ηεξάζηην φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ κφλν 

εθείλεο ηηο νπνίεο πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Αθνχ ζπιιερζνχλ νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, ζηφρνο πιένλ ηεο επηρείξεζεο είλαη λα 

ζπλδπάζεη φιεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα ζπλζέζεη ην παδι ηνπνζεηψληαο ηα 

θνκκάηηα ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε θαη λα πξνβεί ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ABC.   

 

χκθσλα κε ηνπο Helberg, Galletly θαη Bicheno (1994), νη ζηφρνη ελφο ζπζηήκαηνο 

ABC είλαη: 

 

 Να θαηαλέκνληαη ηα θφζηε ζχκθσλα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηα 

θαηαλαιψλνπλ 

 Να δεκηνπξγεζεί δηαθάλεηα ζηνλ ηνκέα ησλ γεληθψλ βηνκεραληθψλ εμφδσλ 

 Να παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ειεγθηηθνχο ζθνπνχο 

 Να ππάξρεη ζπζρεηηζκφο κε ηε γεληθή ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο 

 Να βειηηψλνληαη φιεο νη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, νη εηδηθνί ζπκθσλνχλ ζε νξηζκέλα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη νπνηαδήπνηε επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο 

θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο.  
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Πξψηνλ, ε πξσηνβνπιία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα έρεη ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε ηνπ θνξπθαίνπ θιηκαθίνπ 

ζηειερψλ.  

 

Γεχηεξνλ, ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ABC πξέπεη λα είλαη 

επζχλε πνιπιεηηνπξγηθήο νκάδαο θαη λα κελ αθεζεί ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

ινγηζηεξίνπ. ηελ νκάδα απηή πξέπεη λα κεηέρνπλ εθπξφζσπνη απφ θάζε ηνκέα πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δεδνκέλα πνπ πξνζθέξεη ην ζχζηεκα ABC. πλήζσο ζηελ 

νκάδα απηή κεηέρνπλ εθπξφζσπνη απφ ην ηκήκα κάξθεηηλγθ, ην ηκήκα παξαγσγήο, 

ην ηκήκα κεραλνινγηθήο ζρεδίαζεο θαη ην θνξπθαίν θιηκάθην ζηειερψλ, αιιά θαη 

ζηειέρε ινγηζηεξίνπ κε εηδηθή θαηάξηηζε. Μεξηθέο θνξέο έλαο εμσηεξηθφο εηδηθφο 

ζηελ θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελεξγεί σο ζχκβνπινο ηεο νκάδαο. 

 

χκθσλα κε ηνλ Whittaker (2005), ηα ζεκεία θιεηδηά ζηα νπνία πξέπεη λα βαζηζηεί ε 

δηνίθεζε ψζηε λα ζρεδηαζηεί ζσζηά ην ζχζηεκα ABC είλαη: 

 

1. Η ππνζηήξημε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο 

2. Η πξνζήισζε ζηνλ θαηαλαισηή 

3. Σν θέξδνο απφ ηελ εθαξκνγή λα ππεξβαίλεη ην θφζηνο 

4. Η εθαξκνγή λα βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε ζηε κεηέπεηηα πνξεία ηεο θαη  

5. Να ρηηζηεί κηα θαιή γλσζηηθή βάζε γηα ηε ζπλέρεηα 

 

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πξέπεη λα ππάξρεη πνιπιεηηνπξγηθή νκάδα θαη ηζρπξή 

ππνζηήξημε απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη είλαη δχζθνιε ε 

εθαξκνγή αιιαγψλ ζε έλαλ νξγαληζκφ αλ νη αιιαγέο απηέο δελ έρνπλ ηελ πιήξε 

ππνζηήξημε εθείλσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ απηέο. Η ABC αιιάδεη ηνπο θαλφλεο ηνπ 

παηρληδηνχ αθνχ αιιάδεη κεξηθά απφ ηα βαζηθά κέηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζηειέρε 

γηα λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη γηα λα αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ησλ αηφκσλ. Όηαλ 

ηα ζηειέρε πνπ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηηο αιιαγέο ησλ θαλφλσλ δελ έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα πνπλ ηελ άπνςή ηνπο, επφκελν είλαη λα ππάξμεη αληίζηαζε. Δπηπιένλ, ν 

ζρεδηαζκφο ελφο θαινχ ζπζηήκαηνο ABC πξνυπνζέηεη βαζηέο γλψζεηο γηα πνιιά 

ηκήκαηα φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Οη γλψζεηο απηέο κπνξνχλ λα 

πξνέιζνπλ απφ ηα άηνκα πνπ γλσξίδνπλ θαιά απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο. 
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Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ πξσηνβνπιία γηα δχν ιφγνπο. 

Πξψηνλ, αλ δελ ππάξρεη ππνζηήξημε απφ ηα θνξπθαία θιηκάθηα, κεξηθά ζηειέρε 

κπνξεί λα κε δνπλ θαλέλα ιφγν λα πξνρσξήζνπλ ζε αιιαγέο. Γεχηεξνλ, αλ ηα 

ζηειέρε ηνπ θνξπθαίνπ θιηκαθίνπ δελ ππνζηεξίμνπλ ην ζχζηεκα ABC θαη 

ζπλερίζνπλ λα παίδνπλ ην παηρλίδη κε ηνπο παιηνχο θαλφλεο, νη πθηζηάκελνί ηνπο 

γξήγνξα ζα πάξνπλ ην κήλπκα φηη ε ABC δελ είλαη θάηη ζεκαληηθφ θαη ζα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ πξσηνβνπιία. Δίλαη πάξα πνιιέο νη πεξηπηψζεηο πνπ ινγηζηέο 

επηρείξεζαλ λα εθαξκφζνπλ ζχζηεκα ABC ρσξίο λα έρνπλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

θνξπθαίνπ θιηκαθίνπ θαη ηελ ελεξγφ ζπλεξγαζία άιισλ ζηειερψλ θαη ην εγρείξεκα 

γλψξηζε απνηπρία. 

 

2.4. Βήμαηα εθαπμογήρ ενψρ ζςζηήμαηορ ABC 

 

Οη Jong θαη Kleiner (1997) ηζρπξίδνληαη πσο ε πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ABC 

απαηηεί πνιχ πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ε δηαδηθαζία κπνξεί λα αλαιπζεί ζηα 

παξαθάησ βήκαηα: 

 

 Δληνπηζκφο θαη νξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ θαη θέληξσλ θφζηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ 

 

Σν πξψην ζεκαληηθφ βήκα ζηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ABC είλαη λα 

εληνπηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα απνηειέζνπλ ηα ζεκέιηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Απηφ κπνξεί λα είλαη δχζθνιν θαη ρξνλνβφξν θαη απαηηεί ζσζηή θξίζε. Μηα ζπλήζεο 

δηαδηθαζία γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ABC είλαη λα 

πάξνπλ ζπλεληεχμεηο απφ εξγαδνκέλνπο ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο πνπ δεκηνπξγνχλ 

έκκεζν θφζηνο δεηψληαο ηνπο λα πεξηγξάςνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπο. πλήζσο απηφ νδεγεί ζε έλα καθξνζθειέζηαην θαηάινγν δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Σν κεγάιν πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ θαηάινγν απνηειεί έλα πξφβιεκα. Απφ ηε 

κηα πιεπξά, φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

παξαθνινπζνχληαη κε ην ζχζηεκα ABC ηφζν αθξηβέζηεξνο ζα είλαη ν ππνινγηζκφο 

ηνπ θφζηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε, ε δηαηήξεζε θαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ελφο πεξίπινθνπ ζπζηήκαηνο πνπ αθνξά κεγάιν αξηζκφ 
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δξαζηεξηνηήησλ θνζηίδνπλ πνιχ. πλεπψο, ν αξρηθφο καθξνζθειήο θαηάινγνο 

δξαζηεξηνηήησλ ζπλήζσο κεηψλεηαη θαη θαηαιήγεη ζε κηα νιηγνκειή ιίζηα 

ζπλδπάδνληαο νκνεηδείο δξαζηεξηφηεηεο. Έλαο ρξήζηκνο ηξφπνο γηα λα ζπλδπαζηνχλ 

νη δξαζηεξηφηεηεο, είλαη λα νξγαλσζνχλ ζε πέληε γεληθά επίπεδα: δξαζηεξηφηεηεο ζε 

επίπεδν κνλάδαο, επίπεδν παξηίδαο, επίπεδν πξντφληνο, επίπεδν πειάηε θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο ηνπ νξγαληζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπ. 

 

Σν θέληξν θφζηνπο δξαζηεξηνηήησλ είλαη έλα «δνρείν» κέζα ζην νπνίν 

ζπζζσξεχνληαη ηα ζηνηρεία θφζηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν κέηξν 

δξαζηεξηφηεηαο ζην ζχζηεκα ABC. Δίλαη απίζαλν δχν εηαηξίεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηα ίδηα αθξηβψο θέληξα θφζηνπο δξαζηεξηφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα ζέκα 

θξίζεσο. Ο αξηζκφο θαη ν νξηζκφο ησλ θέληξσλ θφζηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ 

κέηξσλ δξαζηεξηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εηαηξείεο δηαθέξεη ζεκαληηθά. 

 

 Όπνπ είλαη δπλαηφ, άκεζε αλίρλεπζε θαη θαηαινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηα αληηθείκελα θφζηνπο 

 

Σν δεχηεξν βήκα ζηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ABC είλαη ν εληνπηζκφο φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ έκκεζνπ θφζηνπο ζηα ηειηθά αληηθείκελα θφζηνπο. 

 

  Καηαινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ζε θέληξα θφζηνπο δξαζηεξηνηήησλ 

 

Σα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία έκκεζνπ θφζηνπο ραξαθηεξίδνληαη αξρηθψο ζην πιαίζην ηνπ 

βαζηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα ζηα νπνία 

δεκηνπξγνχληαη. Γηα παξάδεηγκα, νη κηζζνί, ηα εθφδηα, ην ελνίθην θ.η.ι. πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ην ηκήκα κάξθεηηλγθ, ρξεψλνληαη ζε απηφ ην ηκήκα. ε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο, νξηζκέλα ή θαη φια ηα ζηνηρεία θφζηνπο κπνξνχλ λα αλαρζνχλ 

απεπζείαο ζε έλα απφ ηα θέληξα θφζηνπο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο ABC.  

 

Ωζηφζν, είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν έλα ηκήκα ηνπ νξγαληζκνχ λα εκπιέθεηαη ζε πνιιέο 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο παξαθνινπζεί ην ζχζηεκα ABC. ε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο, ηα έμνδα ηνπ ηκήκαηνο επηκεξίδνληαη αλάκεζα ζηα θέληξα θφζηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο επηκεξηζκνχ πνπ νλνκάδεηαη επηκεξηζκφο 
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πξψηνπ ζηαδίνπ. Ο επηκεξηζκφο πξψηνπ ζηαδίνπ είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ην 

έκκεζν θφζηνο θαηαλέκεηαη ζε θέληξα θφζηνπο δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 Τπνινγηζκφο ησλ ζπληειεζηψλ εληαίαο δξαζηεξηφηεηαο  

 

Οη ζπληειεζηέο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ηνπ 

έκκεζνπ θφζηνπο, ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο κε ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ κέηξνπ δξαζηεξηφηεηαο.  

 

 Καηαινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ζηα αληηθείκελα θφζηνπο ρξεζηκνπνηψληαο 

ζπληειεζηέο δξαζηεξηφηεηαο θαη κέηξα δξαζηεξηφηεηαο 

 

Σν πέκπην βήκα ζηελ εθαξκνγή ηεο ABC νλνκάδεηαη επηκεξηζκφο δεχηεξνπ ζηαδίνπ, 

ζηνλ νπνίν νη ζπληειεζηέο δξαζηεξηφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαηαινγηζκφ 

ηνπ θφζηνπο ζε πξντφληα θαη πειάηεο. Αληί γηα έλα εληαίν θέληξν θφζηνπο θαη έλαλ 

εληαίν πξνθαζνξηζκέλν ζπληειεζηή θαηαινγηζκνχ ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο κε βάζε ηελ 

άκεζε εξγαζία ή ηηο ψξεο απαζρφιεζεο, ηψξα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα 

θέληξα θφζηνπο θαη πεξηζζφηεξνη ζπληειεζηέο έκκεζνπ θφζηνπο. 

 

 Καηάξηηζε εθζέζεσλ 

 

Πξέπεη θαλείο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαξηίδεη εθζέζεηο πνπ λα δείρλνπλ ηα πεξηζψξηα 

θέξδνπο ηεο θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Οη εθζέζεηο απηέο είλαη 

εμαηξεηηθά ρξήζηκεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

O Γθίλνγινπ (2001) δειψλεη νξηζκέλα θξηηήξηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ 

ABC ζε κηα παξαγσγηθή επηρείξεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Πνηθηιία παξαρζέλησλ πξντφλησλ: Η δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ κε ηηο 

δηαθνξεηηθέο δνκέο θνζηνιφγεζεο δηαζηξεβιψλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξαδνζηαθήο κεζφδνπ, δεδνκέλνπ φηη κηα ηέηνηα κέζνδνο παξάγεη ην κέζν 

θφζηνο γηα φια ηα πξντφληα. 
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 Τπνζηήξημε ησλ αλαγθψλ ησλ πξντφλησλ: Η δηαλνκή ησλ δαπαλψλ 

ππνζηήξημεο γηα ηα δηάθνξα πξντφληα είλαη αλάινγε πξνο ηε δξαζηεξηφηεηα 

παξαγσγήο απηψλ ησλ πξντφλησλ, ε νπνία πξνθαιεί ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο 

ππνζηήξημεο. Οη πην ζνβαξνί παξάγνληεο πνπ κεηψλνπλ ή απμάλνπλ ηηο 

δαπάλεο ππνζηήξημεο είλαη ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα πνιππινθφηεηαο θαη 

εππάζεηαο ησλ κεραλεκάησλ παξαγσγήο θαη νη βειηηψζεηο ή αιιαγέο ησλ 

δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο. 

 Απαηηήζεηο ζηηο θνηλέο δηαδηθαζίεο: Έλα μερσξηζηφ θξηηήξην πξέπεη λα είλαη 

ην επίπεδν χπαξμεο θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ παξαγσγή 

θαζψο επίζεο θαη άιιεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξαγσγή, είηε άκεζα είηε έκκεζα. Όζν πςειφηεξε ε ρξήζε ησλ θνηλψλ 

δηαδηθαζηψλ κεηαμχ ησλ πξντφλησλ, φπσο είλαη ε παξαγσγή, ν 

πξνγξακκαηηζκφο, ε ηερληθή ππνζηήξημε, ε έξεπλα θαη αλάπηπμε, ν πνηνηηθφο 

έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζε, ηφζν επηηαθηηθφηεξε είλαη ε αλάγθε λα εθαξκνζηεί 

ε ABC. 

 Γηαλνκή ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξφλν: Απηφ ην θξηηήξην 

παξνπζηάδεη εάλ ην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο κηαο επηρείξεζεο είλαη ηθαλφ λα 

αληρλεχζεη θαη λα θαηαγξάςεη θαηάιιεια θαη άκεζα ηηο αιιαγέο ζηηο 

απαηηήζεηο ππνζηήξημεο ησλ δηαθφξσλ πξντφλησλ. 

 

2.5. Πεπιπηϊζειρ εθαπμογήρ ABC 

 

χκθσλα κε ηνπο Roztocki, Porter, Thomas θαη Needy (2004), ε εθαξκνγή ελφο λένπ 

ζπζηήκαηνο δαπαλψλ απαηηεί ρξφλν θαη ρξήκαηα. Έλα ζχζηεκα δαπαλψλ βαζηζκέλν 

ζε ABC απαηηεί νξγαλσηηθέο αιιαγέο, απνδνρή ησλ ππαιιήισλ, επέλδπζε ζε 

ινγηζκηθφ, εμνπιηζκφ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη νχησ θαζεμήο.  

 

Αλ θαη ε ABC έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρψο ζε πνιιέο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, δελ 

εγγπάηαη πάληα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Αληηζέησο ζε 

κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ππάξρεη κηα πην νκαιή κεηάβαζε απφ έλα παξαδνζηαθφ 

ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ζε ABC, θαζψο δελ απαηηείηαη πςειή επέλδπζε ζε 

πεξίπινθα ζπζηήκαηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη δελ απαηηείηαη ζνβαξή νξγαλσηηθή 
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αλαδφκεζε θαη επνκέλσο ε εθαξκνγή ηεο λέαο κεζφδνπ δε ζεσξείηαη ηφζν 

επηθίλδπλε. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή θνζηνιφγεζεο ABC κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ABC είλαη νη παξαθάησ: 

 

 Η πςειή ζπκκεηνρή ησλ Γ.Β.Δ. ζην θφζηνο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ 

παξάγεη ε επηρείξεζε. 

 Η παξαγσγή πνιιψλ πξντφλησλ κε αλνκνηφκνξθε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Η 

παξαγσγή κεγάιεο πνηθηιίαο πξντφλησλ δεκηνπξγεί επηπιένλ Γ.Β.Δ. πνπ ζα 

πξέπεη λα επηβαξχλνπλ ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, ηα νπνία νπζηαζηηθά 

επζχλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ησλ επηπξφζζεησλ Γ.Β.Δ. θαη φρη ην ζχλνιν ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ. 

 Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ πξντφλησλ λα είλαη πεξίπινθε, γηα λα κπνξεί 

λα αλαιπζεί ζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Η χπαξμε κηθξνχ βαζκνχ ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ άκεζε εξγαζία θαη ζηα 

Γ.Β.Δ. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πςειφο βαζκφο ζπζρέηηζεο αλάκεζα 

ηνπο, ηφηε ε ρξήζε ηεο άκεζεο εξγαζίαο σο βάζεο κεξηζκνχ δίλεη ζρεηηθά 

αμηφπηζηα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ. 

 Η φμπλζε ηνπ βαζκνχ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

επηρείξεζε, γεγνλφο πνπ θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ηεο γηα γλψζε ηνπ 

αθξηβνχο θφζηνπο ησλ πξντφλησλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ πφξσλ πνπ αλαιψλεη. 

 Η ζεκαληηθή αιιαγή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα πνιιέο επηρεηξήζεηο πξνρσξνχλ ζε νινέλα θαη κεγαιχηεξε 

απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο θαη σο ζπλέπεηα ε ζπκκεηνρή ηεο 

άκεζεο εξγαζίαο ζην κνλαδηαίν θφζηνο ησλ πξντφλησλ κεηψλεηαη. Αλ κεηά 

ηελ αιιαγή ε επηρείξεζε εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ άκεζε εξγαζία σο 

βάζε κεξηζκνχ, ηφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο θνζηνιφγεζεο ζα είλαη 

ιαλζαζκέλα θαζψο ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη απηφκαηα ζα επηβαξχλνληαη 

κε πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ Γ.Β.Δ. απφ φηη ηνπο αλαινγεί, ελψ ην αληίζεην ζα 

ζπκβαίλεη κε ηα πξντφληα γηα ηελ παξαγσγή ησλ νπνίσλ απαηηείηαη πςειή 

ζπκκεηνρή ηεο άκεζεο εξγαζίαο. 
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2.6. Διδικέρ πεπιπηϊζειρ εθαπμογήρ ABC 

 

ηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζηνχλ δχν πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ABC, νη νπνίεο 

ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή. Η πξψηε είλαη ε εθαξκνγή ηεο ABC ζε επηρεηξήζεηο 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ε δεχηεξε είλαη ε πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ABC ζε 

επξεία θιίκαθα κε ηε κέζνδν ηνπ «Time – Driven ABC», φπσο αλαθέξνπλ νη Kaplan 

θαη  Anderson (2004) ζην ζρεηηθφ ηνπο άξζξν. 

 

2.6.1. Δπισειπήζειρ παποσήρ ςπηπεζιϊν και ABC 

Οη ξίδεο ηεο ABC βξίζθνληαη ζηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο αιιά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα πνιιέο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ απνιακβάλνπλ ηα ηεξάζηηα νθέιε 

απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ABC θνζηνιφγεζεο.  

 

Ο θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θαζπζηέξεζε ε εθαξκνγή ηεο ABC ζηηο 

επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζε αληίζεζε κε ηηο 

βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, θαηά ην παξειζφλ ειάρηζηεο επηρεηξήζεηο είραλ αλαπηχμεη 

ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο, κε ζπλέπεηα λα κε γλσξίδνπλ ην αθξηβέο θφζηνο ησλ 

ππεξεζηψλ / πξντφλησλ ηνπο θαη ην αθξηβέο θφζηνο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηνπο.  

 

Απηή ε αλππαξμία ζπζηεκάησλ θνζηνιφγεζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

ειάρηζηα πξνβιεκάηηδε ηνπο δηνηθνχληεο θαζψο γηα πνιιέο δεθαεηίεο ιεηηνπξγνχζαλ 

ζε κε αληαγσληζηηθέο αγνξέο, ππφ ηηο επινγίεο ελφο ππεξπξνζηαηεπηηθνχ θξαηηθνχ 

θνξέα, ζπλήζσο κε ηε κνξθή κνλνπσιίσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη επηρεηξήζεηο 

ζηδεξνδξφκσλ, ηα ηαρπδξνκεία, νη ηειεπηθνηλσλίεο θ.η.ι. θαη άξα ειάρηζηα έλησζαλ 

ηελ αλάγθε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά ηα δεδνκέλα θαζψο ν αληαγσληζκφο 

έρεη γίλεη εληνλφηεξνο, ηα θξαηηθά κνλνπψιηα θαηαξγήζεθαλ θαη νη απαηηήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ έγηλαλ πεξηζζφηεξεο θαη ζπλζεηφηεξεο, κε απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο 

παξνρήο ππεξεζηψλ λα ρξεηάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην θφζηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ησλ πξντφλησλ θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηνπο. 
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Οη Collins θαη Munter (2001) ππνζηεξίδνπλ φηη ε εθαξκνγή ηεο ABC απαηηεί ηελ 

αθξηβή γλψζε ηνπ πξντφληνο ηεο επηρείξεζεο, φκσο απηφ δελ είλαη πάληα εχθνιν λα 

επηηεπρζεί, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί νη επηρεηξήζεηο απηέο παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο κηα πνηθηιία 

ππεξεζηψλ θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην θχξην πξντφλ ηεο 

επηρείξεζεο, ελψ άιιεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ηνπ θχξηνπ πξντφληνο. 

 

Ο Γθίλνγινπ (2001) αλαθέξεη φηη ε κέζνδνο ABC εθαξκφδεηαη κελ, αιιά κε 

πεξηνξηζκνχο πξνο ην παξφλ, ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ. Οη 

ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη γηα απηή ηελ πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή είλαη φηη ην κεγάιν κέξνο 

ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο κηαο ηέηνηαο επηρείξεζεο αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη θαη΄ επέθηαζε δε κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα, πξντφλ ή πειάηε. Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εληνπηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ δηαδηθαζίεο πνπ γίλνληαη απφ αλζξψπνπο θαη επνκέλσο 

είλαη κε επαλαιήςηκεο θαηά ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν. 

 

Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ABC πξνο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ είλαη εκθαλέζηεξνο φζνλ 

αθνξά εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένπλ ηελ επηρείξεζε κε ην εμσηεξηθφ ηεο 

πεξηβάιινλ, φπσο είλαη ην κάξθεηηλγθ, νη πσιήζεηο, ε ιεηηνπξγία logistics θ.η.ι. 

Δπνκέλσο, είλαη αδηακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη ε ABC είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε 

θπξίσο πξνο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ παξά πξνο ηελ παξαγσγή θαη ε εθαξκνγή ηεο 

ABC ζε επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη κηα ινγηθή ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα ηεο 

θηινζνθίαο θαη ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ ηεο κεζφδνπ θαη δελ πξναπαηηεί λέεο 

αξρέο θαη λένπο θαλφλεο. 

 

Οη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, φπσο θαη νη κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο, 

ρξεηάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο θφζηνπο γηα λα εθηειέζνπλ φιεο ηηο γλσζηέο δηνηθεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπο, φπσο είλαη ε ιήςε απνθάζεσλ, ν έιεγρνο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, 

ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ. Με άιια ιφγηα 

ρξεηάδνληαη ηελ ABC γηα λα ζπλδέζνπλ ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλάισζε ησλ 

πφξσλ ηνπο κε ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ θαη ηνπο 

πειάηεο πνπ εμππεξεηνχλ. Μφλν εθφζνλ γίλεη απφιπηα θαηαλνεηή απηή ε ζχλδεζε 

ζα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο σο πξνο ην πνηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο 

ζα εμππεξεηνχλ, πνηεο ππεξεζίεο ζα παξέρνπλ ζε απηά ηα ηκήκαηα, πνηεο κεζφδνπο 
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ζα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε δηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηέινο πνηνη πφξνη ζα 

απαηηεζνχλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα παξαπάλσ. 

 

Δθ πξψηεο φςεσο ινηπφλ, δηαθαίλεηαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο ABC θαη γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. Η εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο φκσο ζηελ πξάμε 

απνδεηθλχεηαη ζπρλά κηα δχζθνιε ππφζεζε θαη απηφ ελ κέξεη εμεγεί ην ιφγν πνπ έρεη 

θαζπζηεξήζεη κέρξη ηψξα ε πηνζέηεζε ηεο ABC απφ επηρεηξήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο. 

 

πλνςίδνληαο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ έλαληη ησλ 

κεηαπνηεηηθψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ άκεζα ηελ εθαξκνγή ηεο ABC, θαηαιήγνπκε ζηηο 

εμήο ηξεηο ζπνπδαηφηεξεο: 

 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ θφζηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ 

είλαη ην θφζηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν επηρείξεζεο θαη επνκέλσο 

είλαη έκκεζν θαη δχζθνια αληρλεχζηκν σο πξνο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

πξνο ηνπο πειάηεο. 

 Η ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ 

δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη πνιχ δπζθνιφηεξε θαζψο ζηηο επηρεηξήζεηο 

παξνρήο ππεξεζηψλ νη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο εθηεινχληαη ζπλήζσο κε 

κε επαλαιακβαλφκελεο αλζξψπηλεο ελέξγεηεο θαη έηζη είλαη δχζθνιν λα 

παξαθνινπζεζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ ζπζηεκαηηθά. 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηειηθνχ «πξντφληνο» είλαη εμαηξεηηθά δχζθνινο, γηαηί ε 

ηειηθά παξερφκελε ππεξεζία απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ, 

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο ή ε ηθαλνπνίεζε πνπ 

πξνθαιεί ζηνλ πειάηε. Παξφια απηά, αθφκα θαη ηέηνηνπ είδνπο πνηνηηθέο 

σθέιεηεο αλαιψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ θνζηίδνπλ θάπνηα ρξήκαηα. 

 

Μνινλφηη κπνξεί λα ππάξμνπλ ηα παξαπάλσ εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο ABC ζηηο 

επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθαξκφζηεθε ην ζχζηεκα 

απηφ απνδείρηεθε εμαηξεηηθά ρξήζηκν ζηελ εθηέιεζε ηξηψλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ, νη 

νπνίεο είλαη νη εμήο: 
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 Η δηνίθεζε πξντφλησλ – ππεξεζηψλ θαη πειαηψλ 

 

Οη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνζθέξνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία 

δηαθνξνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο 

έρνπλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ αλάισζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πφξσλ. Ωο εθ 

ηνχηνπ πξέπεη ζε ζπλερή βάζε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην 

βάζνο ηεο γξακκήο πξντφλησλ, ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ηελ πνηφηεηα, ηελ 

αληαπνθξηζηκφηεηα ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, ηελ εηζαγσγή λέσλ ππεξεζηψλ θαη 

ηελ εγθαηάιεηςε θάπνησλ άιισλ. Η ABC δίλεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, φπσο επίζεο 

θαη φζεο αθνξνχλ ηελ θεξδνθνξία ή κε απφ ηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πειαηψλ. 

 

 Ο ζρεκαηηζκφο ηεο αιπζίδαο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο  

 

Οη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηε γθάκα ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξνπλ θαη ηε κέζνδν ηεο δηαλνκήο ησλ ππεξεζηψλ θαηά 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη πειάηεο, κφλν εθφζνλ έρνπλ πιήξε επίγλσζε 

ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπο θαη ηηο θαηαηάζζνπλ ή ηηο νκαδνπνηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

ηκήκαηα ηεο αγνξάο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη επηρεηξήζεηο είλαη πνιχ θνληά ζηνπο 

πειάηεο ηνπο θαη γη΄ απηφ ην ιφγν θάζε απφθαζή ηνπο γηα παξνρή ππεξεζηψλ, λέεο 

ηηκέο, λέα ραξαθηεξηζηηθά θαη λέεο κεζφδνπο δηαλνκήο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη κεηά 

απφ ην ζπλππνινγηζκφ ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ην θφζηνο 

ηθαλνπνίεζεο απηψλ ησλ πξνηηκήζεσλ. Η ABC παξέρεη αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε γηα 

ην θφζηνο θαη ηελ θεξδνθνξία θάζε ηκήκαηνο ηεο αγνξάο θαη θαζνδεγεί ηε δηνίθεζε 

ζηελ επηινγή εθείλσλ ησλ ηκεκάησλ πνπ αμίδνπλ λα ζηνρεχζεη. 

 

 Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πφξσλ 

 

Έλα κνληέιν ABC φηαλ ιεηηνπξγεί ζσζηά ζπλδέεη ηηο δαπάλεο ηηο επηρείξεζεο κε ηηο 

αλάγθεο ηεο γηα πξνκήζεηα πφξσλ, ζηε ζπλέρεηα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εθηεινχληαη θαη ηειηθά κε ην βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ 

ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή πειάηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν βνεζά ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα ησλ πξαγκαηηθά απαξαίηεησλ πφξσλ θαη ηαπηφρξνλα 
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απνθαιχπηεη ηηο επθαηξίεο γηα κείσζε θφζηνπο ζε θξίζηκεο δξαζηεξηφηεηεο θαζ΄ φιν 

ην κήθνο ηεο αιπζίδαο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 

2.6.2. Time - Driven ABC 

Οη Kaplan θαη Anderson (2004) πξφηεηλαλ ην Time - Driven ABC. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ππνζηεξίδνπλ φηη αλ θαη ε ABC θαίλεηαη κηα πνιχ ειθπζηηθή κέζνδνο δηαρείξηζεο 

ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ κηαο επηρείξεζεο, ζηελ πξάμε ε εθαξκνγή ηεο είλαη πνιχ 

δχζθνιε αλ πξέπεη λα γίλεη ζε νξγαλψζεηο ζεκαληηθήο θιίκαθαο. Πνιιά ζηειέρε ζε 

αλάινγεο πεξηπηψζεηο αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ην πξφγξακκα, εμαηηίαο ηνπ 

απμαλφκελνπ θφζηνπο θαη ηεο αξλεηηθήο αληίδξαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Σν Time - Driven ABC είλαη κηα λέα πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξεί λα παξαθάκςεη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ABC ζε κεγάιε θιίκαθα. ε απηφ ην 

αλαζεσξεκέλν κνληέιν, ηα ζηειέρε εθηηκνχλ, ζε ππνθεηκεληθφ πξνθαλψο επίπεδν, ηηο 

απαηηήζεηο γηα πφξνπο πνπ επηβάιινληαη απφ θάζε δηεθπεξαίσζε, πξντφλ ή πειάηε 

θαη δε ζηεξίδνληαη ζε ρξνλνβφξεο θαη θνζηνβφξεο επηζεσξήζεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο. 

Η κέζνδνο ηνπ Time - Driven ABC είλαη απινχζηεξε θαζψο απαηηεί γηα θάζε νκάδα 

πφξσλ απνηηκήζεηο κφλν δχν παξακέηξσλ: 

 

1. Πφζν θνζηίδεη ε ρσξεηηθφηεηα αλά κνλάδα ρξφλνπ γηα ηελ παξνρή πφξσλ 

ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δειαδή ηα ζπλνιηθά γεληθά έμνδα ηνπ 

ηκήκαηνο δηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ιεπηψλ ηνπ ρξφλνπ γηα παξάδεηγκα ηνπ 

εξγαδφκελνπ πνπ είλαη πξνο δηάζεζε. 

2. Μηα εθηίκεζε ηνπ κνλαδηαίνπ ρξφλνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, δειαδή πφζνο 

ρξφλνο απαηηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή κηαο κνλάδαο απφ θάζε είδνο 

δξαζηεξηφηεηαο, έηζη φπσο εθηηκάηαη ή παξαηεξείηαη απφ ην ζηέιερνο. 

 

Με ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ δχν παξαπάλσ κεηαβιεηψλ ππνινγίδνληαη νη 

ζπληειεζηέο νδεγψλ θφζηνπο, δειαδή νη ζπληειεζηέο επηκεξηζκνχ πνπ δίλνπλ ηα 

θφζηε αλά κνλάδα δξαζηεξηφηεηαο. ηε ζπλέρεηα κε ηελ θαλνληθή δηαδηθαζία ηεο 

ABC θαηαινγίδνληαη ηα θφζηε ζηνπο θνξείο θφζηνπο. 
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Απηή ε πξνζέγγηζε ηνπ Time - Driven ABC ππεξληθά επίζεο έλα ζεκαληηθφ ηερληθφ 

πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο επηζεσξήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ είλαη ην γεγνλφο 

πσο φηαλ δεηείηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο λα επηρεηξήζνπλ εθηηκήζεηο ηνπ ρξφλνπ 

πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, απηνί ζηαζεξά αλαθέξνπλ 

πνζνζηά πνπ ζπλνιηθά δίλνπλ άζξνηζκα 100%. Όκσο ηα ζηειέρε ζα πξέπεη λα 

ιάβνπλ ππφςε ηνπο ην ρξφλν πνπ ράλεηαη θαη ζπληειεί ζηελ αδξαλή ή 

αρξεζηκνπνίεηε δπλακηθφηεηα. Αθφκε, ε κέζνδνο απηή ππνζηεξίδεη ηηο εμηζψζεηο 

ρξφλνπ, έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ επηηξέπεη ζην κνληέιν ηεο ABC λα αληαλαθιά ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά παξαγγειίαο, πειάηε θαη δξαζηεξηφηεηαο 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κεηαβιεηφηεηα ζηνπο ρξφλνπο επεμεξγαζίαο. 
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3. Δνψηηηα Σπίηη: Κπιηική θεϊπηζη ζςζηήμαηορ ABC 

 

3.1. Πποχποθέζειρ αποηελεζμαηικήρ εθαπμογήρ μεθοδολογίαρ 
ABC  

 

Παξφιν πνπ ε κεζνδνινγία ABC, φπσο θαη φιεο νη ηερληθέο ηνπ κάλαηδκελη πνπ 

δηαξθνχλ ζην ρξφλν, είλαη θαηά βάζε απιή, ππάξρνπλ θάπνηα ζεκεία ζηα νπνία 

πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο. Όπσο θαη φιεο νη θαηλνηφκεο 

ιχζεηο, απαηηεί πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ ζηελ αξρή έηζη ψζηε λα κελ πξνθχςνπλ θφζηε 

αξγφηεξα. Η παξαθάησ ελφηεηα πξαγκαηεχεηαη νξηζκέλα βαζηθά ζέκαηα θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο, φπσο είλαη ν αξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Η δπλαηφηεηα λα ππνινγίδεηαη ην θφζηνο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε κηα 

επηρείξεζε ελζνπζηάδεη ζπλήζσο ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε. Όκσο αλ ν αξηζκφο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε κεζνδνινγία είλαη κεγάινο, ππάξρεη ην 

ξίζθν λα παξαρζεί κηα αλάιπζε ε νπνία:  

 

 Πεξηέρεη πάλσ απφ 1000 δξαζηεξηφηεηεο νη πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ έρνπλ 

αζήκαλην θφζηνο  

 Γελ πξνζδηνξίδεη ην θφζηνο ηεο ρακέλεο δξαζηεξηφηεηαο  

 Γελ πξνζδηνξίδεη ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνπο πειάηεο 

θαη ηα πξντφληα  

 Απαηηεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ππνινγηζκνχο αθφκα θαη απφ έλα 

ηαρχηαην ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή  

 Δίλαη ηφζν ιεπηνκεξήο πνπ θάλεη ηελ επηρείξεζε «λα βιέπεη ην δέληξν θαη φρη 

ην δάζνο»  

 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα απνθαζηζηεί πσο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε πιεξνθνξία 

πξηλ αξρίζεη ν ζρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο. Αλ απαηηείηαη απφ ηελ επηρείξεζε κηα 

ζηξαηεγηθή ζεψξεζε ηνπ θφζηνπο, ηφηε ε θνζηνιφγεζε ζε επίπεδν δξαζηεξηνηήησλ 

είλαη αξθεηή. Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ ζπλήζσο 10-20 δηαδηθαζίεο. Δίλαη απφιπηα 

ινγηθφ λα πξνζδηνξηζζνχλ απηέο νη δηαδηθαζίεο θαη λα θνζηνινγεζνχλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ην θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο εθπιήξσζεο παξαγγειηψλ ζε κηα εηαηξία 
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δηαλνκήο κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί πξνζζέηνληαο ην θφζηνο φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηκεκάησλ (εμππεξέηεζε πειαηψλ, απνζήθεπζε, δηαλνκή, ηηκνιφγεζε θαη έιεγρνο 

πηζηψζεσλ). Μηα απιή δηαίξεζε ηνπ θφζηνπο ηεο δηαδηθαζίαο κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

παξαγγειηψλ δίλεη έλα κέηξν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέηξν ζχγθξηζεο κε 

άιιεο εηαηξίεο ή σο κέηξν πξφβιεςεο κειινληηθψλ αιιαγψλ ζε άιια ηκήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο. Αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε 50 σο 75 δξαζηεξηφηεηεο είλαη εθηθηή κε 

ηεξάζηηα επέλδπζε γηα αλάιπζε αιιά επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο φπσο απνθάζεηο ηηκνιφγεζεο 

θαη δηάζεζεο. 

 

3.2. Πλεονεκηήμαηα ενψρ ζςζηήμαηορ ABC 

 

Η θνζηνιφγεζε θαηά δξαζηεξηφηεηεο παξέρεη πνιιά νθέιε πνπ δελ πεξηνξίδνληαη 

κφλν ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ παξαδνζηαθψλ ζπζηεκάησλ 

θνζηνιφγεζεο θαη ζηελ παξνρή αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ γηα ην θφζηνο ησλ 

πξντφλησλ. Η παξνρή αθξηβνχο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθφξεζεο γχξσ απφ ην θφζηνο 

ησλ πξντφλησλ βνεζάεη ζεκαληηθά ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ράξαμε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έλα ζχζηεκα ABC επηηξέπεη ηε ράξαμε επέιηθηεο ηηκνινγηαθήο 

πνιηηηθήο πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πειάηε ή αγνξάο θαζφηη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ιακβάλνληαη ππφςε ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ 

πειάηε ή ηελ αγνξά. Απηφ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη βαξχηεηα ζηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ θαη φπνπ ε 

κείσζε ησλ ηηκψλ απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο θάζε επηρείξεζεο. 

 

χκθσλα κε ηνπο Helberg, Galletly θαη Bicheno (1994), ηξία είλαη ηα θχξηα νθέιε 

απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ABC: 

 

 Μηα ζπγθεληξσκέλε ζηξαηεγηθή παξαγσγήο 

 Σα πξντφληα ζρεδηάδνληαη γηα λα απμήζνπλ ηελ αμία γηα ηνλ θαηαλαισηή 

 πλερείο βειηηψζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  
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Οη Narayanan θαη Sarkar (2002) επηζεκαίλνπλ πσο νιφθιεξε ε ιεηηνπξγία κηαο 

επηρείξεζεο πνπ εθαξκφδεη ABC δηεξεπλάηαη κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα θαη ε απφδνζή 

ηεο αλαιχεηαη θαη αμηνινγείηαη ζε ζρέζε κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Δπηπιένλ, νη 

ππάιιεινη ελζαξξχλνληαη ψζηε λα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ θξίζηκεο απνθάζεηο θαη λα 

πξνηείλνπλ βειηηψζεηο. Απηή ε θξίζηκε αλάιπζε, ππνζηεξίδνπλ πσο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε βειηηψζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο κε απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηή ε πξνψζεζε 

ηεο απνδνηηθφηεξεο ρξήζεο ησλ πφξσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ε κείσζε ησλ δαπαλψλ. 

 

Με ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ, πξνζδηνξίδεηαη 

αθξηβέζηεξα θαη ε θεξδνθνξία ησλ πξντφλησλ αιιά θαη ησλ πειαηψλ. Οη δηνηθνχληεο 

βαζηδφκελνη ζηελ αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ πην 

απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ παχζε νξηζκέλσλ δεκηνγφλσλ πξντφλησλ 

ή πειαηψλ, θαζψο θαη κε ηελ επηθέληξσζε ζε νξηζκέλα επηθεξδή πξντφληα. 

 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε κηα κειέηε ησλ Ittner, Lanen θαη Larcker (2002), ε νπνία 

εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ABC θαη απφδνζεο παξαγσγήο, απνδεηθλχεηαη φηη ε 

εθηελήο ρξήζε ηεο ABC ζπλδέεηαη κε πςειφηεξα επίπεδα πνηφηεηαο θαη κεγαιχηεξεο 

βειηηψζεηο ηφζν σο πξνο ην ρξφλν σο θαη πξνο ηελ πνηφηεηα, ηα νπνία ζπλδένληαη 

έκκεζα κε κεηψζεηο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο.  

 

O Stratton (2009) ηνλίδεη πσο ε ρξήζε ηεο ABC παξέρεη πξάγκαηη ζεκαληηθή αμία 

ηφζν ζηνπο δηεπζπληέο φζν θαη ζηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο παξέρεη αλψηεξα 

ζπζηήκαηα κέηξεζεο δαπαλψλ θαη απνδνηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, επηζεκαίλεη πσο ίζσο 

είλαη θαηξφο νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο νξγαλψζεηο λα ξίμνπλ κηα άιιε καηηά ζηελ 

πηνζέηεζε ησλ κεζφδσλ ηεο  ABC θνζηνιφγεζεο 

 

Ο Γθίλνγινπ (2002) ηνλίδεη φηη κε ηελ ABC ε επηρείξεζε εληνπίδεη θαη θαηαλνεί ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, δειαδή ηηο γελεζηνπξγέο αηηίεο ηνπ θφζηνπο, κε απνηέιεζκα λα 

κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαιχηεξα ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο θαη λα επηηχρεη κείσζε ηνπ 

ζρεηηδφκελνπ κε απηέο θφζηνπο, ηδηαίηεξα κέζσ ηεο κείσζεο ζην ειάρηζην, αλ φρη 

εμάιεηςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθείλσλ πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία ζην πξντφλ θαη έηζη 

λα απνθηήζεη ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. 
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Η ABC ζπρλά πεξηγξάθεηαη θαη σο ABM, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, θαζψο 

ηα νθέιε πνπ παξέρεη κέζσ ηνπ εληνπηζκνχ θαη ηεο επηηπρνχο δηαρείξηζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηνλ αξρηθφ ζθνπφ πνπ είλαη ε παξνρή 

αθξηβνχο θνζηνιφγεζεο. 

 

Αλ θαη είλαη μεθάζαξν φηη ν πξσηαξρηθφο ξφινο ησλ ζπζηεκάησλ ABC είλαη λα 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο ηεο γξακκήο παξαγσγήο, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πξνζθέξνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα ζε κηα επηρείξεζε. Η κεζνδνινγία 

ABC παξέρεη πνιχηηκε βνήζεηα αθνχ επηηξέπεη ζηε δηνίθεζε λα δηεθπεξαηψζεη 

δηάθνξεο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο:  

 

 Να εληνπίζεη ηηο δηάθνξεο πςειέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο αλά κνλάδα 

πξντφληνο θαη λα βξεη ηξφπνπο λα κεησζνχλ  

 Να κεηξήζεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηελ θεξδνθνξία ηεο εηαηξίαο ζε ζρέζε 

κε ηηο θιαζηθέο κεζφδνπο ηεο ινγηζηηθήο  

 Να πξνζδηνξίζεη αλ θάπνην πξντφλ ή ππεξεζία ζπλερίδεη λα έρεη ιφγνπο 

χπαξμεο ή πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε θαηλνχξηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο  

 Να απνθαζίζεη αλ είλαη ζπκθέξνπζα ε εζσηεξηθή αλάπηπμε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ή είλαη πξνηηκφηεξν λα αλαηεζνχλ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο  

 

Με άιια ιφγηα, ε κεζνδνινγία ABC ππνζηεξίδεη ηξεηο ζεκαληηθέο πηπρέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ κέζα ζηελ εηαηξία:  

 

 Σελ θνζηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ  

 Σε δηαθνξνπνίεζε ηεο γθάκαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο εηαηξίαο είηε κε 

ηελ παξνπζίαζε θαη πξνψζεζε λέσλ πξντφλησλ, είηε κε ηε δηαθνπή 

παξαγσγήο κέξνπο απηψλ  

 Σν ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ  
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Η κεζνδνινγία ABC δελ ππνθαζηζηά ζε θακία πεξίπησζε ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ 

ήδε ρξεζηκνπνηείηαη θαη έρεη παγησζεί ζε κηα επηρείξεζε. Αληίζεηα, ιεηηνπξγεί 

πεξηζζφηεξν σο κηα αζθαιηζηηθή δηθιείδα ειέγρνπ φηη ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα 

πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί κε ηηο παξαδνζηαθέο ινγηζηηθέο κεζφδνπο είλαη ζσζηφ. Δίλαη 

απαξαίηεην λα ιερζεί φηη ε παξαδνζηαθή ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή δελ εμεηάδεη 

ζε κεγάιν βάζνο ηηο αηηίεο ηνπ θφζηνπο αιιά ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ην 

ζπγθεληξσηηθφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα. ην πιαίζην απηφ ε κεζνδνινγία ABC 

ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά εμαζθαιίδνληαο ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ην απαξαίηεην 

βάζνο αλάιπζεο ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζε νξζνινγηθή 

ιήςε απνθάζεσλ. 

 

3.3. Μειονεκηήμαηα ενψρ ζςζηήμαηορ ABC 

 

Όπσο εληνπίδνπλ νη Sievanen θαη Tornberg (2002), ε θνζηνιφγεζε θαηά 

δξαζηεξηφηεηεο δε ζπλεπάγεηαη κφλν νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο έρεη θαη 

κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία δε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ακειεηέα. Σν ζεκαληηθφηεξν 

κεηνλέθηεκα αθνξά ην πςειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηα πξψηα έηε 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαζψο ν εληνπηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, ε 

κέηξεζε ηνπ φγθνπ ηνπο θαη ηέινο ε αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο 

απνηεινχλ κηα δηαδηθαζία εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα θαη δαπαλεξή. 

 

Έλα άιιν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο θνζηνιφγεζεο ABC είλαη φηη νη αλαθνξέο ηεο δε 

ζπλάδνπλ κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο κε απνηέιεζκα κηα 

επηρείξεζε πνπ εθαξκφδεη ή ζέιεη λα εθαξκφζεη ηελ θνζηνιφγεζε ABC ζα πξέπεη λα 

δηαηεξεί δπν ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη εμαηξεηηθά πςειφ θφζηνο 

θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζχγρπζε ζηνπο δηνηθνχληεο ηελ επηρείξεζε θαζψο ζα 

ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ απφ δπν δηαθνξεηηθά 

ζπζηήκαηα θαη ίζσο δε ζα μέξνπλ ζε πνηεο λα βαζηζηνχλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 

Έπεηηα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ εληνπηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε κέηξεζή ηνπο, 

πξνθχπηεη έλα ηδηαίηεξα πνιχπινθν θαη εληειψο θαηλνχξην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα 

ζηελ επηρείξεζε, ην νπνίν γηα λα αμηνπνηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε απαηηεί ηε 

ζρνιαζηηθή εθπαίδεπζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κε απηφ, ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ 
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πνπ ζα ην ηξνθνδνηνχλ κε δεδνκέλα, φζν θαη ησλ κάλαηδεξ πνπ ζα ιακβάλνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο. Η εθπαίδεπζε απηή απμάλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

Όπσο αλαθέξεη ν Γθίλνγινπ (2002), πέξα απφ ην θφζηνο ηεο εθαξκνγήο ππάξρεη θαη 

ην θφζηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο 

θνζηνιφγεζεο ABC είλαη πεξηζζφηεξν δαπαλεξφ απφ ην θφζηνο ελφο παξαδνζηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο, θαζψο ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη δεδνκέλα γηα έλα 

κεγάιν αξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ, λα ειέγρνληαη θαη λα εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο αθξηβνχο θνζηνιφγεζεο πνπ παξέρεη ε θνζηνιφγεζε ABC ίζσο λα 

κελ ππεξθαιχπηνπλ ηα θφζηε απηά ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο ησλ Askarany, Smith θαη Yazdifar 

(2007), ηνλίδεηαη φηη νη αιιαγέο ζηε ινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ ζπκβαδίδνπλ 

κε ηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο ζηηο πξαθηηθέο παξαγσγήο. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά 

παξνπζηάδνπλ κηα ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο ζηελ πξαθηηθή 

παξαγσγήο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ABC αιιά θακία ζεκαληηθή έλσζε κεηαμχ ηεο 

εθαξκνγήο ηεο ABC θαη ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο εθαξκνζκέλεο ηερληθέο 

δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο.  

 

Με άιια ιφγηα, δελ ππήξμε θακία αληηιεπηή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ 

εηαηξηψλ πνπ εθάξκνζαλ ηελ θνζηνιφγεζε ABC θαη εθείλσλ πνπ δελ ηελ εθάξκνζαλ 

φζνλ αθνξά ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη πσο φπσο νη 

παξαδνζηαθέο ινγηζηηθέο ηερληθέο δαπαλψλ θαη δηαρείξηζεο, έηζη θαη ε ABC έρεη ηηο 

αλεπάξθεηέο ηεο. Η πξφηαζε απηή κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ απφθαζε φισλ 

εθείλσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ ελψ είραλ αξρίζεη λα εθαξκφδνπλ ABC, απνθάζηζαλ  λα 

ζηακαηήζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο κεηά απφ κηα ζχληνκε πεξίνδν. 

 

ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ κηα επηρείξεζε έρεη καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θαη θαηνξζψζεη κέζσ ηεο δέζκεπζεο ηεο δηνίθεζεο 

θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ λα ην αμηνπνηήζεη, ηφηε δελ ζα έρεη απιά έλα 

αθξηβέζηαην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο αιιά έλα ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο φπσο είλαη ην Just in Time ή ην Total Quality Management πνπ 

κπνξεί λα πξνζδψζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ επηρείξεζε. 
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3.4. ABC και εκθέζειρ για σπήζη εκηψρ εηαιπίαρ  

 

Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ABC κφλν γηα εηδηθέο κειέηεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη δελ επηρεηξνχλ λα ηελ εληάμνπλ ζην 

επίζεκν ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, παξφιν πνπ παξέρεη θαηά 

θαλφλα αθξηβέζηεξε θνζηνιφγεζε ηνπ πξντφληνο απ΄ φηη νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη 

θνζηνιφγεζεο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη γηα αξθεηνχο ιφγνπο νη νπνίνη αλαιχνληαη 

παξαθάησ (Garrison θαη Noreen, 2008): 

 

 Οη εμσηεξηθέο εθζέζεηο είλαη ιηγφηεξν ιεπηνκεξείο απφ ηηο εζσηεξηθέο 

εθζέζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη κε ζθνπφ ηε ιήςε απνθάζεσλ. ηηο εμσηεξηθέο 

εθζέζεηο δελ αλαθέξεηαη ην θφζηνο ησλ επηκέξνπο πξντφλησλ. Γειψλεηαη κελ 

ην θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ πξντφλησλ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ απνζεκάησλ, 

αιιά ρσξίο λα γίλεηαη αλάιπζε θαηά πξντφλ.  

 

 πρλά είλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλνπλ αιιαγέο ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα κηαο 

εηαηξίαο θαζψο ηα επίζεκα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο 

κεγάιεο εηαηξίεο είλαη ζπλήζσο ελζσκαησκέλα ζε πεξίπινθα πξνγξάκκαηα 

ππνινγηζηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο 

εηαηξίαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δίλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα γίλνπλ 

αιιαγέο ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα ππνινγηζηψλ ρσξίο λα πξνθιεζνχλ 

πνιπάξηζκα πξνγξακκαηηζηηθά ζθάικαηα. 

 

 Έλα ζχζηεκα ABC δε ζπκβαδίδεη κε ηηο γεληθψο απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο. 

Σν θφζηνο ηνπ πξντφληνο πνπ ππνινγίδεηαη γηα ηηο εμσηεξηθέο εθζέζεηο πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία θφζηνπο παξαγσγήο θαη κφλν απηά. Όκσο ζε 

έλα ζχζηεκα ABC, απφ ην θφζηνο πξντφληνο απνθιείνληαη κεξηθά ζηνηρεία 

θφζηνπο παξαγσγήο θαη πεξηιακβάλνληαη κεξηθά ζηνηρεία θφζηνπο εθηφο ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Δίλαη δπλαηφ λα πξνζαξκνζηνχλ ηα δεδνκέλα ηεο 

ABC ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ γηα λα ζπκθσλνχλ κε ηηο γεληθψο απνδεθηέο 

ινγηζηηθέο αξρέο, γεγνλφο φκσο πνπ πξνυπνζέηεη πεξηζζφηεξε εξγαζία. 
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 Οη ειεγθηέο είλαη πηζαλφ λα κε ληψζνπλ άλεηα κε επηκεξηζκνχο πνπ 

βαζίδνληαη ζε ζπλεληεχμεηο κε ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο θαζψο ηέηνηα 

ππνθεηκεληθά δεδνκέλα κπνξεί λα ρεηξαγσγεζνχλ εχθνια απφ ηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε ψζηε λα θαλνχλ πην επλντθά ηα θέξδε θαη άιιεο βαζηθέο κεηαβιεηέο. 

 

3.5. ABC και βεληίυζη ηυν διαδικαζιϊν 

 

Η θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ηνκέσλ πνπ ζα επσθεινχληαλ απφ βειηηψζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο, γεγνλφο 

πνπ ζεσξείηαη απφ ηα ζηειέρε σο ην ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο ABC. Η 

ιεγφκελε «Γηνίθεζε κε βάζε ηηο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο» (activity based 

management, ABM) ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ABC γηα ηε βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. 

 

Σν πξψην βήκα ζε θάζε πξφγξακκα βειηίσζεο είλαη λα απνθαζηζηεί ηη πξέπεη λα 

βειηησζεί. Πέξα απφ ηε ζεσξία ησλ πεξηνξηζκψλ, ε νπνία απνηειεί έλα ηζρπξφ 

εξγαιείν γηα ηε ζηφρεπζε ηνπ ηνκέα ζε έλαλ νξγαληζκφ ε βειηίσζε ηνπ νπνίνπ ζα 

απνθέξεη ην κεγαιχηεξν φθεινο, ε ABM πξνζθέξεη άιιε κηα κέζνδν. Σα πνζνζηά 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ ππνινγίδνληαη κε ηελ ABC κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πνιχηηκα 

αξρηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πνπ ππάξρνπλ ζπαηάιεο θαη πεξηζψξηα βειηίσζεο ζε 

έλαλ νξγαληζκφ. εκαληηθά είλαη θαη ηα νθέιε ηεο κειέηεο ησλ πξνηχπσλ βέιηηζηεο 

πξαθηηθήο (benchmarking), ε νπνία πξνζθέξεη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξν πεξηζψξην γηα 

βειηηψζεηο. 

 

Πέξα απφ απηά αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν ζπλδπαζκφο ηεο θνζηνιφγεζεο ABC κε 

ηελ ABM, απνηειεί έλα δηνηθεηηθφ εξγαιείν κεγάιεο ζεκαζίαο. Ο ζρεδηαζκφο ελφο 

νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ δηνίθεζεο βαζηζκέλν πάλσ ζηηο αξρέο ηεο ABM ζα  

παξάγεη ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο πιεξνθνξηψλ πνπ βνεζνχλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ. Απηέο είλαη: 

 

 Πιεξνθνξίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ νξζφηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ζηηο 

αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο 
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 Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θνξείο θφζηνπο πάλσ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

βαζηζηνχλ εκπνξηθέο απνθάζεηο 

 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απνηειεζκαηηθψλ κεηξήζεσλ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ 
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4. Δνψηηηα Σέηαπηη: ABM – Η Γιοικηηική διάζηαζη ηηρ ABC 

 

4.1. Δννοιολογική πποζέγγιζη ABM 

 

Η Γηνίθεζε κε βάζε ηηο Γξαζηεξηφηεηεο (ABM) ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ABC γηα ηε βειηίσζε δηαδηθαζηψλ θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Σν πξψην βήκα 

ζε θάζε πξφγξακκα βειηίσζεο είλαη ε απφθαζε γηα βειηίσζε. Η ABM νδεγεί ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηηο πηέζεηο ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη βειηίσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

 

Καηά ηνπο Gunasekaran, McNeil θαη Singh (2000), θάζε νξγάλσζε απαηηεί 

πιεξνθνξίεο γηα λα ιάβεη απνθάζεηο, λα θαζνξίζεη πξνηεξαηφηεηεο, λα δηαζέζεη ηνπο 

πφξνπο θαη λα ειέγμεη ηηο ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. Η ABC εθηειεί ηελ 

θνζηνιφγεζε γηα λα παξέρεη ηελ αθξηβή πιεξνθφξεζε γηα ηηο δαπάλεο θαη ε ABM 

ζηξέθεηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ γηα λα δηαρεηξηζηεί ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. Η βειηίσζε ηεο επηρείξεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηελ ABC θαιείηαη ABM. Η ABM είλαη κηα δηνηθεηηθή αλάιπζε πνπ 

θέξλεη ηα πιήξε νθέιε ηεο ABC ζε κηα νξγάλσζε. 

 

χκθσλα κε ηνλ Cokins (2007), ε ABM είλαη κηα δηαδηθαζία κέηξεζεο θαη 

βειηίσζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε κηα νξγάλσζε, 

πξνζδηνξίδνληαο ηηο θαηεγνξίεο δαπαλψλ κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ 

θαη θαηαλέκνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο έηζη ψζηε λα βειηηζηνπνηεζνχλ νη έκκεζεο 

δαπάλεο. Η βαζηθή αξρή ηεο ABM κεζφδνπ είλαη λα βειηησζνχλ νη δηεπζπληηθέο 

απνθάζεηο κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ ζρεηηθά κε ηελ 

επηρείξεζε. Η ABM είλαη κηα θπζηθή επέθηαζε ηεο ABC θαη επηηξέπεη ζηνπο εγέηεο 

λα εμεηάζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία θαη λα ιάβνπλ ινγηθέο 

απνθάζεηο. 

 

χκθσλα κε ηνλ Narong (2009), ε ABM είλαη κηα ζπλνιηθή πεηζαξρεκέλε πνηνηηθή 

δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα βειηησζνχλ νη δηαδηθαζίεο θαη λα 

ρακειψζεη ην θφζηνο κέζα ζε κηα νξγάλσζε. Η ABM πεξηιακβάλεη ηέηνηεο 
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δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε αλάιπζε ζε νδεγνχο δαπαλψλ, ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο 

θαη θπζηθά επθαηξίεο γηα βειηηψζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 

χκθσλα κε ηελ Ghicajanu (2008), ε ABM είλαη κηα ζπζηεκαηηθή κέζνδνο 

πξφβιεςεο, ειέγρνπ θαη επεμεξγαζίαο πνπ ζηνρεχεη ζε δχν επίπεδα: ηελ εξγαζία θαη 

ηηο έκκεζεο δαπάλεο θαη βαζίδεηαη ζε κηα λέα πξνζέγγηζε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο 

αθνκνηψλνπλ ηηο δαπάλεο. Η έλλνηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ην θέληξν ηεο ABM 

κεζφδνπ θαη ζεκαίλεη έλα ζπλδπαζκφ αλζξψπσλ, ηερλνινγηψλ, πξσηαξρηθψλ πιηθψλ, 

κεζφδσλ θαη πεξηβαιιφλησλ πνπ ην θαζηζηνχλ πηζαλφ λα παξαγάγνπλ έλα πξντφλ ή 

κηα ππεξεζία.  

 

Με ηνλ φξν δξαζηεξηφηεηα ελλνείηαη ηη θάλεη κηα νξγάλσζε, πψο δηαζέηεη θαη 

θαηαλαιψλεη ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη θαη ην ζθνπφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα 

απνηειέζκαηα. ε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ε νξγάλσζε ζεσξείηαη σο έλα ζχζηεκα πνπ 

απνηειείηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο θαη ν δηεπζπληήο 

πξέπεη λα δεη ηελ νξγάλσζε φρη κφλν κέζσ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο αιιά θαη κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

 

Η ABM ππνζηεξίδεη ηνπο δηεπζπληέο ζηελ άζθεζε ηνπ δηεπζπληηθνχ ειέγρνπ, 

δεδνκέλνπ φηη πξνζδηνξίδεη ηελ αθξηβή πεγή θαη ηνλ πξννξηζκφ θάζε θφζηνπο θαη κε 

ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαιχηεξνο έιεγρνο θαη κηα θαιχηεξε δηαρείξηζε 

ηεο νξγάλσζεο ησλ πφξσλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα 

ζην ζηάδην ησλ πφξσλ πξφβιεςεο θαη πξνυπνινγηζκψλ ζηηο θαηεγνξίεο 

δξαζηεξηνηήησλ, θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ γηα λα 

εθπιεξσζνχλ νη ζηφρνη ηεο νξγάλσζεο. 

 

Οη θχξηεο αλάγθεο ζηελ εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ δηνηθεηηθψλ κεζφδσλ είλαη: 

 

 ε αλάγθε γηα θαιχηεξεο πιεξνθνξίεο ζηα επίπεδα δηεπζπληψλ ζε φια ηα 

ηεξαξρηθά επίπεδα  

 ε δηαλνκή θαη αλάζεζε ησλ έκκεζσλ δαπαλψλ ζηνπο θιάδνπο απφ ηνπο 

νπνίνπο δεκηνπξγνχληαη (δηαδηθαζίεο, δξαζηεξηφηεηεο, ππεξεζίεο) 
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χκθσλα κε ηνπο Garrison θαη Noreen (2008), ε ABM παξέρεη κηα άιιε πξνζέγγηζε 

ζε ζρέζε κε ηελ ABC. Οη ζπληειεζηέο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ππνινγίδνληαη κε ηελ 

ABC κπνξνχλ λα παξάζρνπλ πνιχηηκε βνήζεηα ζρεηηθά κε ηελ εχξεζε ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ πξνθαινχλ ζπαηάιε πφξσλ θαη επθαηξηψλ γηα βειηίσζε ζε κηα νξγάλσζε. Αλ 

βξεζεί θάπνηα πεξηνρή ηεο νπνίαο ην θφζηνο είλαη δπζαλάινγα κεγάιν ζε ζρέζε κε 

ηελ πξνζζήθε αμίαο ζην πξντφλ πνπ επηθέξεη, ζηνρεχεηαη γηα βειηίσζε κέζσ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (Total Quality  Management – TQM) 

θαη ηνπ επαλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ (process reengineering). Βέβαηα ηφζν ζηελ 

ABC φζν θαη ζηελ ABM ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα βξίζθνληαη ζηελ θαηάιιειε 

επηινγή ηεο πεξηνρήο απφ ηελ νπνία πξέπεη λα μεθηλήζεη  ην πξφγξακκα θαη ζην 

επίπεδν ζην νπνίν πξέπεη λα εκβαζχλνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο πνπ εθαξκφδεη ην 

πξφγξακκα. 

 

4.2. σέζη ABC και ABM ζςζηημάηυν 

 

Η ABC θαη ε ABM θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηνλ ηνκέα ηεο θνζηνιφγεζεο γηα 

πεξηζζφηεξν απφ δεθαπέληε έηε. Οη πεξηζζφηεξεο πξνλνεηηθέο ακεξηθαληθέο 

επηρεηξήζεηο ηηο έρνπλ εθαξκφζεη ή είλαη ζην ζηάδην λα ην θάλνπλ. Αξρηθά ε ABC 

παξνπζηάζηεθε σο έλα κέζν λα θαζνξίζεη ηηο δαπάλεο ησλ πξντφλησλ αθξηβέζηεξα. Η 

εκθάληζε ηεο ABM παξείρε ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ απνδνηηθφηεηα. Η ABC 

είλαη κηα ζπζηεκαηηθή κέζνδνο πξφβιεςεο γηα ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο πφξνπο κηαο 

νξγάλσζεο, ηεο ζπζηεκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο ινγηζηηθήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ δαπαλψλ. Η βαζηθή αξρή ηεο κεζφδνπ ABC είλαη λα αζθεζεί κηα 

θαηαλνκή ησλ έκκεζσλ δαπαλψλ αθξηβέζηεξα ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο θαηαλνκήο. 

 

Σα ABC θαη ABM ζπζηήκαηα είλαη ζπκπιεξσκαηηθά, δειαδή ην ABC παξέρεη 

πιεξνθφξεζε θαη ην ABM ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ πιεξνθφξεζε ζε δηάθνξεο 

αλαιχζεηο πνπ είλαη ζρεδηαζκέλεο γηα λα παξάγνπλ ζπλερή βειηίσζε. Έλα ζχζηεκα 

ABM ιακβάλεη ηελ πιεξνθφξεζε πνπ πεγάδεη απφ έλα ζχζηεκα ABC θαη ηελ 

εθαξκφδεη ζηελ νξγάλσζε κε ζθνπφ ηε δηαξθή πξνζπάζεηα γηα εμεχξεζε επθαηξηψλ 

βειηίσζεο θαη ηξφπσλ βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. Έλα ζχζηεκα ABC έρεη δχν 

πιεπξέο, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο δηαδξακαηίδεη έλα θξίζηκν ξφιν ζην ABM: 
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 Η πξψηε εζηηάδεη ζηνλ θαηαινγηζκφ ηνπ θφζηνπο. Αληαλαθιά ηελ αλάγθε 

θαηαινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο ησλ πφξσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπ θφζηνπο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θνξείο θφζηνπο (πξντφληα, πειάηεο θ.η.ι.), κε ζθνπφ 

ηελ αλάιπζε θξίζηκσλ απνθάζεσλ. Οη απνθάζεηο απηέο αθνξνχλ ηελ 

ηηκνιφγεζε, ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ, ην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ θ.η.ι. 

 

 Η δεχηεξε αθνξά ηελ εζηίαζε ζηηο δηαδηθαζίεο. Αληαλαθιά ηελ αλάγθε γηα 

κηα λέα θαηεγνξία πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Απηή ε πιεξνθφξεζε δείρλεη ηηο αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

παξαγσγή έξγνπ (ηνπο νδεγνχο θφζηνπο) θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην έξγν 

έρεη επηηειεζηεί ηθαλνπνηεηηθά. 

 

Οη Gunasekaran, McNeil θαη Singh (2000), αλαθέξνπλ φηη ε αλάιπζε θαη ην θφζηνο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξέρνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαη κε νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

είλαη ε βάζε γηα ηελ ABM. Η ABM θαζηζηά απηφ ην θφζηνο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο 

πιεξνθνξίεο ρξήζηκα γηα ηελ παξνρή κηαο αλάιπζεο αμίαο γηα ηνπο νδεγνχο δαπαλψλ 

θαη ηα κέηξα απφδνζεο ψζηε λα αξρίζνπλ νη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

ιήςεο απνθάζεσλ. Η ABM σο πεηζαξρία πνπ εζηηάδεη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ σο δηαδξνκή γηα ηε βειηίσζε ηεο αμίαο πνπ παξαιακβάλεηαη απφ 

ηνλ πειάηε θαη ηνπ θέξδνπο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ παξνρή απηήο ηεο αμίαο, 

πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε νδεγψλ δαπαλψλ, ηελ αλάιπζε δξαζηεξηφηεηαο θαη ηηο 

κεηξήζεηο απφδνζεο θαη επηζχξεη ηελ πξνζνρή ζηελ ABC σο ζεκαληηθή πεγή 

πιεξνθνξηψλ. 

 

Ο Kaplan (1984) ηνλίδεη φηη νη ζηφρνη ηεο ABC κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπλεηδεηνπνηεζεί φηη ε 

δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δελ είλαη έλαο πεξηνξηζηηθφο ζηφρνο αιιά κάιινλ 

κηα δηαδηθαζία ηεο αλειενχο θαη ζπλερνχο βειηίσζεο φισλ ησλ πηπρψλ κηαο 

επηρείξεζεο. Απηφ πεξηιακβάλεη κηα ζπλερή αλαδήηεζε γηα επθαηξίεο βειηίσζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ζηε ζπλέρεηα κηα πξνζεθηηθή θαη ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  
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Η ABC βνεζά ζηελ αλάιπζε ησλ δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ επηρείξεζε θαη 

πεηπραίλεη λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζζέηνπλ αμία απφ απηέο 

πνπ δελ πξνζζέηνπλ. Ο ζηφρνο ηεο ABM είλαη λα θαζνδεγεζνχλ νη πξνζπάζεηεο 

βειηίσζεο ηεο δηαρείξηζεο ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε κε ηελ παξνρή ηεο αθξηβήο 

πιεξνθνξίαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

χκθσλα κε ηνπο Gunasekaran, McNeil θαη Singh (2000), ε αλάιπζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πεξηιακβάλεη:  

 

 Πξνζδηνξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζζέηνπλ αμία θαη απηψλ πνπ δελ 

πξνζζέηνπλ 

 Αλάιπζε ησλ θξίζηκσλ δξαζηεξηνηήησλ  θαη  

 χγθξηζε ηεο απφδνζεο εθείλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ απφδνζε απηψλ 

πνπ αμηνινγνχληαη 

 

Ο Miller (1992) ηνλίδεη φηη κφιηο δηεπθξηληζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ππνινγηζηεί 

ην θφζηνο θάζε δξαζηεξηφηεηαο, ην επφκελν βήκα είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζζέηνπλ αμία θαη απηέο πνπ δελ πξνζζέηνπλ. Απηή ε θξίζε 

πξέπεη λα γίλεη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ θαη θαιά θαηαλνεηψλ νξηζκψλ 

γηα ηνπο φξνπο. Μηα δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ πξνζζέηεη αμία νξίδεηαη ζπρλά σο κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα απνβιεζεί ρσξίο ηελ επηδείλσζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ 

πξντφλησλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε απφδνζε, ε ιεηηνπξγία, ε πνηφηεηα θαη ε 

αληηιεπηή αμία. 

 

χκθσλα κε ηνπο David θαη Robert (1995), έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε ηεο 

ABM, πνπ είλαη φκσο θαη ην δπζθνιφηεξν λα επηηεπρζεί, είλαη λα θαηαζηήζεη θαλείο 

νξαηφ ην θφζηνο πνπ δελ πξνζζέηεη αμία. Δπίζεο, ν θαζνξηζκφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ είλαη πξνζηηζεκέλεο αμίαο έλαληη απηψλ πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία κπνξεί λα είλαη 

πξνβιεκαηηθφο θαζψο κεξηθνί ζθέθηνληαη φηη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ πξνζζέηεη 

αμία ζεκαίλεη ηα απφβιεηα ελψ γηα άιινπο ζεκαίλεη ην θφζηνο ηεο πνηφηεηαο θαη γηα 

άιινπο κπνξεί λα ζεκαίλεη ηα πάληα εθηφο απφ ηελ εξγαζία. Δπνκέλσο, ε ABM 

πξέπεη λα εζηηάζεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη φρη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ εθηεινχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. 
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Γεληθά ν αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ ζε κηα επηρείξεζε κπνξεί λα θπκαλζεί απφ 10 έσο 

200. Γελ είλαη δπλαηφ λα αλαιπζνχλ φιεο εμαηηίαο πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη πφξσλ. 

Σν θιεηδί είλαη λα εζηηάζεη θαλείο ζηηο θξηζηκφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

πξνζζέζνπλ αμία ζηνπο πειάηεο ή ζα βνεζήζνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο θαη επηπιένλ είλαη απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρνπλ 

ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα βειηίσζε. Η αλάιπζε ηνπ Pareto, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

κπνξεί λα δηαπηζησζεί φηη ην 20% ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνθαιεί ην 80% ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη επνκέλσο κφλν εθείλεο νη δξαζηεξηφηεηεο αμίδνπλ, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαζνξίζεη ηηο θξίζηκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Δπηπιένλ, νη  Coburn, Grove θαη Fukami (1995) ηνλίδνπλ φηη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο 

πξέπεη λα ζπγθξηζνχλ κε παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζε κηα άιιε επηρείξεζε ή κέζα 

ζηελ ίδηα ηελ νξγάλσζε εθφζνλ εθηειεί ην θαιχηεξν ζηελ θαηεγνξία. Η αμηνιφγεζε 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζζέηνπλ αμία θαη γηα 

απηέο πνπ δελ πξνζζέηνπλ. Η ζχγθξηζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο κε κηα πνπ έρεη 

αμηνινγεζεί σο βέιηηζηε πξαθηηθή, βνεζά λα θαζνξηζηεί ην πεδίν γηα πεξαηηέξσ 

βειηίσζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα κεηξεζνχλ βαζηζκέλεο ζε παξάγνληεο, φπσο 

είλαη γηα παξάδεηγκα ε πνηφηεηα, ε ρξνληθή αλνρή, ε επειημία, ην θφζηνο θαη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Καηφπηλ, θάζε δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα εθηηκεζεί 

ελάληηα ζε κηα πξνζδηνξηζκέλε βέιηηζηε πξαθηηθή. 

 

Οη Soin, Seal θαη Cullen (2002) αλαθέξνπλ φηη ε αξρηθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ 

ABC, ηελ αληηκεηψπηζε σο έλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ, ελψ ε ABM 

ζεσξήζεθε σο έλα επξχηεξν δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ελζσκαηψλεη ηελ αλάιπζε 

δξαζηεξηνηήησλ, ηελ αλάιπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζζέηνπλ ή πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία εληφο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο. Όκσο, νη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ φηη νη δχν φξνη είλαη ζρεδφλ ζπλψλπκνη 

αλ αληηκεησπηζηνχλ κε κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε. 

 

Ο Geishecker (1996) ηνλίδεη φηη ε ABC δε ζα πξέπεη λα πξνσζείηαη σο έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, αιιά σο κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο 

κε Βάζε ηηο Γξαζηεξηφηεηεο (ABM) ηεο επηρείξεζεο. Δθεί πνπ ε ABC θαζνξίδεη 

πφζν θνζηίδεη θάηη, ε ABM πξνζδηνξίδεη πσο κηα δξαζηεξηφηεηα νδεγεί ηελ 

επηρείξεζε. Σν επηηπρέο ABM είλαη κηα δηαιεηηνπξγηθή επηινγή πνπ ζπλδπάδεη 
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παξαδνζηαθά ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα κε κε–ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε 

γηα ηελ παξνρή ζηξαηεγηθήο βνήζεηαο ζην ζρεδηαζκφ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ 

αμηνιφγεζε κηαο επηρείξεζεο. Δίλαη έλα αλαιπηηθφ εξγαιείν γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

θαζψο κε ηε βνήζεηα ηνπ ε θνζηνιφγεζε, ν πξνγξακκαηηζκφο, νη παξαγγειίεο θαη 

θάζε άιιε ιεηηνπξγία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Η πιεξνθφξεζε ηεο ABC επηηξέπεη ζηελ ABM λα θαζνδεγήζεη ηε δηαδηθαζία 

ζπλερνχο βειηίσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηε δηεπθνιχλεη λα θαηεπζχλεη ηνπο πφξνπο 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξάγνπλ ηε κεγαιχηεξε θεξδνθνξία θαη επηηξέπεη ηε 

βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο. Απφ ηε κεξηά ηεο ε ABM έρεη δχν 

ζηφρνπο, ηε βειηίσζε ηεο αμίαο πνπ παξαιακβάλνπλ νη πειάηεο θαη ηε βειηίσζε ησλ 

θεξδψλ κε ηελ παξνρή απηήο ηεο αμίαο. Οη δχν απηνί ζηφρνη επηηπγράλνληαη κε ηελ 

εζηίαζε ζηε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Οπζηαζηηθά, ε κεηαθίλεζε ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ ABC ζηελ ABM απαηηεί αιιαγή 

ζηελ εζηίαζε απφ ην επίπεδν ηνπ θαηαινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο, ζην επίπεδν ηεο 

δηαρείξηζεο δηαδηθαζηψλ. ηελ ABC ε θαηεχζπλζε είλαη απφ ηνπο πφξνπο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο θνξείο θφζηνπο. ηελ ABM ε θαηεχζπλζε 

είλαη απφ ηνπο νδεγνχο θφζηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα κέηξα 

επίδνζεο. 

 

4.3. Η οπγανυζιακή λειηοςπγία ενψρ ζςζηήμαηορ ABC/ABM  

 

Ο Nair (2002) ηνλίδεη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο νξγαλψζεηο, έλα ζχζηεκα ABC/ABM 

αξρίδεη ζπλήζσο σο πξσηνβνπιία θαζψο νη εηαηξίεο ζέινπλ λα αλαιχζνπλ θαη λα 

αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπλ ηελ επηρείξεζή ηνπο, ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ηα 

πξντφληα ηνπο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο.  

 

Σα ζπζηήκαηα ABC/ABM κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απνθάζεσλ σο πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Όπσο έρεη ηνληζηεί κέρξη 

ην ζεκείν απηφ, ηα ζπζηήκαηα ABC/ABM ζρεδηάδνληαη θαη εθαξκφδνληαη κε βάζε 

ηελ ππφζεζε φηη ηα πξντφληα θαηαλαιψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο, νη δξαζηεξηφηεηεο 

θαηαλαιψλνπλ πφξνπο θαη νη πφξνη θαηαλαιψλνπλ θφζηε. Σα ζπζηήκαηα ABC/ABM 
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θαηαινγίδνπλ ηα θφζηε ζε δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ηελ θαηαλάισζε ησλ πφξσλ. ηε 

ζπλέρεηα, ηα θφζηε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηαινγίδνληαη ζηα πξντφληα ή ηηο 

ππεξεζίεο κε βάζε ηελ θαηαλάισζε πφξσλ αλαινγηθά κε ην επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ ρξεηάζηεθε θάζε πξντφλ ή ππεξεζία. 

 

ε απηά ηα ζπζηήκαηα εμεηάδνληαη φιεο νη δηαδηθαζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη 

πξαγκαηηθά ζρεηηθέο κε ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο θαη επηρεηξείηαη ν αθξηβήο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαινγίαο ηεο θαηαλάισζεο θάζε πφξνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρεη έλα ζχζηεκα ABC/ABM κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ ηα πξντφληα πνπ είλαη 

θεξδνθφξα, ηνπο πειάηεο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν πνιχηηκνη, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνζζέηνπλ αμία ζην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία θαη ηηο πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε πνπ 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Δπνκέλσο, ηα ζπζηήκαηα απηά ζπληεινχλ ζηελ 

πξνζπάζεηα εχξεζεο ησλ πην αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ γηα ηα θφζηε ησλ πξντφλησλ, ηε 

βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αλάπηπμε βειηησκέλσλ ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ. 

Δπηπιένλ, νδεγνχλ ζε βειηηψζεηο ζηε ζρεδίαζε ηνπ πξντφληνο, ηηο εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε εθ κέξνπο ησλ 

πειαηψλ. 

 

Οη επηρεηξήζεηο ζθνπεχνληαο λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηα ζπζηήκαηα παξαδνζηαθήο θνζηνιφγεζεο, επαλαδηνξγαλψλνπλ ηα ινγηζηηθά ηνπο 

ζπζηήκαηα κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο νδεγνχο θφζηνπο. Η νινέλα θαη 

απμαλφκελε γλψζε αλαθνξηθά κε ηνπο νδεγνχο θφζηνπο έρεη νδεγήζεη ηηο 

επηρεηξήζεηο λα επαλαζρεδηάδνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο εμεηάδνληαο θάζε 

κηα ρσξηζηά θαη εμαιείθνληαο ή βειηηψλνληαο εθείλεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία ζην 

πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. 

 

Οη Gupta θαη Galloway (2003) ηνλίδνπλ φηη ε ζηξαηεγηθή αμία ελφο ζπζηήκαηνο 

ABC/ABM βξίζθεηαη ζηελ παξνρή ρξήζηκσλ γλψζεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ, θαζψο δελ πξνζθέξεη απιά ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα αιιά εμεηάδεη 

δηαδηθαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εμαθξίβσζε πεξηνρψλ πνπ πξνζζέηνπλ ή δελ 

πξνζζέηνπλ αμία. Θεσξψληαο έλα ηέηνην ζχζηεκα απιά ινγηζηηθφ, παξαβιέπεηαη ε 

αιεζηλή ηνπ αμία. Σν γεγνλφο ηεο θαζηέξσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηα φξηα 

ησλ ηκεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζχζηεκα ABC/ABM κπνξεί λα αλαγθάζεη 

ηνπο δηεπζπληέο λα εμεηάζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζήο ηνπο θαη λα 
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αλαζεσξήζνπλ  ηα νξγαλσηηθά πξφηππά ηνπο. Σν ζχζηεκα ABC/ABM αθνξά κηα 

πιήξε αιιαγή ησλ πξνηχπσλ, δίλνληαο έκθαζε ζηε δηαζχλδεζε φισλ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πηπρψλ. 

 

Σν γεγνλφο ηεο εμαθξίβσζεο δξαζηεξηνηήησλ ζηα φξηα ησλ ηκεκάησλ κέζσ ελφο 

ζπζηήκαηνο ABC/ABM, πηζαλφλ λα αλαγθάζεη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε λα 

αλαινγηζηνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο θαη λα αλαζεσξήζνπλ ην κνληέιν ηεο 

νξγάλσζεο πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη κέζα ηνπο. Σν ζχζηεκα ABC/ABM ηαηξηάδεη ζε 

κηα νιηθή κεηαβνιή πξνηχπνπ, ζην νπνίν δίλεηαη έκθαζε ζηηο αιιεινζπλδέζεηο φισλ 

ησλ πιεπξψλ κηαο επηρείξεζεο. 

 

Η δηαδηθαζία ηεο ABC θνζηνιφγεζεο κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε θαη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο κηαο επηρείξεζεο, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο εμνπζηνδφηεζεο θαη ηεο 

ππεπζπλφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ξφισλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δνκήο. Σν ABC/ABM μεθηλάεη κε ηελ εμαθξίβσζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη εληφο ηεο επηρείξεζεο. Ο εξγαδφκελνο ηεο 

πξψηεο γξακκήο απνηειεί βαζηθή πεγή πιεξνθφξεζεο γηα έλα ζχζηεκα ABC/ABM. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζχζηεκα ABC/ABM ιακβάλεη πιεξνθφξεζε πνπ 

πξνεγνπκέλσο ήηαλ εθθξαζκέλε ζε θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο θαη ηε 

κεηαθξάδεη ζε φξνπο ζρεηηζκέλνπο κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Με ην 

ABC/ABM ηα κέηξα επίδνζεο κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ κε νπζηαζηηθνχο φξνπο. Ο 

εξγαδφκελνο απνθηά ζπλείδεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο επηρείξεζεο. Σν ABC/ABM 

παξέρεη ζηνλ εξγαδφκελν ηα εξγαιεία πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε, φρη κφλν 

ηεο ηξέρνπζαο ζπκβνιήο ηνπ αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα ήηαλ δπλαηφ ε 

επίδνζε ηνπ λα απμήζεη ηε ζπκβνιή ηνπ. Δπνκέλσο, ηα θαηψηεξα ζηειέρε θαη νη 

εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ρσξίο ηελ 

παξέκβαζε ησλ αλσηέξσλ ηνπο. Η εμνπζηνδφηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ιήςε 

ηέηνησλ απνθάζεσλ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ πξφιεςε δαπαλεξψλ επαλεξγαζηψλ ή 

παξαγσγήο θαθήο πνηφηεηαο πξντφλησλ. Δπηπιένλ, κπνξεί λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε 

ζηε δέζκεπζε θαη ην εζηθφ ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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Οη Gupta θαη Galloway (2003) ζε ζπλάθεηα κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, αλαθέξνπλ φηη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζπρλά αλαγθάδνληαη λα 

ελεξγήζνπλ αληίζεηα πξνο ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο σο ζπλφινπ, ζέινληαο λα 

βειηηψζνπλ ηελ επίδνζε ηνπ ηκήκαηνο ή ηεο κνλάδαο πνπ δηεπζχλνπλ.  

 

Σν ABC/ABM κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαζηέξσζε πξνηχπσλ αλαθνξάο, ηα 

νπνία ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο. 

Όηαλ δεκηνπξγεζνχλ απηά ηα πξφηππα αλαθνξάο, ε πξαγκαηηθή επίηεπμε απηψλ ζα 

πξέπεη λα εθηηκάηαη ζπλερψο. Μάιηζηα, ε εθηίκεζε απηή δελ πξέπεη λα γίλεηαη απιά 

ζε ζρέζε κε θάπνηα απφιπηα επίπεδα θφζηνπο, αιιά επηπιένλ θαη ζε ζρέζε κε άιια 

ζεκαληηθά θξηηήξηα, φπσο είλαη ηα επίπεδα ησλ ππεξεζηψλ, ε πνηφηεηα θαη ε ηήξεζε 

ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θ.η.ι. Αθφκε, ε εθηίκεζε απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε 

ζχγθξηζε κε άιιεο πεξηνρέο επίδνζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο πειάηεο.  

 

Έλα ζχζηεκα ABC/ABM εζηηάδεη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηα θφζηε θαη 

δίλεη έκθαζε ζηηο αιιεινζπλδέζεηο θάζε ηκήκαηνο, νη νπνίεο δηαπεξλνχλ ηα 

ιεηηνπξγηθά φξηα ψζηε λα ππνζηεξηρζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

πεξηζζφηεξν απνδνηηθή παξαγσγή. 
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5. Δνψηηηα Πέμπηη: Κπιηική θεϊπηζη ζςζηήμαηορ ABC/ABM 

 

5.1. Κπιηήπια επιηςσίαρ ζςζηήμαηορ ABC/ABM 

 

χκθσλα κε ηνλ Nair (2002), σο πξφθιεζε ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ επξέσο πνιιέο 

νκάδεο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ABC ζεσξείηαη ε αιιαγή θαη ε δηνηθεηηθή πξφθιεζε. 

Πνιιέο απφ ηηο νκάδεο απηέο νδεγνχληαη απφ δπλακηθνχο επαγγεικαηίεο πνπ είλαη 

απνθαζηζκέλνη λα παξνπζηάζνπλ ζηηο νξγαλψζεηο ηνπο φηη θαιχηεξν κπνξνχλ. Απηνί 

νη επαγγεικαηίεο είλαη ζπρλά πξννδεπηηθνί, έρνπλ σο θαλφλα ηελ αιιαγή θαη είλαη 

επθπείο πξάθηνξεο πνπ βιέπνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αιιαγήο αιιά είλαη ζπάληα 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ πνιηηηθή ζρεηηθή. Δπεηδή πνιινί απφ απηνχο έρνπλ ην ινγηζηηθφ 

ππφβαζξν, ζπρλά ζεσξνχλ φηη ε ινγηθή θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο είλαη αξθεηά θαη ε 

αιήζεηα ζα γίλεη εχθνια θαηαλνεηή. 

 

Αλ νη επαγγεικαηίεο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ειπίδνπλ λα πεηχρνπλ ζηελ εθαξκνγή 

ελφο ζπζηήκαηνο ABC/ABM θαη λα θάλνπλ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ, πξέπεη 

λα αλαβαζκίζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δηνηθεηηθέο δεμηφηεηέο ηνπο. Μηα ελδερνκέλσο 

κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο κπνξεί λα είλαη λα κάζνπλ 

πεξηζζφηεξα φζνλ αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο. αθψο, έλαο εγέηεο πνπ πξεζβεχεη ηελ 

αιιαγή πξέπεη λα παξνπζηάζεη ζρεηηθφηεηα θαη λα απνδείμεη φηη είλαη εγέηεο πξψηα 

ηεο επηρείξεζεο ζην ζχλνιφ ηεο θαη έπεηηα έλαο εγέηεο αιιαγήο. 

 

Μηα άιιε ζεκαληηθή εθηίκεζε γηα έλα ζχζηεκα ABC/ABM είλαη ε πνιππινθφηεηα, 

ε νπνία ζε πνιιέο νξγαλψζεηο απμάλεηαη γξεγνξφηεξα απφ ηηο δεμηφηεηεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δηεπζπληψλ, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο αθφκα ζθέθηνληαη κφλν πξνο κηα 

θαηεχζπλζε. Η ηθαλφηεηα λα ζθέθηεηαη θαλείο θαη λα ππνβάιιεη εξσηήζεηο πνπ λα 

θαιχπηνπλ πνιιέο δηαζηάζεηο απαηηεί θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε. Έλα ζχζηεκα 

ABC/ABM πιένλ κπνξεί λα θαιχςεη 10-20 δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο. Οη ζπκβαηηθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ δίλνπλ απαληήζεηο ζε κνλνδηάζηαηεο ή δηζδηάζηαηεο εξσηήζεηο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα «πνην είλαη ην θφζηνο ηνπ Υ;». ήκεξα φκσο ε ηξέρνπζα 

ηερλνινγία δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβιεζνχλ εξσηήζεηο φπσο νη εμήο: «Πνην είλαη 

ην θέξδνο φισλ ησλ πξντφλησλ κε βάζε έλα ζπγθεθξηκέλν θαλάιη, κηα ζπγθεθξηκέλε 
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πεξηνρή πψιεζεο, κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα;». Δάλ δε γλσξίδεη θαλείο πψο λα 

ππνβάιιεη ηηο ζσζηέο εξσηήζεηο, δε κπνξεί λα ειπίδεη ζε ζσζηέο απαληήζεηο. 

 

Έλα ζχζηεκα ABC/ABM πνπ βξίζθεηαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην κπνξεί λα 

επσθειεζεί πνιχ απφ έλαλ εγέηε πνπ έρεη πάζνο θαη ζαθείο ζηφρνπο. πλήζσο νη 

εγέηεο έρνπλ σο ζηφρν λα βειηηψζνπλ θαη λα αιιάμνπλ ηελ επηρείξεζε θαη γηα ην 

ιφγν απηφ θάπνηνο πνπ εγείηαη ελφο ABC/ABM ζπζηήκαηνο είλαη πηζαλφ λα έρεη κηα 

ηζρπξή επηζπκία λα αιιάμεη ηηο ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί κηα επηρείξεζε 

ψζηε λα ηελ νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή πξφνδν. 

 

ε πνιιέο επηρεηξήζεηο ηα ζπζηήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη ζπλερίδνληαη γηα ρξφληα 

ρσξίο νπνηαδήπνηε ηεθκεξησκέλε ζρέζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο βιέςεηο ηεο νξγάλσζεο. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα ζπαηαιεζνχλ έηε πξνζπάζεηαο 

αθνινπζψληαο έλα ζχζηεκα ην νπνίν πεξλάεη απαξαηήξεην απφ εθείλνπο πνπ 

δηαηππψλνπλ ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή. Γηα ην ιφγν απηφ ζχκθσλα κε ηνλ Nair 

(2000),  ζα πξέπεη ζε νπνηνδήπνηε δηνηθεηηθφ ζχζηεκα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα 

έλα ζχζηεκα ABC/ABM, λα είλαη νπζηαζηηθή ε επζπγξάκκηζε κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρείξεζεο γηα ηε ζπλερή επηηπρία. Πνιιέο νξγαλσηηθέο ζηξαηεγηθέο αγλννχλ 

ιεηηνπξγηθέο δπλάκεηο ηεο νξγάλσζεο θαη κεξηθέο θνξέο θνιινχλ ζε κηα θαηλνκεληθά 

«φκνξθε» ζηξαηεγηθή ελψ κπνξεί νη αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα λα είλαη αξθεηά 

επηθίλδπλεο άκα δε ιεθζνχλ ππφςε. Πάληα ε ζπιινγή θαη ε ζσζηή νξγάλσζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

επηηπρεκέλε πνξεία θαη βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζην ρξφλν. 

 

Καηά ηνπο Evans θαη Ashworth (1995), ηα βαζηθά θξηηήξηα επηηπρίαο ελφο 

ζπζηήκαηνο ABM είλαη δπλαηφ λα ζπλνςηζηνχλ ζε έλα κηθξφ αξηζκφ βαζηθψλ 

ζηνηρείσλ: 

 

 Δπηρεηξεζηαθή γλψζε θαη θαηαλφεζε: πξφθεηηαη γηα ηελ αλάγθε γηα 

θαηαλφεζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζεκάησλ θαη παξαγφλησλ 

πνπ ζέηνπλ ζε θίλεζε έλα ζχζηεκα ABM ζηηο κνλαδηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε. 
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 Δπηθνηλσλία θαη ππνζηήξημε: απηφ ην ζεκείν εκπεξηθιείεη ηελ αλάγθε γηα 

δηαζθάιηζε επαξθνχο παξνπζίαο, ππνζηήξημεο θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ εθ 

κέξνπο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε 

ηζνξξνπία κε ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνσζνχλ ην πξφγξακκα. 

 

 Σερληθέο ηθαλφηεηεο: πξφθεηηαη γηα ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηνπ γεγνλφηνο 

φηη ην θαηάιιειν επίπεδν, ν απαξαίηεηνο αξηζκφο θαη ην αλαγθαίν κίγκα 

δεμηνηήησλ εμαθξηβψλεηαη ζε θάζε ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εθαξκνγήο. 

 

 Λνγηζκηθφ θαη ζπζηήκαηα: ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εθηίκεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη 

ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηε κεηάδνζε ηεο πιεξνθφξεζεο ηεο ABM 

δε κπνξεί λα πινπνηεζεί ρσξίο ζεκαληηθή αλάπηπμε. 

 

χκθσλα κε ηνλ Nair (2002), γηα κηα πεηπρεκέλε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο 

ABC/ABM, ν εγέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα δηαζέηεη νξηζκέλα θαζνξηζκέλα 

γλσξίζκαηα, φπσο ηα παξαθάησ: 

 

 Να απνιακβάλεη θαη λα απαηηεί ηελ αιιαγή 

 Να είλαη αξλεζίζξεζθνο θαη κε θνκθνξκηζηήο 

 Να είλαη πεηζηηθφο φζνλ αθνξά ζηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ηνπ 

 Να καζαίλεη γξήγνξα θαη λα απνιακβάλεη ηε γλψζε πέξα απφ ηηο ζηεξεφηππεο 

ελέξγεηεο 

 Να είλαη πεπεηξακέλνο κε ην ζχζηεκα ABC/ABM 

 Να είλαη θπληθφο κε ην ζεκεξηλφ ηξφπν πνπ ε επηρείξεζε εθηειεί ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο  

 Να ππνινγίδεη ηε ιεπηνκέξεηα αιιά λα έρεη θπξίσο ζην λνπ ηνπ ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα γηα ηελ επηρείξεζε 

 Να έρεη ηζρπξφ επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα θαη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ψζηε 

λα θαηαθέξεη λα ρηίζεη κηα κηθξή εηαηξία κέζα ζε κηα κεγάιε 
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5.2. Αξιολψγηζη ζςζηημάηυν ABC/ABM 

 

Γηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ δηνηθνχλησλ απφ ην ABC/ABM γηα ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ 

πξντφληνο θαη ζηελ έθηαζε ρξήζεο εθ κέξνπο ηνπο ηεο πιεξνθφξεζεο ηνπ 

ABC/ABM γηα απνθάζεηο ηηκνιφγεζεο θαη κίγκαηνο πξντφλησλ. Δπίζεο, ζεκαληηθή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε έρεη βξεζεί αλάκεζα ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ην ABC/ABM 

γηα ηηο πξνζπάζεηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαη ζηελ έθηαζε ρξήζεο ηεο πιεξνθφξεζεο 

ηνπ ABC/ABM γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ εθ κέξνπο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε πνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλα απφ ηα ζπζηήκαηα ABC/ABM πνπ εθαξκφδνπλ, είλαη πεξηζζφηεξν 

πηζαλφ λα αλαιάβνπλ δξάζε θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξαγκαηηθά ηελ πιεξνθφξεζε 

ηνπ ABC/ABM γηα λα επεξεάζνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 

χκθσλα κε ην Swenson (1995), ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζπλδξνκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ABC/ABM ζηελ ππνζηήξημε ζηξαηεγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

απνθάζεσλ: 

 

 ηξαηεγηθέο απνθάζεηο: Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ABC/ABM απμήζεθε ε 

αθξίβεηα ηεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ πξντφληνο, 

ππνζηεξίδνληαο έηζη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην μεθίλεκα λέσλ 

πξντφλησλ, ηελ ηηκνιφγεζε θαη ην κίγκα πξντφλησλ. Αθφκε, κε ην ABC/ABM 

βειηηψζεθε ε αθξίβεηα ζηελ πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ην θφζηνο θάζε 

πειάηε, εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αλάιπζε ηεο θεξδνθνξίαο αλά 

πειάηε. 

 

 Λεηηνπξγηθέο απνθάζεηο: Η πιεξνθφξεζε ηνπ ABC/ABM ρξεζηκνπνηείηαη 

πεξηζζφηεξν γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο βειηίσζεο δηαδηθαζηψλ. Όκσο 

ζεκαληηθή είλαη θαη ε ρξήζε ηνπ ABC/ABM γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζρεδίαζε ηνπ πξντφληνο. Η θαζηέξσζε 

πξνηχπσλ αλαθνξάο ζηελ αλάιπζε ησλ επηδφζεσλ ηεο επηρείξεζεο είλαη 

κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ θαηάιιεισλ ζπγθξίζεσλ. Σν 

ABC/ABM κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ 
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πξνηχπσλ αλαθνξάο γηα ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ 

θφζηνο. 

 

Οη Foster θαη Swenson (1997) ηνλίδνπλ πσο ε εξκελεπηηθή δχλακε ησλ 

πξνζδηνξηζηηθψλ κνληέισλ ηεο επηηπρίαο ηνπ ABC/ABM επεξεάδεηαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ ηελ επηινγή ηνπ κέηξνπ επηηπρίαο. Σα κέηξα επηηπρίαο πνπ είλαη επξείαο 

βάζεο θαη ηδηαίηεξα εθείλα πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ιεπηνκέξεηεο σο πξνο ηνλ ηξφπν 

ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ABC/ABM γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, παξνπζηάδνπλ ηε 

κεγαιχηεξε εξκελεπηηθή δχλακε. πλεπψο, ε ρξήζε θαιχηεξα νξηζκέλσλ κέηξσλ 

επηηπρίαο νδεγεί ζε πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο επηηπρίαο ηνπ ABC/ABM. Δπηπιένλ, δηαπίζησζαλ φηη 

παξάγνληεο φπσο ε ππνζηήξημε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο θαη ε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπ ABC/ABM ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο θαη ζηα ζπζηήκαηα θηλεηξνπνίεζεο 

ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ επηηπρία ηνπ ABC/ABM. 

 

Σέινο, νη Swenson θαη Barney (2001) πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ 

εχξεζε ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ABC θαη ηεο ABM. Οη 

εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ φηη εληφο ηεο θνηλφηεηαο ηνπ ABC/ABM ππάξρεη κηα 

εμαηξεηηθά κεγάιε πνηθηιία κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ ην ABC/ABM 

αλαθνξηθά κε ην κέγεζνο, ηελ πξννπηηθή ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηνπ ηχπνπ ηεο 

βηνκεραλίαο. Δπηπιένλ, νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη επηρεηξήζεηο απηέο εθαξκφδνπλ 

ην ABC/ABM ζε κεγάιν βαζκφ πνηθίινπλ, φκσο θάπνηα θνηλά ζεκεία εκθαλίδνληαη 

σο ζεκαληηθά γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ABC/ABM. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δέζκεπζε θαη ε ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο, ε ηερληθή ηθαλφηεηα 

ηεο νκάδαο εθαξκνγήο θαη ε απνηειεζκαηηθή αιιαγή ζηε δηνίθεζε, θαίλεηαη φηη 

απνηεινχλ θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο. Όκσο, νη εξεπλεηέο 

δηαπίζησζαλ φηη ε επηηπρία ζηελ εθαξκνγή ηνπ ABC/ABM δελ είλαη δξακαηηθή. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δελ αληηιήθζεθαλ ζεκαληηθά νθέιε ζε φξνπο 

πνζνηηθνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ βειηηψζεσλ. Παξφια απηά, ε αληίιεςε 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζηε δηαδηθαζία απηή ήηαλ ζεηηθή γηα ην 

πξφγξακκα. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ε αηζηνδνμία ηνπο ήηαλ βαζηζκέλε 

ζηηο πξνζδνθψκελεο κειινληηθέο απνηακηεχζεηο θαζψο ηα πην πνιιά πξνγξάκκαηα 

εθαξκφδνληαλ γηα ιηγφηεξν απφ δχν ρξφληα. 
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5.3. Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα ζςζηήμαηορ ABC/ABM 

 

Οη κειέηεο ηφζν ζε ακεξηθάληθεο φζν θαη ζε επξσπατθέο εηαηξίεο πνπ έρνπλ θάπνηα 

εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ, έρνπλ παξνπζηάζεη θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ζηε κέζνδν ζρεδηαζκνχ, εθαξκνγήο θαη 

αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο ABC/ABM.  

 

Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή  

απηήο ηεο  κεζφδνπ πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 

 Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε απνθάζεηο ζε δηαθνξεηηθά ηεξαξρηθά 

επίπεδα 

 Μέγηζηε επίδξαζε ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ   

 Έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ   

 Δθαξκνγή ησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ εγθαίξσο  

 

Μεηαμχ ησλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή  απηήο ηεο  κεζφδνπ 

πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 

 Μεγάινο φγθνο εξγαζίαο   

 Μεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ επηινγή ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ 

 Γπζθνιία ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο βάζεο επηκεξηζκνχ ησλ θνηλψλ δαπαλψλ   

 Αιιαγέο ζηελ επηρεηξεζηαθή θηινζνθία   

 πκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ θαιή πξφνδν 

 

Οη Bescos, Cauvin θαη Gosselin (2002) επηζεκαίλνπλ πσο ε πηνζέηεζε θαη ε 

εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ABC/ABM απαηηεί κεγάιε πξνζπάζεηα θαη ζπαηάιε 

πνιιψλ πφξσλ θαη ζπρλά ηα νθέιε δελ είλαη άκεζα. Καηαξράο, δηάθνξα πξνβιήκαηα 

κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή, θαζψο  θαίλεηαη φηη είλαη 

δχζθνιν λα ελεκεξσζνχλ φια ηα κέιε ησλ εηαηξηψλ γηα ηε ζρεηηθφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ παξάγνληαη απφ ην ζχζηεκα ABC/ABM θαη ηα νθέιε πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ. Δπίζεο, νξηζκέλα επηπιένλ 
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κεηνλεθηήκαηα ηεο πηνζέηεζεο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζεσξνχληαη ε δπζθνιία ηεο  

ζπλερνχο ελεκέξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο δελ είλαη εχθνιν λα ζπιιερζνχλ ηα 

ζηνηρεία θαη ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο κε απνηέιεζκα 

ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ABC/ABM λα θαίλνληαη ρακειφηεξα απφ ηηο δαπάλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Παξφια απηά φκσο, ε πηνζέηεζε ελφο 

ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο δελ παχεη λα δηεπζεηεί ηα δεηήκαηα θφζηνπο θαη λα δίλεη ζσζηέο 

ιχζεηο  εθφζνλ εθαξκνζηεί κε ην ζσζηφ ηξφπν. 

 

5.4. σέδιο επιηςσοωρ ςλοποίηζηρ ζςζηήμαηορ ABC/ABM 

 

Γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ABC/ABM ν δηεπζπληήο πξέπεη λα 

εμεηάζεη δηάθνξα δεηήκαηα: 

 

 Να γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ νξγάλσζε θαη λα δίλεη έκθαζε ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζηελ νξγάλσζε 

 Να αμηνινγεί ηελ αμία πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο λέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα 

θαζνξίδεη ηηο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο   

 Να έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδνθεί αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε κεξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ή αθφκα θαη εμάιεηςε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Να κπνξεί λα επηιέγεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηηο δηαδηθαζίεο κέηξεζεο 

απφδνζεο θαη ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηελ νξγάλσζε  

 Να εζηηάδεη ζηηο θξίζηκεο αλάγθεο  

 Να γλσξίδεη ην θχξην ζχζηεκα δαπαλψλ θαη ην ππάξρνλ ζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ 

 

Οη εξεπλεηέο Trussel θαη Bitner (1998) δεκηνχξγεζαλ κία νινθιεξσκέλε 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζρεδίαζεο θαη εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο 

ABC/ABM. χκθσλα κε απηή ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, ε φιε δηαδηθαζία 

πξνρσξά ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 

 Γηαηχπσζε κηαο μεθάζαξεο θαη ιηηήο έθζεζεο ζθνπνχ. ε απηή πξέπεη κε ιίγα 

ιφγηα λα γίλεηαη ζαθήο ν βαζηθφο ζηφρνο ηνπ νξγαληζκνχ, πξνθεηκέλνπ θάζε 

εξγαδφκελνο λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε απηφλ. 
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 Πξνζδηνξηζκφο ησλ θχξησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ θνξέσλ θφζηνπο. ε απηφ ην 

βήκα πξέπεη λα απαληεζνχλ 2 βαζηθά εξσηήκαηα: Πνηεο δηαδηθαζίεο είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηε πξνζπάζεηα ηνπ νξγαληζκνχ γηα επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ ηνπ; Πνηα είλαη ηα αληηθείκελα εθείλα ζηα νπνία πξέπεη λα επηκεξηζηεί 

ην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο; 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ επηθνπξηθψλ δηαδηθαζηψλ. Πνηεο δηαδηθαζίεο 

δηαδξακαηίδνπλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ; 

 ρεκαηηζκφο νκάδσλ δηαδηθαζηψλ. Όπσο καο θαζνδεγεί ε ζεσξία ηνπ 

επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ νξγαληζκνχ, νη νκάδεο εξγαζίαο δελ πξέπεη λα 

απνηεινχληαη απφ άηνκα ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο, φπσο ζπκβαίλεη παξαδνζηαθά 

ζηηο επηρεηξήζεηο, άιια ζε θάζε νκάδα πξέπεη λα παξίζηαληαη εξγαδφκελνη 

απφ θάζε ηκήκα – δξαζηεξηφηεηα πνπ ρξεηάδεηαη ε θάζε δηαδηθαζία γηα λα 

πινπνηεζεί. 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θάζε δηαδηθαζίαο. ε απηφ ην βήκα 

είλαη αλαγθαίν λα δηαηππσζνχλ νη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη θάζε δηαδηθαζίαο. 

 Οξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ θάζε δηαδηθαζίαο. ε απηφ ην βήκα απαληάηαη ην 

πψο ζα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ζην πξνεγνχκελν βήκα. 

 Αλαγλψξηζε ησλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θάζε δηαδηθαζίαο. Οπζηαζηηθά ζε 

απηφ ην βήκα πξνζδηνξίδνληαη πνηεο είλαη νη βαζηθέο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα 

εθηειεζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί θάζε δηαδηθαζία. 

 Πξνζδηνξηζκφο δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο απφδνζεο θάζε δηαδηθαζίαο θαη 

δξαζηεξηφηεηαο. Οη δείθηεο απηνί κπνξεί λα είλαη είηε ρξεκαηννηθνλνκηθνί 

είηε φρη. 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ νδεγψλ θφζηνπο θάζε δξαζηεξηφηεηαο. ε απηφ ην βήκα 

απαληάηαη ε εξψηεζε ηνπ πνηεο είλαη νη αηηίεο πνπ νδεγνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο λα θαηαλαιψλνπλ πφξνπο. 

 Λήςε κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε απνδνρή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. 

Η εθπαίδεπζε θαη ε εκθχζεζε ηεο λέαο κεζνδνινγίαο ζηνπο εξγαδφκελνπο 

ηνπ νξγαληζκνχ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

 

Η αιιαγή ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεηαβνιή ησλ 

ηζνξξνπηψλ ησλ δπλάκεσλ κέζα ζην νξγαληζκφ, κε απνηέιεζκα ηε δπζαξέζθεηα 

νξηζκέλσλ κάλαηδεξ. Αθφκα έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα αλαθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία 
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ηεο κεηαθνξάο ηηκνιφγεζεο. ηελ πεξίπησζε ηεο κεηαθνξάο ηηκνιφγεζεο, ηκήκαηα 

κε κεγάιε δχλακε κέζα ζηνλ νξγαληζκφ είλαη πηζαλφ λα επηβάινπλ πςειφ θφζηνο 

κηαο θαη δελ ελδηαθέξνληαη άκεζα γηα ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη 

απηφ πνπ επί ηεο νπζίαο ηνπο ελδηαθέξεη είλαη ε θεξδνθνξία ηνπ ηκήκαηφο ηνπο.  

 

Σέινο, αλαγλσξίδεη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ε πινπνίεζε ελφο λένπ ζπζηήκαηνο, ζα πξέπεη νη κάλαηδεξ 

λα έρνπλ σο βαζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ηελ αγνξά, δειαδή ηνλ αληαγσληζκφ θαη 

ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη φρη ζέκαηα ζρεδηαζκνχ ηεο παξαγσγήο, βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο θαη αχμεζεο ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. ε φια ηα 

παξαπάλσ βέβαηα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ην γεγνλφο φηη ε αιιαγή κηαο κέρξη 

πξφηηλνο επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο δεκηνπξγεί ζε θάζε άηνκν δπζαξέζθεηα. 

 

5.5. Πποχποθέζειρ επιηςσίαρ ζςζηήμαηορ ABC/ABM 

 

Ο πην ζπλεζηζκέλνο ιφγνο απνηπρίαο θαηά ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο 

ABC/ABM είλαη ε έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε. Πξνθεηκέλνπ ην 

λέν ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο λα επηηχρεη θαη νη αληηδξάζεηο ησλ κάλαηδεξ λα 

ακβιπλζνχλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ: 

 

 Οπζηαζηηθή ππνζηήξημε απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Η 

αλψηεξε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα δείμεη ελεξγή θαη εκθαλή ππνζηήξημε. Μία 

ηέηνηα αληηκεηψπηζε ζα πξνθαιέζεη ηελ εληχπσζε ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ φηη 

ην λέν ζχζηεκα είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο θαη ζα δηαζθαιίζεη φηη 

επηθεληξψλεηαη ζηα βαζηθά επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ηεο δηνίθεζεο. Ιδηαίηεξε 

ζεκαζία ζε απηφ παίδεη θαη ε ηνπνζέηεζε ελφο εθ ησλ κάλαηδεξ ηεο αλψηεξεο 

δηνίθεζεο ζην ξφιν ηνπ ππεχζπλνπ πινπνίεζεο θαη εθαξκνγήο. 

 

 Γηάζεζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ ζην πξνζσπηθφ. πρλά ε απνηπρία 

πινπνίεζεο ελφο ηέηνηνπ κεγαιεπήβνινπ ζρεδίνπ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε 

ρξφλνπ, κηαο θαη ην πξνζσπηθφ αλαιψλεηαη ζε άιια πην άκεζα δεηήκαηα ηνπ 

νξγαληζκνχ ακειψληαο ηα λέα θαζήθνληα πνπ πξνζηέζεθαλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, πξνηείλεηαη ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ 
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ν θφξηνο εξγαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 

κεγάινο, λα ππάξρνπλ εξγαδφκελνη κε απνθιεηζηηθφ θαζήθνλ ηε δηαηήξεζε 

θαη εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. 

 

 Δκθχζεζε ηεο ηδέαο φηη ην λέν ζχζηεκα αθνξά ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ. 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζαθέο φηη ην λέν ζχζηεκα δελ είλαη απιψο κία λέα 

ινγηζηηθή εθαξκνγή, ε νκάδα πινπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξέπεη λα απαξηίδεηαη απφ άηνκα φισλ ησλ ηκεκάησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

αθελφο, είλαη δπλαηή ε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ απφ φια ηα ηκήκαηα, 

αθεηέξνπ δηαζθαιίδεηαη ε άξηηα ξνή πιεξνθνξίαο πξνο ην ζχζηεκα θαη ε 

βειηίσζή ηνπ. 

 

 χγθιεζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ. Όπσο 

εηπψζεθε ήδε, ζα πξέπεη νη κάλαηδεξ ηνπ νξγαληζκνχ λα έρνπλ θνηλφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, δειαδή λα έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο 

ηνπ νξγαληζκνχ. Βέβαηα, ε πινπνίεζε ελφο λένπ ζπζηήκαηνο ζε έλαλ ελ 

ιεηηνπξγία νξγαληζκφ δελ είλαη κία απιή ππφζεζε. Γηα απηφ ην ιφγν πξηλ ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα απαληεζεί ε θξίζηκε εξψηεζε ηνπ 

πσο ζα ζπλεηζθέξεη ην λέν ζχζηεκα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη πσο 

κπνξνχλ λα ζπγθεξαζηνχλ νη λέεο αξρέο κε ηελ εδξαησκέλε θνπιηνχξα ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Δίλαη επλφεην, φηη ε εθαξκνγή ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Η απνηειεζκαηηθή 

εθπαίδεπζε εθηφο απφ ηνλ βαζηθφ ζθνπφ ηεο, έρεη θαη άιιεο ζεηηθέο 

πξνεθηάζεηο. Μία απφ απηέο είλαη φηη εμνηθεηψλεη ην πξνζσπηθφ κε ηηο λέεο 

κεζφδνπο θαη έηζη ακβιχλεη ηπρφλ αληηδξάζεηο. 

 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο, απηφο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην κέγεζνο ηνπ νξγαληζκνχ, ην 

αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ αξηηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ πινπνίεζεο, 

ηελ πξνζπκία ηνπ πξνζσπηθνχ γηα πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε ζέιεζε ηεο 
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θεληξηθήο δηνίθεζεο. Πάλησο ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ελφο 

ηφζν κεγαιφπλννπ ζρεδίνπ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

5.6. Βεληιϊζειρ μέζυ ζςζηήμαηορ ABC/ABM 

 

χκθσλα κε ηνπο Gunasekaran, McNeil θαη Singh (2000), ηα αθφινπζα είλαη κεξηθέο 

απφ ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο κεζφδνπο βειηίσζεο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί γεληθά φζνλ 

αθνξά ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο νπνηαζδήπνηε νξγάλσζεο ε νπνία ρξεζηκνπνηεί 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ έλα ζχζηεκα ABC/ABM: 

 

 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ ή ηεο πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο 

 

Έλα ζηνηρείν θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε βειηηψζεσλ είλαη ην λα κεηψζεη θαλείο ην ρξφλν 

θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθηειεζηεί κηα δξαζηεξηφηεηα. Απηή ε 

κείσζε κπνξεί λα πξνέιζεη απφ κηα δηαδηθαζία ή ηε βειηίσζε ελφο πξντφληνο. Γηα 

παξάδεηγκα, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νξγάλσζε κηαο κεραλήο κπνξεί λα 

κεησζεί κε ηε βειηησκέλε θαηάξηηζε, απνβάιινληαο ηηο ζπγθξνχζεηο ζηηο αλαζέζεηο 

ππαιιήισλ, κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εξγαιείσλ ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο θαη ηηο 

αιιαγέο ζηα ζρέδηα ησλ πξντφλησλ. 

 

 Απνβνιή ησλ πεξηηηψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

Μεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ππνςήθηεο γηα απνβνιή επεηδή δελ εθηηκνχληαη απφ 

ηνπο πειάηεο ή είλαη κε νπζηαζηηθέο γηα ηε δηεχζπλζε ηεο νξγάλσζεο. Τπάξρνπλ 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο επηινγέο γηα λα απνβιεζνχλ νπνηεζδήπνηε πεξηηηέο 

δξαζηεξηφηεηεο. ε νπνηαδήπνηε νξγάλσζε, πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα 

γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη φια ηα εηζεξρφκελα πιηθά θαη ηα κέξε είλαη θαηάιιεια γηα 

ρξήζε. 
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 Δπηινγή ρακεινχ θφζηνπο δξαζηεξηνηήησλ 

 

Οη ζρεδηαζηέο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ έρνπλ ζπρλά επηινγέο κεηαμχ ησλ 

αληαγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Απηφ πξνζθέξεη ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ 

επηινγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε ην ρακειφηεξν θφζηνο (Miller, 1996). 

 

 Γηαλνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

Δάλ έλαο πειάηεο έρεη κνλαδηθέο αλάγθεο είλαη απαξαίηεην λα εθηειεζζνχλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζπγθεθξηκέλα γηα εθείλν ηνλ πειάηε. Δληνχηνηο, εάλ νη πειάηεο 

έρνπλ θνηλέο αλάγθεο είλαη ζπαηάιε λα κελ εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο απηέο κε ηηο 

ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο. Σα κφλα κέξε πνπ πξέπεη λα είλαη κνλαδηθά είλαη εθείλα πνπ 

πξνζζέηνπλ ζε θάζε πξντφλ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο απηή εθηηκάηαη 

απφ ηνπο πειάηεο (Turney, 1996). 

 

 Μεηξήζεηο απφδνζεο 

 

ε έλα ABM ζχζηεκα, ηα κέηξα απφδνζεο πεξηιακβάλνπλ θαη ηα νηθνλνκηθά θαη ηα 

κε νηθνλνκηθά κέηξα θαη έρνπλ σο ζθνπφ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

δηαρείξηζεο δαπαλψλ. Έλα ζεκειηψδεο δήηεκα είλαη φηη έλα εληαίν κέηξν απφδνζεο 

δελ ζα απεηθνλίζεη φιεο ηηο πηπρέο κηαο επηρείξεζεο. Οη δηεπζπληέο κπνξνχλ λα 

απαηηήζνπλ ηα πνιιαπιάζηα κέηξα απφδνζεο αθφκε θαη απφ ηα ίδηα ηα άηνκα. 

Γεληθά, νη δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηηο νκάδεο ππαιιήισλ θαη ε απφδνζε 

κεηξά επνκέλσο ζπλήζσο ηελ νκάδα παξά ην άηνκν θαη ηε δηαδηθαζία θαζψο επίζεο 

θαη ηελ παξαγσγή ή ην απνηέιεζκα. 

 

5.7. Δθαπμογέρ ζςζηήμαηορ ABC/ABM 

 

χκθσλα κε ην McDonald (2004), ε ABM είλαη έλαο δεκνθηιήο φξνο ζε φιε ηελ 

ηξαπεδηθή βηνκεραλία θαη παξφιν πνπ ππήξρε σο έλλνηα εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ, 

θπξηάξρεζε πάιη σο ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ην 2005. Η 

ABC είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ABM ζε έλα πεξηβάιινλ παξαγσγήο. Τπάξρεη επίζεο 

έλαο ζεκαληηθφο ξφινο ABC θαη ABM ζηελ ελζσκαησκέλε πξφβιεςε, ε νπνία 
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πεξηιακβάλεη ηελ θαζηέξσζε ησλ ζηφρσλ απφδνζεο θαη κηαο δηνηθεηηθήο δέζκεπζεο 

γηα ηηο βειηηψζεηο απφδνζεο. 

 

Η ABM δηαδξακαηίδεη έλαλ θξίζηκν ξφιν ζηελ ελζάξξπλζε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ηνπ 

θεληξηθνχ γξαθείνπ θαη ηνπ πίζσ γξαθείνπ ζε κηα ηξάπεδα, δειαδή κεηαμχ ηεο 

ελζσκαησκέλεο απνδνηηθφηεηαο θαη κεηαμχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεηξηθψλ απφδνζεο. Ο δηάινγνο είλαη επίζεο ζεκαληηθφο ψζηε 

λα εμαζθαιίζεη φηη ν ζχλδεζκνο είλαη ν ζχλδεζκνο ηφζν ζηελ απφδνζε φζν θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο. Με ηελ ABM ππάξρεη ε επθαηξία λα πξνγξακκαηηζηνχλ θαη 

λα δεζκεπηνχλ νη βειηηψζεηο κέρξη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξαγκαηηθά. 

 

Μηα εηδηθή εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ABC/ABM κπνξεί λα εληνπηζηεί θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε φπσο ηνλίδνπλ νη McChlery, McKendrick θαη Rolfe (2007), ζχκθσλα κε 

ηνπο νπνίνπο ε ABC πξνέθπςε πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 θαη πεξηιακβάλεη 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νξγάλσζεο ηεο θνζηνιφγεζεο, πξνζδηνξίδνληαο ηνλ αηηηψδε 

παξάγνληα πνπ νδεγεί ζηηο δαπάλεο πνπ εκθαλίδνληαη θαη ππνινγίδνπλ κε ηνλ ηξφπν 

απηφ έλα πνζνζηφ δαπαλψλ γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα. Απηφ επηηξέπεη κηα πην 

θαηάιιειε ζπγθέληξσζε ησλ γεληθψλ εμφδσλ θαη είλαη πηζαλφηεξν λα απεηθνληζηνχλ 

νη δαπάλεο απφ ηε ρξήζε ησλ πφξσλ ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα. Η 

εθαξκνγή ηεο ABC ζε εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο δελ είλαη έλα λέν θαηλφκελν, 

θαζψο πνιινί είλαη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ABC βειηηψλεη ηελ πιεξνθφξεζε 

ζηηο δαπάλεο θαη ηηο ηηκέο. 

 

Η ABM αλαθέξεηαη ζηε ζεκειηψδε δηνηθεηηθή θηινζνθία πνπ εζηηάδεη ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηελ εθηέιεζε θαη ηε κέηξεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ σο θιεηδί ζηελ 

απνδνηηθφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. χκθσλα κε ηνλ Antos (1992), ε ABM ζεσξείηαη ηδηαίηεξα 

εθαξκφζηκε ζε κε θεξδνθφξνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο.  

 

Ο Brimson (1991) ζπκπεξαίλεη φηη νη πεξηζζφηεξεο νξγαλψζεηο πξαγκαηνπνηνχλ 

κέρξη 40% ησλ δαπαλψλ ηνπο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία, 

αθήλνληαο αλνηρηφ ην ελδερφκελν γηα κηα ABM πξνζέγγηζε. 
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5.8. ABM και έλεγσορ κψζηοςρ  

 

χκθσλα κε ηε ζπκβαηηθή άπνςε ηεο δηαρείξηζεο δαπαλψλ, έλαο δηεπζπληήο έρεη ηνλ 

άκεζν έιεγρν ησλ εμφδσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ ηφπν ηεο επζχλεο ηνπ. Η ABM 

ρξεζηκνπνηεί ηελ αλάιπζε κε βάζε ηε δξαζηεξηφηεηα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο 

θαη παξέρεη κηα ελαιιαθηηθή άπνςε. Η πξνυπφζεζε πνπ θξχβεηαη θάησ απφ ηελ 

ABM είλαη φηη ηα έμνδα πξνθχπηνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη ζε 

έλαλ ηνκέα επζχλεο θαη θαηά ζπλέπεηα νη δηεπζπληέο κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηα έμνδα 

κφλν κε ηε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη ζηνλ ηνκέα επζχλεο 

ηνπο. 

 

Η ABM αξρίδεη κε ηελ αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ησλ 

δηεπζπληψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία  θαη ζηνλ ηξφπν απνβνιήο 

ηνπο. ε δεχηεξε θάζε ε θαηαλφεζε ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ, εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ζηε δηαρείξηζε ησλ ηθαλνηήησλ. Οη 

αρξεζηκνπνίεηνη πφξνη, πνπ απνηεινχλ πιενλάδνπζα ηθαλφηεηα, κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα ξπζκηζηνχλ. Η απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία θαη ηεο πιενλάδνπζαο ηθαλφηεηαο νδεγεί 

θαη΄ επέθηαζε ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ. 

 

χκθσλα κε ηνλ Kren (2008), φηαλ ε θεληξηθή δηνίθεζε αξρίδεη ηηο πξνζπάζεηεο 

ειέγρνπ δαπαλψλ ζε έλα ζπκβαηηθφ δηνηθεηηθφ πεξηβάιινλ δαπαλψλ, νη δηεπζπληέο 

δηαδηθαζηψλ έρνπλ ζπρλά ιίγεο ηδέεο γηα ην πψο πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ. Οη 

ζπκβαηηθέο εθζέζεηο ινγηζηηθήο, πνπ παξνπζηάδνπλ κφλν γεληθά ζηνηρεία, 

απνηπγράλνπλ λα παξέρνπλ ζηνπο δηεπζπληέο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

δαπάλεο. Γηα ην ιφγν απηφ κεξηθνί δηεπζπληέο κπνξνχλ απιά λα εθαξκφζνπλ 

απζαίξεηεο πεξηθνπέο, απνβάιινληαο αθνχζηα θαη θπζηθά ιαλζαζκέλα νξηζκέλεο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζζέηνπλ αμία, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κεηψζνπλ ηηο δαπάλεο ηεο 

νξγάλσζεο. 

 

Αληηζέησο, ε ABM παξέρεη έλα ρξήζηκν πιαίζην γηα λα θαηαιάβεη θαλείο θαη λα 

ειέγμεη ην θφζηνο ζε κηα νπνηαδήπνηε νξγάλσζε. Η ABM παξέρεη ηα ζαθή ζήκαηα 

γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε 
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ησλ δαπαλψλ, ηα νπνία ζπρλά ιείπνπλ ζε έλα ζπκβαηηθφ δηνηθεηηθφ πεξηβάιινλ 

δαπαλψλ.  

 

Η δηαρείξηζε δαπαλψλ είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ 

γίλεηαη ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ κέρξη θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο πνπ γίλεηαη 

ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ θαζψο: 

 

 Η ABM κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα ξπζκηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ 

πξνζζέηνπλ αμία θαζψο επίζεο θαη απηέο πνπ πιενλάδνπλ. 

 

 Οη ζηφρνη βειηίσζεο ηεο απφδνζεο, νη νπνίνη βαζίδνληαη ζηελ απνβνιή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία, κπνξνχλ λα ηεζνχλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ABM ψζηε λα είλαη ινγηθνί, ξεηνί θαη εχθνια 

αληηιεπηνί απφ ηνπο δηεπζπληέο δηαδηθαζηψλ. 

 

 Οη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηηο δαπάλεο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ είλαη 

βαζηζκέλεο ζε έλα ABM πιαίζην, ππεξληθνχλ πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο ζπκβαηηθέο δηαθνξέο κε ηελ παξνρή ησλ ζαθψλ ζεκάησλ 

γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ. 

 

Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ABM γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ, 

παξέρνληαη ζηνπο δηεπζπληέο ηα απαξαίηεηα εξγαιεία πνπ δελ είλαη δηαζέζηκα ζηηο 

ζπκβαηηθέο εθζέζεηο ινγηζηηθήο επζχλεο. Η ABM κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί:  

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ, φπσο επίζεο θαη ην θφζηνο ηεο 

πιενλάδνπζαο ηθαλφηεηαο 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ψζηε λα αλαπηπρζνχλ ξεηέο πξσηνβνπιίεο 

κείσζεο δαπαλψλ  

 ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ γηα λα θαλνχλ νη ρξήζηκεο δηαθνξέο θαη λα 

αμηνινγεζεί ε απφδνζε ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 
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6. Δνψηηηα Έκηη: ςμπεπάζμαηα 

 

6.1. ςμπεπάζμαηα 

 

ηελ παξνχζα κειέηε έρεη γίλεη κηα πξνζπάζεηα γηα ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο έλλνηαο 

ηεο ABC θνζηνιφγεζεο, ησλ δηαθνξψλ ηεο απφ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο 

θνζηνιφγεζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο ABC. Δπηπιένλ έγηλε 

αλάιπζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ABM θαη κηα πξνζπάζεηα λα ζπλδεζεί 

κε ηελ ABC.  

 

Γεληθά, ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ABC/ABM ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. Σα ζπκπεξάζκαηα ησλ κειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ πνηθίιινπλ αιιά ε αλάιπζε θφζηνπο-θέξδνπο απφ 

ηελ πηνζέηεζε, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ABC/ABM 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζρεδίνπ εθαξκνγήο ηεο. Όπσο έρεη 

αλαθεξζεί, είλαη απαξαίηεην λα βξεζεί έλαο ρξπζφο θαλφλαο κεηαμχ ησλ θεξδψλ απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ δαπαλψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο επηρείξεζεο θαη ηνπ θφζηνπο ηεο 

επεμεξγαζίαο θαη ηεο πνζνηηθνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα 

εθηειεζηεί κηα ηέηνηα αλάιπζε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ε κέζνδνο ABC/ABM 

ζπλεπάγεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ξεαιηζκνχ θαη βαζηζκέλε ζε απηφ ην θξηηήξην, 

έρεη έλα κεγάιν πιενλέθηεκα έλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ ζπζηεκάησλ θνζηνιφγεζεο. 

 

Σα ζπζηήκαηα ABC/ABM δελ πεξηνξίδνληαη ζε κηα απιή απαξηζκεκέλε ηαμηλφκεζε 

ησλ παξαγφλησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο, βαζηζκέλεο ζε ηερλεηά θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο, αιιά εμεηάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ξνέο εξγαζίαο γηα λα 

αληρλεχζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξάγνπλ απηέο ηηο δαπάλεο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ζηα πιαίζηα κηαο ηέηνηαο επξχηεξεο θαη ξεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο 

ηνπ θφζηνπο, νη δηεπζπληέο βαζίδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ηνπο ζε πεξηζζφηεξν 

αθξηβείο πιεξνθνξίεο, θαη είλαη πηζαλφ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ απνθάζεψλ 

ηνπο. Αθφκα θαη αλ ε ABC/ABM δελ είλαη κφλν ζε ζέζε λα αλαδείμεη κηα επηρείξεζε 

σο παγθφζκην αληαγσληζηηθφ θνξέα, κπνξεί λα παξέρεη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα 

ηε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά. 
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ήκεξα, κε ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ινγηζηηθήο, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

θαη ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ. Η ABC απνηειεί ην ρξήζηκν 

εξγαιείν ελφο δηεπζπληή θαη γηα κηα ιεπηνκεξή αληηπξνζψπεπζε ησλ δαπαλψλ 

παξαγσγήο θαη γηα κηα ελζσκαησκέλε θαη ξεαιηζηηθή άπνςε γηα ηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε. 

 

Οη πξαθηηθέο θαη νη κέζνδνη δηνίθεζεο έρνπλ αιιάμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηειεπηαίαο δεθαεηίαο θαη νη νξγαλψζεηο θηλνχληαη απφ ηελ θάζεηε δηαρείξηζε πξνο 

ηελ νξηδφληηα. Η ABC θαη ε ABM παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην 

θφζηνο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αληαλαθινχλ ηελ νξηδφληηα άπνςε. Η ABC παξέρεη 

ηηο αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δαπάλεο θαη ε ABM ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα λα αξρίζεη ηηο βειηηψζεηο. Σα ζπζηήκαηα ABC παξάγνπλ πνιιέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ ABM θαζψο ε θνζηνιφγεζε ζην 

επίπεδν δξαζηεξηνηήησλ βνεζά ηε δηνίθεζε λα παίξλεη ζσζηέο απνθάζεηο.  

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο θαηαλαιψλνπλ πφξνπο, δειαδή αλζξψπνπο, πιηθά θαη εμνπιηζκφ 

θαη απηή ε θαηαλάισζε κπνξεί λα κεηξεζεί. Οη δξαζηεξηφηεηεο πξνθαινχληαη απφ 

γεγνλφηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ ή απνθάζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

αλαζεσξεζνχλ θαη λα παξάγνπλ απνηειέζκαηα, δειαδή πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ θαη λα αλαιεθζνχλ κε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο, νη 

νπνίεο πνηθίινπλ αλάινγα κε ην θφζηνο ηεο κνλάδαο.  

 

Σν λα αληηιεθζεί θαλείο πνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη, ηη θνζηίδνπλ, ηη παξάγνπλ, πσο 

γίλνληαη θαη πσο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο είλαη ρξήζηκν θαη γηα ην ιφγν απηφ νη 

δηεπζπληέο ρξεηάδνληαη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο θαη ηε γλψζε φζνλ αθνξά ζε δχν 

ζνβαξά πξνβιήκαηα: 1) Πψο κπνξεί ε ίδηα ε επηρείξεζε λα θαηαιάβεη κηα θαιχηεξε 

ζέζε ζηελ αγνξά ψζηε λα πεηχρεη θαιχηεξε απνδνηηθφηεηα θαη 2) Πψο λα βειηηψζεη 

ηελ εζσηεξηθή ηεο ηθαλφηεηα ψζηε λα παξαρζνχλ ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο ζηα 

εζσηεξηθά θφζηε κνλάδαο, γεγνλφο ην νπνίν απαηηείηαη γηα λα θαηαιάβνπλ θαη λα 

αιιάμνπλ ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα πξντφληα θαη γηα λα 

παξέρνπλ πνηνηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο.  
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Η ABM είλαη κηα ξηδηθή πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιφγεζε δαπαλψλ θαη απφδνζεο 

ζπγθξηλφκελε κε ηηο θιαζηθέο κεζφδνπο δαπαλψλ αμηνιφγεζεο. Δπνκέλσο, κπνξεί λα 

ζεσξεζεί απνηειεζκαηηθή κέζνδνο πνπ έξρεηαη ππέξ ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ 

δηεπζπληψλ θαη ζπζηεκάησλ. 

 

Σα ζπζηήκαηα ABC/ABM αλαπαξηζηνχλ ηε κεηαβνιή απφ κηα απζηεξά 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πξννπηηθή, ζε κηα πξννπηηθή νιηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο 

πεξηιακβάλνπλ ηφζν ρξεκαηννηθνλνκηθά φζν θαη κε – ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα 

ζηηο αλαθνξέο ηνπο. 

 

Η επίδξαζε ηνπ ABC/ABM είλαη ζεκαληηθή ζε φινπο ηνπο ηνκείο ιήςεο απνθάζεσλ 

ηεο νξγαλσζηαθήο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο: ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε 

ζρεδίαζε πξντφληνο, ζηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο, ζηε ζρεδίαζε θαη 

βειηίσζε δηαδηθαζηψλ, ζηε δηαρείξηζε απνζεκάησλ, ζηε δηαρείξηζε δπλακηθφηεηαο 

θαη ζηε δηαρείξηζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

 

Γηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ζε κεγάιν βαζκφ ππάξρεη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ABC/ABM ιφγσ ζεκαληηθψλ βειηηψζεσλ ζηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο 

θφζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη παξαηεξείηαη αμηφινγε αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθφξεζεο 

ηνπ ABC/ABM γηα ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ απνθάζεσλ. Αθφκε, ε 

ππνζηήξημε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο, ε ηερληθή ηθαλφηεηα ηεο νκάδαο εθαξκνγήο, ε 

απνηειεζκαηηθή αιιαγή ζηε δηνίθεζε θαη ε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ABC/ABM 

ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο θαη ζηα ζπζηήκαηα θηλεηξνπνίεζεο ζπκβάιινπλ 

ζεηηθά ζηελ επηηπρία ηνπ ABC/ABM.  
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