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Εισαγωγή 

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

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

επίπεδο. Ο έντονος εισαγόµενος ανταγωνισµός, κυρίως από χώρες χαµηλού 

εργατικού κόστους, έκανε επιτακτική την ανάγκη αναζήτησης νέων διοικητικών 

συστηµάτων που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων µέσα στο 

καινούργιο επιχειρηµατικό σκηνικό που δηµιουργήθηκε. Τα κύρια χαρακτηριστικά 

των σύγχρονων βιοµηχανικών επιχειρήσεων είναι η παραγωγή πολύπλοκων 

προϊόντων υψηλού επιπέδου, ο υψηλός βαθµός αυτοµατοποίησης, η αυξηµένη 

ευελιξία και η προηγµένη πληροφορική τεχνολογία. Κάθε τέτοια εταιρεία, χρειάζεται 

ένα ξεχωριστό λογιστικό σύστηµα που θα παράγει υψηλής ποιότητας λογιστική 

πληροφόρηση και θα βοηθήσει στη λήψη πιο αποτελεσµατικών διοικητικών 

αποφάσεων. Εποµένως στη σηµερινή εποχή της παγκοσµιοποίησης, των ραγδαίων 

τεχνολογικών εξελίξεων και του µεγάλου ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων, 

είναι απαραίτητα ακριβή συστήµατα µέτρησης του κόστους προκειµένου να 

ακολουθηθεί µία υγιής τιµολογιακή πολιτική εκ µέρους των επιχειρήσεων. Οι 

σύγχρονες επιχειρήσεις πρέπει όχι µόνο να ανταποκριθούν στις νέες αυτές 

προκλήσεις, αλλά και να καταφέρουν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

έναντι των αντιπάλων τους ώστε να συνεχιστεί η βιωσιµότητα τους και µάλιστα µε 

µακροχρόνιο ορίζοντα. Για το λόγο αυτό οφείλουν να προσαρµόζονται στο 

περιβάλλον και να χρησιµοποιούν χρήσιµα εργαλεία τα οποία αν εκµεταλλευτούν 

σωστά από τη διοίκηση της εκάστοτε επιχείρησης, απεικονίζουν ακριβέστερα και πιο 

ρεαλιστικά το παραγωγικό κόστος αλλά και ολόκληρη την επιχείρηση. 

Τα παραδοσιακά κοστολογικά συστήµατα ήταν και είναι χρήσιµα, όταν η άµεση 

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

τεχνολογία και περιορισµένο το εύρος των παραγόµενων προϊόντων. Τα συστήµατα 

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

που παράγονται. Η χρήση ογκοµετρικών οδηγών κόστους παράγει όµως ανακριβή 

κόστη προϊόντων, όταν ένα µεγάλο µέρος του έµµεσου κόστους του εργοστασίου δεν 

βασίζεται στον όγκο παραγωγής και όταν οι εταιρείες αυτές παράγουν ένα 

ποικιλόµορφο µίγµα προϊόντων, µε διαφορετικούς όγκους, µεγέθη και βαθµούς 
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πολυπλοκότητας.  Έτσι λοιπόν, η συνεχιζόµενη αύξηση του ποσοστού συµµετοχής 

του έµµεσου κόστους στο συνολικό κόστος της επιχείρησης, οδηγεί στην ανάγκη του 

σωστού και αντικειµενικού µερισµού του στα παραγόµενα προϊόντα. Η διαχείριση 

αυτού του κόστους, απαιτεί τη χρησιµοποίηση εξελιγµένων κοστολογικών 

συστηµάτων, που να µπορούν να ιχνηλατούν τις αιτίες δηµιουργίας αυτού του 

κόστους, έτσι ώστε να είναι δυνατή η µείωσή του. Ένα τέτοιου είδους σύγχρονο 

σύστηµα κοστολόγησης , είναι η Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (Activity 

Based Costing). 

Η µέθοδος Κοστολόγηση Βάσει ∆ραστηριοτήτων είναι ένα εργαλείο για τη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων, το οποίο δεν αποσκοπεί στο να οδηγήσει σε 

αυτοµατοποιηµένες αποφάσεις. Έχει σχεδιαστεί για να παράσχει περισσότερο ακριβή 

πληροφόρηση για τις παραγωγικές και βοηθητικές δραστηριότητες ώστε η διοίκηση 

να µπορεί να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στις περισσότερο κερδοφόρες 

δραστηριότητες και τα στελέχη να κάνουν περισσότερο σταθερές και 

συνειδητοποιηµένες στρατηγικές επιλογές ως προς την τοποθέτηση των προϊόντων 

της επιχείρησης στην αγορά και να επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση των 

επιχειρηµατικών διαδικασιών. 

Η σύγχρονη επιχείρηση επιβάλλεται να ανταποκριθεί σε όλες τις προκλήσεις 

χρησιµοποιώντας κάθε δυνατό µέσο. Σε αυτό το πλαίσιο η Κοστολόγηση Βάσει  

∆ραστηριοτήτων αποτελεί χρήσιµο εργαλείο της διοίκησης όχι µόνο για την 

ακριβέστερη απεικόνιση του παραγωγικού κόστους αλλά και για µια ολοκληρωµένη 

θεώρηση της ίδιας της επιχείρησης σε ρεαλιστική βάση.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την Κοστολόγηση βάσει 

δραστηριοτήτων και να προχωρήσει σε µια κριτική θεώρηση ενός συστήµατος ABC. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µία εισαγωγή στις βασικές έννοιες της κοστολόγησης 

καθώς επίσης παραθέτονται οι γενικές αρχές και οι προϋποθέσεις ενός αποδοτικού 

κοστολογικού συστήµατος. Επιπλέον, παρουσιάζεται η εξέλιξη των κοστολογικών 

συστηµάτων µέχρι την εµφάνιση του ABC και οι διαφορές του από την παραδοσιακή 

κοστολόγηση. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγµατοποιείται µια γενική παρουσίαση του 

ABC, των ορισµών, των συστατικών στοιχείων του, της φιλοσοφίας και της 

χρησιµοποίησης του ως εργαλείο για την διαδικασία λήψης αποφάσεων ενώ στο τρίτο 
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κεφάλαιο, αναπτύσσονται τα βασικά βήµατα για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση 

ενός συστήµατος ABC. Στην τελευταία ενότητα, επιχειρείται µια κριτική θεώρηση 

του ABC, παραθέτοντας τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα, τα πρακτικά 

προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά την εφαρµογή του, τις προϋποθέσεις 

αποτελεσµατικότητας καθώς και τους παράγοντες επιτυχίας /αποτυχίας. Τέλος 

παρουσιάζεται η σύγχρονη τάση του ABC, το Time-driven ABC. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Κοστολόγηση και Συστήµατα 

κοστολόγησης 

1.1 Βασικές έννοιες και διακρίσεις κόστους 

Το πρόβληµα του κόστους εκτείνεται σε όλες τις σφαίρες της οικονοµικής δράσεως 

του ανθρώπου και συνεπώς πρέπει να απασχολεί κάθε οικονοµικό οργανισµό που 

εξυπηρετεί κοινωνική ανάγκη, από τη βιοµηχανική και εµπορική µέχρι και την 

τραπεζική και ασφαλιστική επιχείρηση, αλλά και γενικά όλους τους οικονοµικούς 

οργανισµούς δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου.  

Σύµφωνα µε τους Βενιέρη, Κοέν και Κωλέτση(2003), ως κόστος ορίζεται η αξία των 

οικονοµικών µέσων που χρησιµοποιούνται για να αποκτηθούν αγαθά ή υπηρεσίες, τα 

οποία έχουν άµεσο ή µελλοντικό όφελος για την επιχείρηση.  

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

διακριθεί σε διάφορες κατηγορίες. 

Α)Η κατηγοριοποίηση του κόστους µε βάση τις συνιστώσες του κόστους 

παραγωγής παρέχει πληροφορίες αναφορικά µε τη µέτρηση του οικονοµικού 

αποτελέσµατος µιας περιόδου καθώς και για τον καθορισµό της τιµολογιακής 

πολιτικής. 

Οι βασικές µεταβλητές που προσδιορίζουν το κόστος παραγωγής µιας µονάδας 

προϊόντος, είναι: 

1) Οι αναλωθείσες πρώτες ύλες : είναι όλα τα κύρια υλικά τα οποία ενσωµατώνονται 

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

σηµαντικό µέρος του συνολικού κόστους των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για 

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

καθώς είναι ευκόλως ανιχνεύσιµο και άµεσα συνδεδεµένο µε την παραγωγική 

διαδικασία. 

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

εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται άµεσα µε την επεξεργασία των πρώτων υλών και η 
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οποία ενσωµατώνεται στο παραγόµενο προϊόν. Η επεξεργασία αυτή περιλαµβάνει 

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

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

το κάθε παραγόµενο προϊόν. 

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

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

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

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

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

διαδικασίας 

Β)∆ιάκριση του κόστους µε βάση τη σχέση µεταξύ κόστους παραγωγής και 

µεταβολής του επιπέδου δραστηριότητας της επιχείρησης. 

Με βάση αυτό το κριτήριο, το κόστος διακρίνεται σε : 

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

αλλαγές του όγκου δραστηριότητας, αλλά µεταβάλλεται ανά µονάδα προϊόντος 

αντίστροφα µε τις µεταβολές του όγκου παραγωγής. 

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

δραστηριότητας αλλά µεταβάλλεται ευθέως στο σύνολο του µε τις µεταβολές του 

όγκου παραγωγής. Ανάλογα µε το ρυθµό µεταβολής του κόστους, σε σχέση µε το 

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

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

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

είναι το κόστος του οποίου ο ρυθµός µεταβολής είναι µεγαλύτερος από το ρυθµό 

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

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

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

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

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

µεταβλητές δαπάνες.  
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Γ)∆ιάκριση του κόστους µε βάση τη δυνατότητα παρακολούθησης του κόστους σε 

σχέση µε τον εκάστοτε φορέα κόστους. 

Με βάση το παραπάνω κριτήριο , το κόστος διακρίνεται σε: 

Α)Άµεσο είναι το κόστος εκείνο το οποίο δηµιουργείται λόγω του φορέα του και 

είναι δυνατόν να ελεγχθεί από τον υπεύθυνο φορέα αυτού. Το άµεσο κόστος υπάρχει 

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

είναι η ανάλωση των άµεσων πρώτων υλών ή η αµοιβή της άµεσης εργασίας. Εάν 

σταµατήσει ή εάν µειωθεί ο όγκος παραγωγής, θα µειωθούν αντίστοιχα και οι 

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

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

Β)Έµµεσο κόστος είναι αυτό που η δηµιουργία του δεν εξαρτάται από την ύπαρξη 

ενός συγκεκριµένου φορέα κόστους . Για παράδειγµα οι αποσβέσεις και τα έξοδα 

λειτουργίας του µηχανολογικού εξοπλισµού ο οποίος χρησιµοποιείται για την 

παραγωγή πολλών προϊόντων αποτελούν στοιχεία του έµµεσου κόστους. Με βάση τα 

παραπάνω καταλαβαίνουµε ότι τα έµµεσα κόστη είναι αυτά που βαρύνουν 

περισσότερα προϊόντα και συνεπώς πρέπει να υπάρχει µια υπολογιστική διαδικασία 

για να τα κατανείµουµε αντικειµενικά στα επιµέρους προϊόντα που θέλουµε να 

κοστολογήσουµε. 

1.2 Έννοια, σκοπός και σηµασία κοστολόγησης 

Κοστολόγηση είναι το σύνολο των συστηµατικών εργασιών που αποβλέπουν στο να 

συγκεντρώσουν, να κατατάξουν, να καταγράψουν και να επιµερίσουν κατάλληλα τις 

δαπάνες, έτσι ώστε να προσδιοριστεί το κόστος παραγωγής των προϊόντων ή των 

παραγωγικών διαδικασιών ή των υπηρεσιών που υπάρχουν µέσα στην επιχείρηση. 

Το κοστολογικό σύστηµα είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα µέσω του οποίου 

υλοποιείται η διαδικασία της κοστολόγησης σε µια επιχείρηση. Το κοστολογικό 

σύστηµα είναι ένα ουσιαστικής σηµασίας διοικητικό εργαλείο το οποίο ενσωµατώνει 

τόσο τις πληροφορίες του λογιστικού συστήµατος της Γενικής Λογιστικής της 

επιχείρησης (Χρηµατοοικονοµική Λογιστική), όπου καταγράφονται οι δαπάνες κατ' 

είδος, όσο και άλλα, ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, που βρίσκονται σε άλλα 
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πληροφοριακά συστήµατα της επιχείρησης (π.χ. σύστηµα µισθοδοσίας, µητρώο 

παγίων, κτλ.). Εποµένως, ο βαθµός ανάπτυξης και ο τρόπος οργάνωσης ενός 

κοστολογικού συστήµατος συναρτάται από τις πληροφοριακές ανάγκες της 

διοίκησης, τους πόρους, ανθρώπινους και υλικούς, που προτίθεται να αφιερώσει, και 

τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν εξωτερικοί παράγοντες (π.χ. νοµοθεσία, ρυθµιστική 

αρχή). 

Ο Βενιέρης, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο αντικειµενικός σκοπός της διοίκησης 

µιας επιχείρησης είναι να την διοικήσει κατά τον ποιο αποτελεσµατικό και αποδοτικό 

τρόπο. Αυτό θα το επιτύχει εάν έχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά µε τους παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν πάνω στην επιχείρηση. 

Ένας τέτοιος παράγοντας είναι η αγορά, δηλαδή οι δυνατότητες της αγοράς να 

απορροφήσει το προϊόν που παράγει η επιχείρηση ή προτιµήσεις και απαιτήσεις των 

καταναλωτών. Ένας άλλος παράγοντας είναι η ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησης, δηλαδή η τιµή ή η ποιότητα των προϊόντων της σε σχέση µε εκείνα τα 

οποία προσφέρουν οι ανταγωνιστές της. Επίσης το οικονοµικό περιβάλλον 

συµπεριλαµβάνεται σε όλα τα παραπάνω. Για παράδειγµα οι διάφορες τάσεις των 

οικονοµικών µεγεθών, η ύπαρξη ευκολίας πιστώσεων, η φορολογία και άλλα 

παρόµοια µπορεί να ευνοήσουν µια επιχείρηση. Ακόµη ένας παράγοντας είναι οι 

συνθήκες παραγωγής. Για παράδειγµα η ύπαρξη ή όχι ειδικευµένου προσωπικού 

στην αγορά εργασίας, η παραγωγική ικανότητα της επιχείρησης, οι απαιτήσεις της 

παραγωγικής διαδικασίας, η ευκολία ή όχι προµηθειών. Τέλος, το κόστος, είναι ο 

τελευταίος παράγοντας που µπορούµε να αναφέρουµε και µε αυτόν ασχολείται η 

λογιστική κόστους. 

Αν επιµείνει κανείς σε αυτήν την χρησιµότητα της κοστολόγησης, δηλαδή στην 

βοήθεια που µπορεί να προσφέρει σ’ ένα διευθυντή σχετικά µε το κόστος, όπως 

προαναφέρθηκε, θα παρατηρήσει ότι ο υπολογισµός του κόστους πρέπει να γίνεται 

έτσι ώστε οι παρεχόµενες πληροφορίες να τον βοηθούν σε θέµατα σχετικά µε το 

κόστος, τα οποία εκείνος θέλει να παρακολουθήσει. Αυτό σηµαίνει ότι η χρησιµότητα 

της κοστολόγησης εξαρτάται από την ανάγκη πληροφόρησης. δεν έχει νόηµα ένα 

σύστηµα κοστολόγησης το οποίο, όσο λεπτοµερειακό και αν είναι, υπολογίζει κόστος 

το οποίο δεν λαµβάνει κανείς υπόψη. Ούτε θα ήταν σωστό να πει κανείς ότι το 
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κόστος είναι ο µοναδικός παράγοντας που θα λάβει υπόψη του ένας διευθυντής όταν 

διοικεί µια επιχείρηση ή ένα τµήµα της επιχείρησης. Εκείνο που µπορεί να λεχθεί µε 

βεβαιότητα είναι ότι κανένας ικανός διευθυντής δεν θα επιχειρήσει να διοικήσει µια 

επιχείρηση χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουµένως τις κατάλληλες πληροφορίες 

σχετικά µε το κόστος. 

Πολλές αποφάσεις είναι σωστότερες όταν έχουν στηριχθεί σε ορθές πληροφορίες 

σχετικά µε το κόστος. Οι διευθυντές των επιχειρήσεων έχουν καθηµερινά να 

αντιµετωπίσουν προβλήµατα. Εάν συµφέρει η υποκατάσταση ανθρώπων µε µηχανές 

στην παραγωγή ενός προϊόντος, ή αν αξίζει η ανακύκλωση υποπροϊόντων της 

παραγωγής και η χρησιµοποίηση τους στην παραγωγή άλλων προϊόντων, εάν οι 

εγκαταστάσεις παγίων και µηχανηµάτων µπορούν να χρησιµοποιηθούν πιο 

προσοδοφόρα µε την συγκέντρωση της παραγωγικής προσπάθειας µόνο σε ορισµένα 

προϊόντα, ή αν οι τιµές πωλήσεως θα µπορούσαν να παραµείνουν ίδιες ή θα έπρεπε 

να τροποποιηθούν και άλλα πολλά. Είναι εµφανές ότι για την απάντηση τέτοιων 

ερωτήσεων είναι απαραίτητο ένα σωστά υπολογισµένο κόστος. Η κοστολόγηση δεν 

βοηθά µόνο στην εύρεση του κόστους ενός προϊόντος, αλλά και στην εύρεση του 

πόσο θα έπρεπε να είχε κοστίσει το προϊόν αυτό. Υποδεικνύει εάν υπάρχουν απώλειες 

ώστε να είναι δυνατόν να ληφθούν µέτρα αµέσως, για να αποφευχθούν αυτές οι 

απώλειες και να γίνει πιο αποδοτική η παραγωγική λειτουργία είτε ολόκληρου του 

εργοστάσιου είτε ενός τµήµατος του. 

Συνοψίζοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω, εκτός από την βοήθεια που µπορεί να 

προσφέρει η κοστολόγηση στη λήψη αποφάσεων, ένα αποτελεσµατικό σύστηµα 

κοστολόγησης, το οποίο διέπεται και από τις γενικές αρχές τις κοστολόγησης, που θα 

αναλύσουµε στην επόµενη ενότητα, είναι απαραίτητο για τον έλεγχο της πορείας και 

τον προγραµµατισµό µιας σηµερινής επιχείρησης. Ο έλεγχος αποβλέπει στο να 

εξακριβωθεί ότι ο επιθυµητός όγκος παραγωγής πραγµατοποιείται στο ελάχιστο 

δυνατό κόστος σε συσχέτιση µε την προγραµµατισµένη ποσότητα παραγόµενου 

προϊόντος. Όλες οι δαπάνες ή απώλειες εντοπίζονται και κατά συνέπεια ελέγχονται µε 

βάση τις πληροφορίες που θα δώσει το σύστηµα κοστολόγησης. Αυτές οι διάφορες 

δαπάνες ή απώλειες ίσως να µην ενδιαφέρουν και πολύ όταν µια επιχείρηση περνά 

µια περίοδο µεγάλου όγκου πωλήσεων και υψηλών κερδών. Σε περιόδους όµως 

µεγάλου ανταγωνισµού ή γενικότερης ύφεσης, όπως άλλωστε χαρακτηρίζει και την 
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εποχή µας, η επιχείρηση πρέπει να ανακαλύπτει τρόπους να ελέγχει όλες τις 

δραστηριότητες της. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να λειτουργήσει ακόµη 

και στα µικρότερα περιθώρια κέρδους. 

Έτσι λοιπόν, ένα καλό λογιστικό σύστηµα µπορεί να δώσει όλες τις ποσοτικές 

πληροφορίες, που είναι αναγκαίες για την εκτίµηση και ανάλυση των πάσης φύσεως 

επιχειρηµατικών αποφάσεων καθώς και για την λήψη σωστών και ορθολογικών 

αποφάσεων. Αποφάσεις που είναι απαλλαγµένες από προσωπικά και συναισθηµατικά 

στοιχεία και που τείνουν να είναι άριστες. Χωρίς τις κατάλληλες πληροφορίες, χωρίς 

τα κατάλληλα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να παρθούν σωστές και ορθολογικές 

αποφάσεις. Τα στοιχεία υποβοηθούν στην ελάττωση της αβεβαιότητας και στην λήψη 

αποφάσεων σχεδόν κάτω από συνθήκες βεβαιότητας. Με αυτόν τον τρόπο δοµούνται 

γερά τα θεµέλια της επιχείρησης και δεν την αφήνουν να πέσει στα µικρότερα 

περιθώρια κέρδους, κινδυνεύοντας έτσι να υπολειτουργήσει ή ακόµα και να χάσει την 

θέση της στην αγορά, µια αγορά που χαρακτηρίζεται από έναν συνεχή, ραγδαίο 

ανταγωνισµό. 

1.3 Γενικές αρχές κοστολογικών συστηµάτων 

Κάθε σύστηµα κοστολόγησης πρέπει να ακολουθεί κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες 

ορίζουν βέβαια και την αποδοτικότητα του συστήµατος. Είναι µία φιλοσοφία θα 

λέγαµε, η οποία πρέπει να ακολουθείται από κάθε επιχείρηση και καθορίζει την 

σωστή λειτουργία ενός συστήµατος κόστους. Οι γενικές αυτές αρχές µπορούµε να 

πούµε ότι δεν έχουν δεχτεί κάποια ιδιαίτερη µεταβολή από παλαιότερα µέχρι και 

σήµερα. Παρακάτω παρουσιάζεται αυτή η συγκεκριµένη φιλοσοφία όπως την 

παραθέτει και αναλύει ο  Βενιέρης στο βιβλίο του λογιστική κόστους. 

1)Κατά το σχεδιασµό ενός κοστολογικού συστήµατος θα πρέπει αρχικά να 

προσδιοριστούν τα αντικείµενα, φορείς κόστους που θα κοστολογούνται καθώς και οι 

εσωτερικές σχέσεις που τα συνδέουν. Το κόστος πρέπει να σχετίζεται όσο το δυνατόν 

περισσότερο µε τις αιτίες που το δηµιουργούν. Το κόστος αυτό πρέπει να καταγραφεί 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιβαρύνει µόνο τους φορείς του κόστους, οι οποίοι 

περνούν από το τµήµα και όχι τους φορείς εκείνους, οι οποίοι περνούν από άλλα 

τµήµατα της παραγωγικής διαδικασίας.  
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2) Μια δαπάνη καταλογίζεται µόνο όταν έχει συµβεί. Η αρχή αυτή αν και φαίνεται 

προφανής, πολλές φορές ξεχνιέται. Ένας ηµικατεργασµένος φορέας κόστους δεν θα 

επιβαρυνθεί µε αναλώσεις που δεν έχουν γίνει αφού δεν έχει ολοκληρωθεί η 

παραγωγή του. 

3)Όλα τα κόστη που συµβαίνουν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, ακόµη και όταν 

µερικά από αυτά φαίνονται µικρά και επουσιώδη. Αυτό πρέπει να γίνονται για να 

αποφεύγονται παραλείψεις κόστους που  οφείλονται στο ότι ένα κόστος. 

4)Το έκτακτο ή µη κανονικό κόστος δεν πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στην 

κοστολόγηση. Η κοστολόγηση βοηθά τους διευθυντές να πάρουν αποφάσεις, 

δίνοντας τους πληροφορίες σχετικά µε το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης. Το 

έκτακτο κόστος δεν βοηθά αυτό το σκοπό διότι δεν σχετίζεται µε την κανονική και 

οµαλή λειτουργία της επιχείρησης αλλά µάλλον σχετίζεται µε τυχαία γεγονότα, τα 

οποία είναι ανεξέλεγκτα από αυτή. Ο υπολογισµός του λοιπόν µέσα στο κανονικό 

κόστος θα είχε σαν αποτέλεσµα την αλλοίωση της πληροφόρησης.  

5) Ένα παρελθόν κόστος δεν πρέπει να επιβαρύνει ποτέ µια µελλοντική περίοδο. 

Πολλές φορές επικρατεί η ιδέα ότι το παρελθόν κόστος πρέπει να επιβαρύνει 

µελλοντικές περιόδους και η δικαιολογία που δίνεται είναι ότι το κόστος αυτό πρέπει 

να ληφθεί υπόψη κάποτε. Αυτό είναι λάθος διότι τέτοιες ενέργειες µπορεί να 

αλλοιώσουν την εικόνα της απόδοσης του κοστολογικού συστήµατος και εποµένως 

και της επιχείρησης. Χρειάζεται όµως προσοχή στον χαρακτηρισµό ενός κόστους σαν 

παρελθόντος. Ένα κόστος είναι παρελθόν όταν η επιχείρηση δεν περιµένει κανένα 

όφελος από την πραγµατοποίηση του. Εάν όµως η ωφέλεια από την πραγµατοποίηση 

ενός κόστους πρόκειται να εµφανιστεί στο µέλλον, τότε το κόστος αυτό δεν είναι 

παρελθόν και πρέπει να καταλογιστεί στην περίοδο κατά την οποία εµφανίζεται το 

όφελος για την επιχείρηση. 

 

Σε αυτό το σηµείο είναι σηµαντικό να αναφερθεί πως προκειµένου να εξακριβώνεται 

σε συνεχή βάση η ορθότητα του κοστολογικού συστήµατος αναφορικά µε την 

αντικειµενικότητα των πληροφοριών που παρέχει, απαιτείται ο έλεγχος του από 

ανεξάρτητους ελεγκτές, οι οποίοι εκφράζουν γνώµη αναφορικά µε το βαθµό 
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συνέπειας µε τον οποίο ακολουθούνται οι προκαθορισµένες αρχές. Αυτό ισχύει µόνο 

σε περιπτώσεις που υπάρχει ενδιαφέρον ή περιορισµοί από εξωτερικούς παράγοντες 

όπως το κράτος, µεγάλοι πελάτες και πολλοί άλλοι. Για το σκοπό αυτό, τα 

εσωλογιστικά κοστολογικά συστήµατα που τηρούνται στην οµάδα εννιά του 

ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές. Αξίζει 

όµως να σηµειωθεί, ότι τα διάφορα κοστολογικά συστήµατα που µπορεί να διαθέτει 

µία επιχείρηση για την άντληση χρήσιµων για τη διοίκηση πληροφοριών, δεν 

απαιτείται να ελέγχονται από εξωτερικούς ελεγκτές. Κλείνοντας αυτήν την ενότητα, 

θα λέγαµε ότι µπορεί αυτές οι γενικές αρχές εκ πρώτης όψεως, να φαίνονται 

προφανής και ίσως ευκολονόητες αλλά έχει διαπιστωθεί ότι πολλές επιχειρήσεις 

διαπιστώνουν τέτοια λάθη ακόµα και σήµερα. Σαν απόρροια όλων αυτών όµως 

καταλογίζεται η λανθασµένη λειτουργία ενός κοστολογικού συστήµατος µειώνοντας 

έτσι την αποδοτικότητα του και εποµένως και την αποδοτικότητα της επιχείρησης, 

ιδιαίτερα στην εποχή µας, που η τεχνολογία θερίζει και η ανταγωνιστικότητα µεταξύ 

των επιχειρήσεων είναι ανεξέλεγκτη, τέτοια λάθη, έστω και τα πιο µικρά µπορεί να 

κοστίσουν στην επιχείρηση πολύ ακριβά, ακόµα και την θέση της στον χώρο της 

αγοράς. 

1.4 Προϋποθέσεις ενός αποδοτικού συστήµατος κοστολόγησης 

Είναι σαφές πως υπάρχουν πολλά και διαφορετικά συστήµατα κόστους ως 

συνάρτηση των διαφορών µεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και των διαφορετικών 

κλάδων. Κάθε επιχείρηση λοιπόν προσαρµόζει το κοστολογικό σύστηµα στις δικές 

της ανάγκες. Αυτό που έχει σηµασία όµως είναι πόσο καλά σχεδιασµένο είναι αυτό 

το σύστηµα. Οι επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει ένα κοστολογικό σύστηµα 

κατάλληλο για την ικανοποίηση των στόχων τους διαθέτουν ένα χρήσιµο αλλά και 

απαραίτητο εργαλείο για τη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων, τη µέτρηση της 

τµηµατικής απόδοσης τους, την τιµολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, 

την κατανόηση των γενεσιουργών αιτιών του κόστους τους και, τέλος, ένα εργαλείο 

χάραξης στρατηγικής και αντιµετώπισης των προκλήσεων του ανταγωνισµού. Ένα 

αποδοτικό σύστηµα κοστολόγησης µπορεί να προσφέρει µεγάλη βοήθεια τόσο στο 

τοµέα της εύρεσης του κόστους του προϊόντος όσο και στο τοµέα του 

προγραµµατισµού και του ελέγχου της δραστηριότητας της επιχείρησης. Σύµφωνα µε 
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τον Βενιέρη(1986) για να είναι ένα κοστολογικό σύστηµα αποδοτικό πρέπει να 

πληροί ορισµένες προϋποθέσεις, οι οποίες απαριθµούνται παρακάτω: 

1)Η δοµή του κοστολογικού συστήµατος, η οποία πρέπει να ταιριάζει µε την 

οργάνωση της επιχείρησης. Επειδή οι αλλαγές στο σύστηµα κοστολόγησης ή στην 

οργάνωση της επιχείρησης είναι αναπόφευκτες µε το πέρασµα του χρόνου, είναι 

απαραίτητο το σύστηµα κοστολόγησης να προσαρµόζεται στις αλλαγές της δοµής της 

οργάνωσης της επιχείρησης και όχι να περιορίζονται οι αλλαγές αυτές από το 

σύστηµα κοστολόγησης. 

2)Τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης ή του τµήµατος εκείνου που θα συµπεριληφθεί 

στο σύστηµα κοστολόγησης πρέπει να µελετηθούν µε µεγάλη λεπτοµέρεια πριν 

καταρτιστεί το κοστολογικό σύστηµα. 

3)Είναι απαραίτητη η συνεργασία µεταξύ των ανθρώπων που χειρίζονται το σύστηµα 

κοστολόγησης και εκείνων που δίνουν τα πρωτογενή στοιχεία για να λειτουργήσει το 

σύστηµα και πρέπει πάντοτε να εξασφαλίζεται. 

4)Ο βαθµός της ανάλυσης µέχρι τον οποίο θα φτάσει η κοστολόγηση πρέπει να είναι 

προκαθορισµένος. Το σύστηµα κοστολόγησης πρέπει να δίνει όλες τις επιθυµητές 

πληροφορίες. Όµως η σύνταξη αναλύσεων µε περιττές λεπτοµέρειες απαιτεί εργασία 

και το κόστος της ίσως κάνει το σύστηµα δυσανάλογα πολυδάπανο σε σχέση µε την 

ωφέλεια την οποία παρέχει. Πάντως, ένα σύστηµα κόστους πρέπει να καλύπτει τις 

ουσιαστικές ανάγκες πληροφόρησης των αρµόδιων στελεχών της επιχείρησης, τις 

οποίες οι ίδιοι πρέπει να προσδιορίζουν. 

5)Οι άνθρωποι που δίνουν τα πρωτογενή κοστολογικά στοιχεία πρέπει να 

καταβάλλουν τη µικρότερη δυνατή προσπάθεια και να έχουν όσο γίνεται λιγότερη 

γραφική εργασία. Τα πρωτογενή κοστολογικά συστήµατα πρέπει να δίνονται πάνω σε 

τυποποιηµένα έντυπα και να αναφέρονται σε αυτά όλες οι σχετικές και απαραίτητες 

οδηγίες για την συµπλήρωση τους. Η ακρίβεια αυτών των πρωτογενών στοιχείων 

πρέπει να επιβεβαιώνεται από τους επικεφαλής των τµηµάτων από τους οποίους 

προέρχονται. 
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Ένας άλλος µελετητής της λογιστική κόστους, ο Horngren αναφέρεται και στην 

ασυµµετρία στην πληροφόρηση. Είναι σηµαντικό για το σχεδιαστή του συστήµατος 

να µπορέσει να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως, ποιος κατέχει την πληροφορία, εάν 

πρέπει να µάθουν και άλλοι την πληροφορία, πως θα γίνει ή πως έγινε η µεταφορά 

της πληροφορίας και πόσο έγκαιρη είναι η µεταφορά της. Η πληροφορία και οι 

µηχανισµοί µεταφοράς της παίζουν το βασικότερο ρόλο στο σχηµατισµό του 

συστήµατος. Σαφέστατα υπάρχουν οι ανώτεροι στόχοι και οι προσπάθειες της 

διοίκησης να τους υλοποιήσει. Υπάρχει και αξιολόγηση της προσπάθειας και 

ανάλογα µε την επίτευξη των στόχων υπάρχουν και επιβραβεύσεις. Το 

σηµαντικότερο θέµα σε όλο το σύστηµα είναι το πώς αντλείται η πληροφορία και 

πόσο αξιόλογη είναι. Μάλιστα από τη στιγµή που πρόκειται για διοίκηση κόστους 

καταλαβαίνουµε πόσο ακριβής σε αριθµό θα πρέπει να είναι. Η πληροφόρηση λοιπόν 

σε ένα σύστηµα ελέγχου βοηθάει ώστε να αποφασιστεί η πιο αποδοτική κατανοµή 

των πηγών καθώς και στις αξιολογήσεις απόδοσης.  

 Ο Kaplan το 1988 συµπληρώνει πως ένα καλό σύστηµα κοστολόγησης προϊόντος 

πρέπει να παράγει εκτιµήσεις κόστους που περιλαµβάνουν τα έξοδα που προκύπτουν 

σε σχέση µε το προϊόν καθ' όλη την αλυσίδα αξίας. Η θεωρία προτείνει τους 

παράγοντες, οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν τη σχεδίαση σύγχρονων συστηµάτων 

διοίκησης κόστους και είναι οι ακόλουθοι. Ο βαθµός ανταγωνισµού που υπάρχει, η 

ποικιλία των προϊόντων που κατασκευάζονται, ο αριθµός των παραγοµένων 

προϊόντων και το ποσοστό των γενικών εξόδων που δεν µπορεί να καταχωρηθεί στα 

προϊόντα.  

Συµπερασµατικά λοιπόν, τα σύγχρονα κοστολογικά συστήµατα θα πρέπει να δίνουν 

πληροφορίες για όλα τα στοιχεία της αλυσίδας αξίας, τόσο εντός της επιχείρησης στο 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, σχεδιασµού, παραγωγής, 

µάρκετινγκ, διανοµής και εξυπηρέτησης των πελατών µετά την πώληση, όσο και   

εκτός της επιχείρησης, όπως είναι οι προµηθευτές και οι πελάτες. Η γενική τάση που 

επικρατεί στα συστήµατα κόστους είναι πως ένα σύγχρονο σύστηµα διοίκησης θα 

πρέπει να συνδυάζει τη διοίκηση κόστους, τη σύγχρονη τεχνολογία καθώς και το 

οργανωσιακό περιβάλλον. Οι γρήγορες αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον έχουν 

φέρει στην επιφάνεια τα θέµατα της λογιστικής κόστους ή όπως θα λέγαµε σήµερα 

διοίκησης κόστους. Κάποιοι παράγοντες συνεχίζουν να κάνουν τη διοίκηση κόστους 
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έναν σηµαντικό παράγοντα στη διαχείριση και τη διοίκηση των επιχειρήσεων. 

Τέτοιοι παράγοντες είναι και η χαµηλότερη  απορρόφηση της αγοράς σε προϊόντα 

των οποίων η τιµή αυξάνει, η αυξανόµενη αλλαγή στα προϊόντα, η αλλαγή στις 

διαδικασίες, ο αυξανόµενος ανταγωνισµός και εσωτερικά και εξωτερικά καθώς και οι 

γρήγορες αλλαγές στην τεχνολογία των προϊόντων, η οποία οδηγεί σε µικρότερους 

κύκλους ζωής. 

Σήµερα η λογιστική κόστους είναι υποχρεωµένη, λόγω των απαιτήσεων της 

σύγχρονης εποχής, να προσφέρει περισσότερα απ' ότι η απλή λογιστική. Πρέπει να 

δώσει πλεονέκτηµα στις κατασκευές, στις λειτουργίες, στη διαχείριση των πρώτων 

υλών, στην µηχανολογία και τα χρηµατοοικονοµικά. 

Για να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα η λογιστική κόστους πρέπει να είναι ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα. Πρέπει να ικανοποιήσει απαιτήσεις όπως η αποτελεσµατική 

κοστολόγηση, η τιµολόγηση και η εκτίµηση του κόστους, η µέτρηση της 

αποδοτικότητας των λειτουργιών, η µέτρηση της κερδοφορίας, η διαχείριση της 

µείωσης του κόστους, η διαχείριση αυτοµατοποίησης και η αναφορά ολοκλήρωσης. 

Οι προοπτικές για τον κλάδο της διοίκησης κόστους είναι ευνοϊκές για το µέλλον. Με 

βάση την εξελικτική της πορεία διαµορφώθηκαν νέα δεδοµένα, ιδιαίτερα µετά το 

1980. Μπορούµε να δούµε µια ποικιλία περιπτώσεων που έχουν να κάνουν µε 

λειτουργικά θέµατα, όπως είναι οι θετικές εξελίξεις στη διοίκηση κόστους, η συνεχής 

βελτίωση, η διοίκηση ολικής ποιότητας και η µέτρηση αποδοτικότητας. Έτσι λοιπόν 

υπάρχουν και πέντε προκλήσεις για τη διοίκηση κόστους. Αυτές είναι η 

νοµιµοποίηση και ισορροπία των πολλαπλών προοπτικών, η συνεργασία για να 

λυθούν οι διάφορες πολυπλοκότητες, η ανάλυση των ανταγωνιστών, ο καταµερισµός 

των πόρων και ο υπερκερασµός των φυγόκεντρων τάσεων. 

 

1.5  Εξέλιξη των κοστολογικών συστηµάτων 

Η µελέτη της εξέλιξης των κοστολογικών συστηµάτων και των χρησιµοποιούµενων 

βάσεων µερισµού, οδηγεί στη διαπίστωση ότι η επιλογή των βάσεων µερισµού 

ακολουθεί την εξής σειρά: 
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1ο 
στάδιο: Επιλογή µιας µοναδικής βάσης µερισµού (άµεση εργασία). 

2ο 
στάδιο: Επιλογή χωριστών βάσεων µερισµού των ΓΒΕ κατά τµήµα παραγωγής. 

3ο 
στάδιο: Επιλογή της βάσης µερισµού των ΓΒΕ κατά κέντρο δραστηριότητας. 

Το χαρακτηριστικό του πρώτου αυτού σταδίου κοστολόγησης είναι η χρήση µιας και 

µοναδικής βάσης µερισµού για το µερισµό των Γενικών Βιοµηχανικών Εξόδων, που 

είναι η άµεση εργασία. Ειδικότερα, η βάση µερισµού που χρησιµοποιούνταν ήταν 

κυρίως είτε οι ώρες της εργασίας είτε το κόστος της εργασίας. Η χρήση ως βάσης 

µερισµού της άµεσης εργασίας ήταν λογική και ορθή, καθώς τα πρώτα χρόνια της 

βιοµηχανικής επανάστασης χαρακτηρίζονταν από το γεγονός ότι η παραγωγική 

διαδικασία ήταν εντάσεως εργασίας. Η χρήση µηχανολογικού εξοπλισµού ήταν 

µικρής έκτασης και το κόστος που συνεπάγονταν, δηλαδή οι αποσβέσεις των 

µηχανών, ήταν εξίσου µικρό για την επιχείρηση, σε σχέση µε τα λοιπά κόστη 

παραγωγής. Επίσης, λόγω του σχετικά µικρού µεγέθους των µεταποιητικών 

επιχειρήσεων, µικρό ήταν και το ύψος των Γ.Β.Ε. Έτσι, ακόµη και αν η άµεση 

εργασία δεν ήταν η κύρια αιτία της δηµιουργίας των Γ.Β.Ε., δηλαδή δεν ήταν οδηγός 

κόστους των Γ.Β.Ε., οι επιπτώσεις από τη χρήση της ως βάσης µερισµού των Γ.Β.Ε. 

ήταν µικρές ή ασήµαντες.  

Η παραπάνω µέθοδος κοστολόγησης λοιπόν ήταν αποτελεσµατική και αξιόπιστη 

καθώς η παραγωγική διαδικασία ήταν απλή, η ποικιλία των προϊόντων που παρήγαγε 

µια επιχείρηση ήταν εξαιρετικά περιορισµένη και το κόστος των Γ.Β.Ε., δηλαδή του 

έµµεσου κόστους που έχριζε ανάγκης µερισµού, ήταν µικρό. Ειδικά το τελευταίο είχε 

ως αποτέλεσµα να δίνει η κοστολόγηση αξιόπιστα αποτελέσµατα, ακόµα και σε 

περίπτωση λανθασµένου µερισµού, καθώς το εύρος του λάθους στον υπολογισµό του 

µοναδιαίου κόστους του προϊόντος ήταν µικρό. 

 Η  εξέλιξη της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσµα την αυτοµατοποίηση της παραγωγής 

και άρα την µείωση της χειρωνακτικής εργασίας. Επίσης, η τάση που επικρατεί στην 

αγορά για την ζήτηση µεγάλης ποικιλίας και υψηλής διαφοροποίησης προϊόντων, 

οδηγεί στην αλλαγή του µοντέλου παραγωγής. Η παραγωγή γίνεται πλέον σε µεγάλες 

παρτίδες και µε υψηλές απαιτήσεις σχεδιασµού και διάθεσης. Έτσι, διαχρονικά, η 
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άµεση εργασία και τα Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα κινούνταν σε αντίθετες 

κατευθύνσεις. Σαν ποσοστό του συνολικού κόστους, η άµεση εργασία µειώνεται, ενώ 

τα Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα αυξάνουν. Οι επιχειρήσεις που αντιλήφθηκαν τις 

αλλαγές αυτές, προχώρησαν στην επιλογή περισσότερων της µίας βάσεως µερισµού. 

Οι βάσεις επιµερισµού που χρησιµοποιούνται σε αυτούς τους κατά τµήµα 

συντελεστές, εξαρτώνται από τη φύση της εργασίας που πραγµατοποιείται σε κάθε 

τµήµα.  Η χρησιµοποίηση περισσότερων βάσεων µερισµού µειώνει τα περιθώρια 

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

ακόµα και τα συστήµατα αυτά παρουσιάζουν σηµαντικά µειονεκτήµατα. Η ακριβής 

κοστολόγηση ενός προϊόντος εκτός από τη µεγάλη σηµασία που έχει για τη λήψη 

αποφάσεων, αποτελεί ένα δύσκολα ζήτηµα. Η δυσκολία του οφείλεται στην 

ιδιοτροπία του χαρακτηρισµού του κόστους ως άµεσο και έµµεσο καθώς το κόστος 

ενός προϊόντος αποτελείται από δύο µέρη, το άµεσο και το έµµεσο. Έτσι, το άµεσο 

κόστος είναι το µέρος εκείνο του κόστους που γίνεται για χάρη ενός συγκεκριµένου 

προϊόντος και που µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια το µέγεθός του. Συνήθως το 

άµεσο κόστος είναι και µεταβλητό, δηλαδή µεταβάλλεται µε τον ίδιο ρυθµό που 

µεταβάλλεται και η ποσότητα παραγωγής. Παράδειγµα άµεσου κόστους είναι οι 

πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής. Το έµµεσο κόστος 

από την άλλη πλευρά, δε γίνεται για χάρη ενός και µόνο προϊόντος αλλά αναφέρεται 

σε µια ολόκληρη λειτουργία της επιχείρησης που µπορεί να υποστηρίζει πολλά 

προϊόντα. Εποµένως, δε µπορεί να προσδιοριστεί εύκολα για ποιο προϊόν έχει γίνει το 

έµµεσο κόστος, το οποίο δεν είναι σταθερά αναλογικά µεταβλητό και περιλαµβάνει 

έναν πυρήνα σταθερού κόστους. Συνεπώς για να γνωρίζουµε το πλήρες κόστος ενός 

προϊόντος, πρέπει να προσθέσουµε το άµεσο και το έµµεσο κόστος που αντιστοιχεί 

στο προϊόν. Το κρίσιµο ζήτηµα σε σχέση µε την κοστολόγηση άπτεται του τρόπου 

επιµερισµού του έµµεσου κόστους στο κόστος του προϊόντος. Το ζήτηµα αυτό, που 

εκτός από κρίσιµο είναι και δυσχερές στην επίλυσή του αφού δε µπορεί να 

προσδιοριστεί µε άµεσο τρόπο η προέλευσή του, έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον 

των µελετητών και των επιχειρήσεων. Έτσι περνάµε στο τρίτο στάδιο κοστολόγησης, 

κατά το οποίο οι δραστηριότητες αντικαθιστούν τα κέντρα κόστους και 

χρησιµοποιούνται περισσότερες βάσεις µερισµού για την κατανοµή του κόστους. Το 

νέο αυτό σύστηµα κοστολόγησης ονοµάζεται κοστολόγηση κατά δραστηριότητα και 
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είναι µια τεχνική που είναι σχεδιασµένη να αντανακλά αυτούς τους ετερόκλητους 

παράγοντες ακριβέστερα κατά την κοστολόγηση των προϊόντων.  

 

1.6 ∆ιαφορές µεταξύ παραδοσιακής κοστολόγησης και κοστολόγησης 

βάσει δραστηριοτήτων 

Τα παραδοσιακά κοστολογικά συστήµατα χρησιµοποιούν µια διαδικασία δύο 

σταδίων για τον καταλογισµό των εµµέσων εξόδων και των εξόδων υποστήριξης της 

εταιρείας. Πρώτα τα λειτουργικά έξοδα κατανέµονται σε θέσεις ή κέντρα κόστους και 

ακολούθως καταλήγουν στα προϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας. Τα 

παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης επιµερίζουν τα κόστη από τις θέσεις κόστους 

στα προϊόντα χρησιµοποιώντας κατά κανόνα οδηγούς, όπως η άµεση εργασία, οι 

ώρες µηχανής, οι αγορές πρώτων υλών και οι µονάδες που παράγονται. Επειδή 

πολλοί έµµεσοι και βοηθητικοί πόροι δεν χρησιµοποιούνται σε αναλογία µε τον 

αριθµό των µονάδων που παράγονται, τα συστήµατα αυτά είναι δυνατό να δίνουν 

εξαιρετικά ανακριβή στοιχεία για το κόστος των δραστηριοτήτων υποστήριξης που 

πράγµατι χρησιµοποιούνται από τα διάφορα είδη των προϊόντων.  

Τα συστήµατα Κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων διαφέρουν από τα 

παραδοσιακά συστήµατα, ιχνηλατώντας τη χρήση όλων των πόρων από τις 

δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται και συνδέοντας τα κόστη των 

δραστηριοτήτων αυτών µε προϊόντα, υπηρεσίες και πελάτες. Τα συστήµατα ABC 

µετρούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια το κόστος δραστηριοτήτων που δεν είναι ανάλογο 

µε τον όγκο των παραγόµενων προϊόντων. 

Εποµένως τα συστήµατα ABC διαφέρουν από τα παραδοσιακά συστήµατα κατά δύο 

τρόπους: 

1. Οι δεξαµενές κόστους ορίζονται βάσει των δραστηριοτήτων και όχι ως λειτουργικά 

κέντρα κόστους. 
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2. Οι οδηγοί κόστους που χρησιµοποιούνται για να επιµερίσουν τα κόστη 

δραστηριοτήτων σε προϊόντα είναι δοµικά διαφορετικοί από εκείνους των 

παραδοσιακών συστηµάτων. 

Έτσι τα συστήµατα ABC αποδίδουν ακριβέστερα από τα παραδοσιακά συστήµατα τα 

σχετικά κόστη, γιατί διαχωρίζουν σαφώς τα κόστη των διαφορετικών 

δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται σε µια εταιρεία και επιµερίζουν τα κόστη 

αυτών των δραστηριοτήτων στα προϊόντα, χρησιµοποιώντας µέτρα που 

αντιπροσωπεύουν τους τύπους απαιτήσεων πάνω στις δραστηριότητες, από τα 

προϊόντα αυτά. Στην πράξη πάντως, η Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων 

χρησιµοποιείται από τις εταιρείες συµπληρωµατικά και όχι ως αντικατάσταση του 

υπάρχοντος συστήµατος κοστολόγησης, για να προσδιοριστούν τα κόστη προϊόντων 

και, πιθανώς, άλλα κόστη που ενδιαφέρουν τη διοίκηση, καθώς και για τη σύνταξη 

διοικητικών αναφορών που θα βοηθήσουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το 

παραδοσιακό σύστηµα Κοστολόγησης µετράει επαρκώς το κόστος άµεσων υλικών 

και άµεσης εργασίας. Εποµένως η Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων δίνει έµφαση 

στα υπόλοιπα κόστη, δηλαδή τα έµµεσα κόστη (κόστη υποστήριξης) και στα γενικά, 

διοικητικά και στα κόστη διάθεσης και marketing. 

Στην Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, ο αντικειµενικός σκοπός είναι η 

κατανόηση του εµµέσου κόστους και της κερδοφορίας των προϊόντων και των 

πελατών. Με βάση τα παραπάνω η Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων διαφέρει 

σηµαντικά από την παραδοσιακή κοστολόγηση. 

 Στην Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων: 

1. Μπορούν να αποδοθούν σε προϊόντα και υπηρεσίες τα βιοµηχανικά αλλά και τα µη 

βιοµηχανικά κόστη. Στην παραδοσιακή κοστολόγηση µόνο τα βιοµηχανικά κόστη, 

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

και τα έξοδα πωλήσεων χειρίζονται ως έξοδα περιόδου και δεν βαρύνουν τα 

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

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

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

αποδοθούν σε ξεχωριστά προϊόντα. Τέτοια µη βιοµηχανικά κόστη καταλογίζονται σε 
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προϊόντα κατά την Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, προκειµένου να 

προσδιοριστεί η κερδοφορία των προϊόντων και υπηρεσιών. 

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

παραδοσιακή κοστολόγηση όλα τα κόστη παραγωγής καταλογίζονται σε προϊόντα, 

ακόµα και κόστη που δεν προκαλούνται από τα προϊόντα. Στην Κοστολόγηση βάσει 

δραστηριοτήτων, τα κόστη επιµερίζονται στα προϊόντα µόνο όταν υπάρχει καλή 

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

προϊόν. 

3. Οι βάσεις επιµερισµού συχνά διαφέρουν από εκείνες που χρησιµοποιούνται στα 

παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης. Η παραδοσιακή κοστολόγηση τις 

περισσότερες φορές χρησιµοποιεί ένα ενιαίο συντελεστή Γενικών Βιοµηχανικών 

Εξόδων ως βάση επιµερισµού, µε τις ώρες άµεσης εργασίας ή τις ώρες µηχανής, να 

απολαµβάνουν της αποκλειστικής σχεδόν προτίµησης των εταιρειών. Αυτή η απλοϊκή 

προσέγγιση επιµερισµού των Γενικών Βιοµηχανικών Εξόδων οδηγεί σε παραποίηση 

του κόστους των προϊόντων, όταν χρησιµοποιείται στη λήψη αποφάσεων. Ένας 

τέτοιος συντελεστής βασισµένος στην άµεση εργασία µπορεί να µην είναι πια 

ικανοποιητικός. Πρώτα, γιατί σε πολλές εταιρείες µπορεί να µην υπάρχει πια έντονη 

συσχέτιση ανάµεσα στην άµεση εργασία και τα  Γ.Β.Ε. ∆εύτερον, λόγω της µεγάλης 

ποικιλίας δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στα Γ.Β.Ε, είναι δυνατόν καµία 

τέτοια βάση επιµερισµού (ώρες άµεσης εργασίας ή ώρες µηχανής) να µην µπορεί να 

αποδώσει τις απαιτήσεις που θέτουν τα προϊόντα στους πόρους των Γ.Β.Ε. 

∆ιαχρονικά, η άµεση εργασία και τα Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα κινούνται εδώ και 

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

εργασία µειώνεται, ενώ τα Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα αυξάνουν. Παρ' όλα αυτά, η 

άµεση εργασία παραµένει µια βιώσιµη βάση επιµερισµού των Γ.Β.Ε στα προϊόντα σε 

πολλές εταιρείες, ιδιαίτερα για τη σύνταξη των εξωτερικών αναφορών.  Πολλές 

εταιρείες χρησιµοποιούν συντελεστές Γενικών Βιοµηχανικών Εξόδων κατά τµήµα 

(departmental overhead rates), παρά έναν ενιαίο συντελεστή. Οι βάσεις επιµερισµού 

που χρησιµοποιούνται σε αυτούς τους κατά τµήµα συντελεστές, εξαρτώνται από τη 

φύση της εργασίας που πραγµατοποιείται σε κάθε τµήµα.  
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Πάντως τα Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα του τµήµατος είναι πιθανώς πιο σύνθετα και 

προκαλούνται από µια ποικιλία παραγόντων, όπως τη γκάµα των προϊόντων που 

υφίστανται επεξεργασία στο τµήµα, τον αριθµό των αλλαγών στις παραγγελίες, τη 

συνθετότητα των προϊόντων κλπ. Η Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων είναι µια 

τεχνική που είναι σχεδιασµένη να αντανακλά αυτούς τους ετερόκλητους παράγοντες 

ακριβέστερα κατά την κοστολόγηση των προϊόντων. Προσπαθεί να εκπληρώσει το 

σκοπό αυτό ταυτοποιώντας τις κύριες δραστηριότητες όπως αλλαγές παραγγελιών, 

διεκπεραίωση παραγγελιών αγορών, κλπ. που καταναλώνουν πόρους Γ.Β.Ε. 

Παραδοσιακά, οι εταιρείες απεικονίζουν το κόστος σε λειτουργική βάση  και κατά 

τύπο εξόδων (µισθοί, προµήθειες, ταξίδια κλπ.). Τα παραδοσιακά συστήµατα µας 

πληροφορούν για ποιο λόγο ξοδεύονται κάποια χρήµατα (κατά είδος) και από ποιόν, 

αλλά αποτυγχάνουν να µας πληροφορήσουν για το κόστος των δραστηριοτήτων και 

των διεργασιών. 

Σύµφωνα µε τους Geri και Ronen (2005), οι διευθυντές σε όλα τα οργανωτικά 

επίπεδα αντιλαµβάνονται τα στοιχεία που προκύπτουν από την ABC ως ακριβέστερα 

και περισσότερο αξιόπιστα από εκείνα που παράγονται από την παραδοσιακή 

κοστολόγηση και για το λόγο αυτό είναι πρόθυµοι να χρησιµοποιήσουν τις τεχνικές 

της ABC κοστολόγησης για την λήψη αποφάσεων και την αξιολόγηση της απόδοσης. 

Η σύνδεση του συστήµατος ABC µε την παροχή πληροφοριών για τη διοίκηση της 

επιχείρησης είναι η µεγαλύτερη διαφορά στη νοοτροπία µεταξύ της ABC και της 

παραδοσιακής κοστολόγησης. Πολλές επιχειρήσεις στις αρχικές εκτιµήσεις των ABC 

µοντέλων χρησιµοποιούν έξοδα που τα συγκεντρώνουν από το γενικό λογιστικό 

σχέδιο. Σε πιο εξελιγµένες εφαρµογές οι εταιρίες χρησιµοποιούν προβλέψεις, όπως τα 

προϋπολογιστικά έξοδα ή τις δαπάνες που έχει ως στόχο να πραγµατοποιήσει η 

εταιρία. Ένα ABC σύστηµα επιτρέπει στη διοίκηση να ελέγχει πώς αλλάζει η ζήτηση 

των πόρων κατά τη λήψη των εναλλακτικών αποφάσεων, π.χ. κατά την εστίαση σε 

συγκεκριµένα προϊόντα ή πελάτες, κατά το σχεδιασµό βελτιωµένων προϊόντων ή την 

εφαρµογή νέας τεχνολογίας. Έτσι, παρόλο που η ABC σχεδιάστηκε αρχικά για να 

χρησιµοποιηθεί ως κοστολογικό σύστηµα, είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί ως ένα 

σύστηµα που βοηθάει στο σχεδιασµό, στον έλεγχο της παραγωγής και στη διοίκηση 

των επιχειρήσεων. 



23 

 

Σύµφωνα µε τον Barrett(2004) δεν θα πρέπει να υπάρχουν πλέον οικονοµικές 

µονάδες που µε διάφορες δικαιολογίες θα αποφεύγουν να εφαρµόσουν το σύστηµα 

ABC αφού οι δυνατότητες του ABC προάγονται παράλληλα µε την πρόοδο της 

τεχνολογίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Παρουσίαση ABC 

2.1 Γενικά 

Το ABC αποτελεί µια νέα αντίληψη όσον αφορά τα συστήµατα κοστολόγησης, και 

έρχεται να καλύψει τα κενά των παραδοσιακών συστηµάτων. Ο αρχικός λόγος που 

αναπτύχθηκε το ABC ήταν η κατανόηση και ο έλεγχος του έµµεσου κόστους. Σήµερα 

όµως προσφέρει πολύ περισσότερα από το να προσδιορίζει απλώς το κόστος ενός 

προϊόντος. ∆ίνει απάντηση στο τι δηµιουργεί το κόστος και πως µπορούµε να το 

διαχειριστούµε καλύτερα. Είναι ένα διοικητικό εργαλείο που βοηθά στην βελτίωση 

της αποδοτικότητας. 

Η  Baines (1992) επισηµαίνει ότι τα κόστη που σχετίζονται µε τις επιχειρήσεις έχουν 

αλλάξει µε την πάροδο των ετών. Τα έξοδα διοίκησης όπως και άλλα γενικά 

βιοµηχανικά έξοδα διαµορφώνουν πλέον µεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού 

κόστους καθώς οι επιχειρήσεις µειώνουν τα άµεσα έξοδά τους. Οι παραδοσιακές 

κοστολογικές προσεγγίσεις συνήθως αποτυγχάνουν να διαχειριστούν επαρκώς τα 

αυξηµένα Γ.Β.Ε., µε αποτέλεσµα να προσφέρουν ελλιπή πληροφόρηση προς τη 

διοίκηση. Το ABC έχει υιοθετηθεί από ευρύ φάσµα οργανισµών και είναι µια 

µέθοδος κοστολόγησης που αποσκοπεί στο να δώσει στη διοίκηση της επιχείρησης 

πληροφορίες κόστους για τη λήψη στρατηγικών και άλλων αποφάσεων, που δυνητικά 

επηρεάζουν τη δυναµικότητα και συνεπώς το «σταθερό» κόστος. Η κοστολόγηση µε 

βάση τις επιχειρησιακές δραστηριότητες κανονικά χρησιµοποιείται ως συµπλήρωµα 

του συνήθους συστήµατος κοστολόγησης της εταιρίας και όχι ως υποκατάστατό του. 

Οι περισσότεροι οργανισµοί που χρησιµοποιούν ABC έχουν δύο συστήµατα 

κοστολόγησης, το επίσηµο σύστηµα κοστολόγησης που χρησιµοποιείται για την 

κατάρτιση εξωτερικών οικονοµικών εκθέσεων και το βασιζόµενο στις 

δραστηριότητες σύστηµα κοστολόγησης που χρησιµοποιείται από την ανώτατη 

διοίκηση για εσωτερική λήψη αποφάσεων και για την ορθή διαχείριση των 

επιχειρησιακών λειτουργιών της επιχείρησης. 

Μια επιχείρηση σύµφωνα µε τους Landry, Wood και Lindquist (1997), εφαρµόζει 

κοστολόγηση ABC έχοντας δύο βασικούς στόχους. Να µπορέσει να κατανοήσει σε 
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βάθος τη συγκεκριµένη δοµή του κόστους από την πλευρά των διαδικασιών και να 

µπορέσει να εξακριβώσει την πραγµατική αξία των προϊόντων της 

Οι Latshaw και Cortese-Danile (2002) τονίζουν ότι τα τελευταία  χρόνια, 

παρατηρήθηκε µια µείωση στα άµεσα κόστη και µια αύξηση στα έµµεσα, ιδιαίτερα 

σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε τεχνολογία, καθώς και κόστη για πωλήσεις και 

µάρκετινγκ. Παράλληλα, η παραγωγική διαδικασία έγινε αρκετά πολύπλοκη και η 

ίδια γραµµή παραγωγής µπορεί να παράγει πλέον πολλά προϊόντα. 

 Παρατηρήθηκε έτσι µια δραµατική αύξηση στη σηµασία του κόστους που σχετίζεται 

µε παρεχόµενες στον πελάτη υπηρεσίες καθώς πλέον οι επιχειρήσεις επιζητούν ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µέσα από τη διαφοροποίηση στις παρεχόµενες 

υπηρεσίες στον πελάτη. Η παραδοσιακή κοστολόγηση λειτουργεί ικανοποιητικά µόνο 

όταν πρόκειται για επιµερισµό εύκολα εντοπιζόµενου άµεσου κόστους, δηλαδή 

κόστους που σχετίζεται άµεσα µε το παραγόµενο προϊόν. Τα γενικά έξοδα όµως, δε 

µεταβάλλονται ανάλογα µε τις παραχθείσες µονάδες. Προκαλούνται από µια σειρά 

γεγονότων, που είναι οι λεγόµενοι οδηγοί κόστους δραστηριοτήτων, στο σύνολο της 

επιχείρησης. Κατά συνέπεια, στη σηµερινή εποχή όπου τα γενικά έξοδα αποτελούν 

ένα σηµαντικό τµήµα του κόστους, η µεθοδολογία ABC αναδεικνύεται ως το 

ισχυρότερο εργαλείο για τον ορθότερο επιµερισµό των γενικών εξόδων. 

Τα τελευταία χρόνια, η επιχειρησιακή πραγµατικότητα χαρακτηρίζεται από 

φαινόµενα όπως ο αυξανόµενος ανταγωνισµός και οι υψηλότερες δαπάνες 

παραγωγής και διανοµής, ως αποτέλεσµα της διαφοροποίησης προϊόντων και του 

γεγονότος ότι εξυπηρετούν τις εξειδικευµένες ανάγκες των πελατών καλύτερα. Οι 

επιχειρήσεις, απαντώντας σε αυτές τις αλλαγές ανταγωνισµού, έψαχναν τρόπους να 

ενισχύσουν τις διαδικασίες τους και να συλλέξουν ακριβέστερα στοιχεία για τη λήψη 

αποφάσεων. 

Ο Mitchell (1994) αναφέρει ότι η ευρεία χρήση της ABC σε πολλές προβληµατικές 

περιοχές της συµβατικής διαχείρισης λογιστικής, όπως είναι η αξιολόγηση των 

αποθεµάτων, η συµπεριφορά του κόστους και η ανάλυση διακύµανσης, δε σηµαίνει 

ότι η µέθοδος αυτή είναι µια θεραπεία για όλα. Η εφαρµογή ενός συστήµατος ABC 

θα πρέπει να γίνεται µε προσοχή. Οι χρήστες των πληροφοριών κοστολόγησης πρέπει 
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να έχουν κατά νου ότι η µέθοδος δεν πρέπει να θεωρηθεί ως απαλλαγµένη από την 

αυθαιρεσία όταν πρόκειται για αξιολόγηση, ούτε να θεωρηθεί ότι είναι ακριβώς 

ενδεικτική των πραγµατικών µηχανισµών για την κατανάλωση των πόρων. Επιπλέον, 

δεν πρέπει να θεωρείται ότι τα συστήµατα ABC παρέχουν λύσεις σε προβλήµατα 

ελέγχου του κόστους. Ως εκ τούτου, γίνεται φανερό ότι οι ABC εφαρµογές είναι πιο 

κατάλληλες για σκοπούς καθοδήγησης και όχι για την παροχή των οριστικών 

αποφάσεων σε κρίσιµα θέµατα των επιχειρήσεων. 

Ο Wegmann (2009) αναφέρει πως το ABC είναι η πιο γνωστή καινοτοµία στον τοµέα 

της κοστολόγησης τα τελευταία είκοσι χρόνια. Είναι ένα καθορισµένο σύστηµα 

κοστολόγησης που επιτρέπει την ταξινόµηση περισσότερων δαπανών ως άµεσες, 

χρησιµοποιεί τις λεγόµενες δεξαµενές κόστους και αναγνωρίζει τους οδηγούς 

κόστους. Η ABC πετυχαίνει καλύτερη κατανοµή δαπανών χρησιµοποιώντας 

µικρότερες δεξαµενές κόστους, τις δραστηριότητες. Χρησιµοποιώντας τους οδηγούς 

κόστους, το κόστος των δραστηριοτήτων είναι η βάση για τον καταλογισµό των 

εξόδων στα κατάλληλα προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Οι Cooper και Kaplan (1992) τονίζουν ότι η ακριβής γνώση των κοστολογικών 

στοιχείων της επιχειρηµατικής δράσης γενικά και ιδιαίτερα του προϊόντος της 

επιχείρησης, αποτελεί µια σηµαντική πληροφορία για τη λήψη στρατηγικών 

επιχειρηµατικών αποφάσεων και το σύστηµα κοστολόγησης που εφαρµόζει η 

επιχείρηση αποτελεί µια σηµαντική πηγή πληροφόρησης για τη λήψη τέτοιου είδους 

αποφάσεων. Οι αποφάσεις για την τιµολόγηση, το µίγµα µάρκετινγκ και το 

σχεδιασµό του προϊόντος είναι από τις περισσότερο κρίσιµες που λαµβάνουν τα 

στελέχη των επιχειρήσεων καθώς καµιά τέτοια απόφαση δε µπορεί να ληφθεί χωρίς 

να είναι µε ακρίβεια γνωστό το κόστος του προϊόντος. 

Σύµφωνα µε τους Bilici και Dalci (2008), η χρήση των παραδοσιακών µεθόδων και 

τακτικών κοστολόγησης είναι πιθανό να οδηγήσει τους διευθυντές στη λήψη 

παράλογων ή ανακριβών αποφάσεων καθώς για τους υπολογισµούς λαµβάνονται 

υπόψη µόνο οι οδηγοί των δαπανών. Αντιθέτως, τονίζεται πως αν συνδυαστούν 

σωστά οι θεωρητικές υποθέσεις της κοστολόγησης που βασίζεται στις 

δραστηριότητες, µε τις παραδοσιακές αντιλήψεις κόστους, αυτό θα έχει ως 
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αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ένα νέο µοντέλο για τον υπολογισµό του κόστους το 

οποίο θα παράγει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. 

Οι Cagwin και Bouwman (2002) πραγµατοποίησαν µια έρευνα που έδειξε µία θετική 

συνεργία από τη χρήση της ABC και των άλλων συστηµάτων κατά το ίδιο χρονικό 

διάστηµα. Όταν οι εταιρείες χρησιµοποιούν ABC µαζί µε άλλα στρατηγικά 

επιχειρηµατικά σχέδια, η καθαρή βελτίωση των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων 

είναι υψηλότερη σε σύγκριση µε τη σαφή βελτίωση που θα προέκυπτε από την 

εφαρµογή µόνο ενός από τα παραπάνω συστήµατα. Υπάρχουν ορισµένες ενδείξεις ότι 

άλλοι παράγοντες, όπως οι σύνθετες τεχνολογίες της πληροφορίας, η έλλειψη 

πλεονάζοντος παραγωγικού δυναµικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, έχουν 

επίσης θετική επίδραση στις επιδόσεις των συστηµάτων ABC. Τέλος, υπάρχουν 

ενδείξεις ότι η επιτυχής εφαρµογή ενός συστήµατος ABC αποτελεί παράγοντα για τη 

βελτίωση των οικονοµικών επιδόσεων των εταιρειών. 

 

2.2 Έννοιες και ορισµοί της ABC κοστολόγησης 

2.2.1 Συστατικά στοιχεία ενός συστήµατος ABC 

Τα κύρια συστατικά στοιχεία ενός συστήµατος ABC είναι τα παρακάτω:  

• Πόροι (resources): οικονοµικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των 

ποικίλων δραστηριοτήτων, όπως είναι για παράδειγµα τα έξοδα διοίκησης, τα 

σταθερά Γ.Β.Ε. κ.τ.λ. 

• ∆ραστηριότητα (activity): διαδικασίες που εκτελούνται για να ικανοποιηθεί µια 

συγκεκριµένη ανάγκη της επιχείρησης. Είναι επίσης και το αποτέλεσµα της 

ανάλωσης των πόρων, το οποίο δηµιουργείται εντός της επιχείρησης. Παραδείγµατα 

δραστηριοτήτων αποτελούν οι ρυθµίσεις των µηχανών, οι παραγγελίες αγορών, οι 

παραλαβές α' υλών κ.τ.λ. 

• Κέντρο δραστηριότητας (activity center): είναι µια οµάδα δραστηριοτήτων 

αποτελούµενη από ένα πλήθος συσχετιζόµενων δραστηριοτήτων 
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• Οδηγοί πόρων (resource drivers): είναι οι οδηγοί κόστους του πρώτου σταδίου και 

καθορίζονται µε βάση τα χαρακτηριστικά που χρησιµοποιούνται για µια ακριβή και 

αντικειµενική κατανοµή των πόρων στις δραστηριότητες 

• Λεκάνη - ∆εξαµενή κόστους δραστηριότητας (activity cost pool): αποτελείται από 

µια οµάδα συσχετιζόµενων δραστηριοτήτων, στην οποία κατανέµεται το συνολικό 

κόστος στο πρώτο στάδιο µε τη χρήση των οδηγών πόρων 

• Οδηγοί δραστηριοτήτων (activity drivers): είναι οι οδηγοί κόστους του δεύτερου 

σταδίου και καθορίζονται µε βάση τα χαρακτηριστικά που χρησιµοποιούνται για την 

κατανοµή του κόστους από ένα κέντρο δραστηριότητας στα αντικείµενα κόστους 

• Στοιχείο κόστους (cost element): το ποσό που πληρώνεται για την απόκτηση ενός 

πόρου και την κατανοµή του σε µια δραστηριότητα 

• Αντικείµενο κόστους (cost object): όλα εκείνα τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι 

πελάτες που κοστολογούνται 

• Οδηγός κόστους (cost driver): είναι µια δραστηριότητα που προκαλεί την ύπαρξη 

ενός κόστους µέσα στην επιχείρηση. Για να υπολογιστεί ποσοτικά είναι αναγκαία η 

εύρεση ενός µετρήσιµου χαρακτηριστικού της δραστηριότητας που να 

χρησιµοποιείται είτε για την κατανοµή του κόστους στις δραστηριότητες είτε των 

δραστηριοτήτων σε άλλες δραστηριότητες, προϊόντα ή υπηρεσίες 

2.2.2 Φιλοσοφία ΑΒC 

Η φιλοσοφία του νέου συστήµατος βασίζεται στο γεγονός ότι οι πόροι µιας 

επιχείρησης ή το κόστος, αναλώνονται από τις δραστηριότητες και οι δραστηριότητες 

αναλώνονται από τα προϊόντα ή τους πελάτες. Ουσιαστικά ο οδηγός κόστους είναι η 

δραστηριότητα. 

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

να δώσει µια λύση, όπως: 

• Ποιες δραστηριότητες εκτελούνται µε την ανάλωση των επιχειρησιακών πόρων? 

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

• Πόσο κοστίζει η εκτέλεση των δραστηριοτήτων αυτών? 
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• Πόσο συµβάλλει κάθε δραστηριότητα στην παραγωγή των προϊόντων/υπηρεσιών ή 

στην εξυπηρέτηση των πελατών; 

 

2.2.3 Το ABC ως εργαλείο λήψης αποφάσεων 

Σύµφωνα µε τον Κεχρά(2009) το ABC αποτελεί σηµαντικό εργαλείο στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων σε διάφορους τοµείς: 

∆ιοικητικός τοµέας 

� Αποτελεί στρατηγικό µοντέλο ανάπτυξης για την αντιµετώπιση της 

ανταγωνιστικότητας της αγοράς 

� Αναδεικνύεται η αποδοτικότητα όχι µόνο της κάθε δραστηριότητας αλλά και 

του υπεύθυνου στελέχους αυτής 

� Αναδεικνύονται οι θετικές και οι αρνητικές διαδικασίες στη λειτουργία της 

οικονοµικής µονάδας 

� Παρέχει τη δυνατότητα στη διοίκηση να διαθέτει µεγαλύτερο και εγκυρότερο 

αριθµό πληροφοριών 

Οικονοµικός τοµέας 

� Εξετάζει τις αιτίες δηµιουργίας του κόστους και επιτρέπει την αξιολόγηση και 

κατανοµή του σταθερού κόστους 

� Συλλέγει οικονοµικά και ποσοτικά στοιχεία απ’όλα τα υποσυστήµατα που 

λειτουργούν 

� ∆ηµιουργεί συνθήκες βελτίωσης των οικονοµικών αποτελεσµάτων 

� Υπάρχει συνεχής προσπάθεια για περαιτέρω εµβάθυνση των µορφών 

κερδοφορίας 

� Υπάρχει αυξηµένη αίσθηση των µεγεθών του κόστους εκ µέρους των 

αρµόδιων στελεχών όλων των λειτουργικών τοµέων 

� Προσδιορίζονται οι δραστηριότητες που δεν προσδίδουν αξία στο προϊόν και 

απλώς σπαταλούν πόρους 
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Εµπορικός τοµέας 

� Χρησιµοποιείται για την ανάλυση της κερδοφορίας των πελατών 

� Συµβάλλει στη συνεχή βελτίωση των σχέσεων µε τους πελάτες 

� Ελέγχει τους διάφορους συνδυασµούς πώλησης των προϊόντων, γιατί 

επιτυγχάνει καλύτερη ανάλυση του κόστους και της κερδοφορίας(portofolio) 

ανά προϊόν, κανάλι πώλησης, κατηγορία πελάτη ή ακόµη και κατά 

µεµονωµένο πελάτη 

� Επιτυγχάνεται ο έλεγχος του κόστους των πελατών, χωρίς να µειώνεται η 

ποιότητα των υπηρεσιών προς αυτούς 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός ABC 

συστήµατος 

3.1 Ο σχεδιασµός ενός συστήµατος κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων 

Γενικά, τα προκαταρκτικά στάδια που πρέπει να ακολουθήσει µια επιχείρηση, 

σύµφωνα µε τον Norkiewich(1994) πριν να εφαρµόσει τη Κοστολόγηση βάσει 

δραστηριοτήτων έχουν ως εξής: 

Στάδιο 10 : Αναγνώριση της ανάγκης για ανανέωση του κοστολογικού 

συστήµατος. 

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

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

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

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

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

κοστολογική πληροφόρηση επηρεάζει την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 

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

των προϊόντων της απαιτούν τη χρήση πολύπλοκων δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα 

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

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

διοίκησης προσδίδει µεγάλη σηµασία στην ποιότητα της κοστολογικής 

πληροφόρησης. 

Στάδιο 20 : Προσδιορισµός των απαιτήσεων του προγράµµατος εφαρµογής για 

εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού. 

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

προσδιορίσει τις ανάγκες για εκπαίδευση του στελεχιακού και υπαλληλικού 

προσωπικού. Ήδη από το προηγούµενο στάδιο έχει πραγµατοποιηθεί µια πρώτη 

εξέταση των δυνατοτήτων της επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναµικό προκειµένου να 

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

καλύψει όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Τα εν λόγω σεµινάρια µπορούν να 
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πραγµατοποιηθούν είτε από κάποια εταιρεία εξωτερικών συµβούλων, είτε από µια 

οµάδα στελεχών εντός της επιχείρησης που διαθέτουν πολύ καλό γνωστικό υπόβαθρο 

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

συνόλου των εργαζοµένων αναφορικά µε τη βασική φιλοσοφία του ABC, 

προκειµένου να προετοιµαστεί το έδαφος , µε στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι 

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

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

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

χρήση των κοστολογικών δεδοµένων προκειµένου να λάβουν επιχειρηµατικές 

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

εφαρµογής του ABC να επηρεάσουν τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε στρατηγικό 

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

του νέου συστήµατος. 

 

 

Στάδιο 30 : Καθορισµός των στόχων του έργου εφαρµογής του ABC. 

Είναι απαραίτητο να καθοριστούν µε σαφήνεια οι στόχοι του νέου κοστολογικού 

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

επηρεαστούν από την υιοθέτηση του ABC, να προσδιοριστούν επακριβώς τυχόν 

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

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

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

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

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

προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. 
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Στάδιο 40 : Σύσταση της οµάδας που θα αναλάβει το σχεδιασµό του νέου 

συστήµατος. 

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

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

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

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

αξία του νέου αυτού συστήµατος.  

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

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

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

υπεύθυνος για την επιτυχή εφαρµογή του νέου κοστολογικού συστήµατος. 

• Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από υψηλόβαθµα στελέχη όλων των 

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

διοικητή του έργου και των υφισταµένων του. 

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

υπόλογος στην οργανωτική επιτροπή. 

• Η Συµβουλευτική επιτροπή συνίσταται από µεσαία και ανώτερα στελέχη και ο 

ρόλος της έγκειται στην παροχή συµβουλών και διευκρινίσεων προς την οµάδα που 

έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου. 

• Ο ∆ιευθυντής του έργου είναι υπεύθυνος για την οµάδα σχεδιασµού καθώς και για 

την ηµερήσια τήρηση του χρονοδιαγράµµατος όπως αυτό έχει ορισθεί. 

• Ο Υπεύθυνος επικοινωνίας επικοινωνεί µε την οµάδα διεκπεραίωσης του έργου 

για τυχόν προβλήµατα και είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση όλων όσων 

εµπλέκονται µε το νέο σύστηµα. 

• Οι Ειδικοί τεχνικών θεµάτων, είναι απαραίτητοι λόγω της έλλειψης γνώσεων που 

παρουσιάζουν οι περισσότερες επιχειρήσεις ως προς την ανάπτυξη πληροφοριακών 

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

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

καθώς και εµπειρία σε µια ποικιλία τοµέων. 

 

Στάδιο 50: Προσδιορισµός των Φορέων κόστους, των δραστηριοτήτων και των 

οδηγών κόστους 

Προκειµένου να υλοποιηθεί µε επιτυχία αυτό το στάδιο κρίνεται σκόπιµη η 

πραγµατοποίηση µιας ανάλυσης δραστηριοτήτων. Ένα καλό σηµείο εκκίνησης της εν 

λόγω ανάλυσης είναι η εξέταση του χώρου εργασίας, ούτως ώστε να διαπιστωθεί το 

κατά πόσο χρησιµοποιείται πλήρως ο τελευταίος, καθώς και η σύνταξη µιας λίστας 

µε τους εργαζόµενους που εµπλέκονται στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης. Σε αυτό το σηµείο, η διεξαγωγή συνεντεύξεων µε τους εργαζόµενους ή 

η συµπλήρωση καταστάσεων από το προσωπικό όπου θα υποδεικνύει τον τρόπο µε 

τον οποίο κατανέµει το ωράριό του στις διάφορες εργασίες του, είναι δυνατόν να 

βοηθήσει αρκετά στην αποτελεσµατική διεκπεραίωση του εν λόγω σταδίου. Με 

αυτόν τον τρόπο καθίσταται εφικτός ο εντοπισµός τόσο των πρωτευουσών όσο και 

των δευτερευουσών δραστηριοτήτων, οι οποίες µάλιστα µπορούν πλέον να 

αναπαρασταθούν εύκολα σε µορφή σχεδιαγράµµατος. Το στάδιο αυτό, µε τον 

καθορισµό, την οµαδοποίηση και την ιεράρχηση των δραστηριοτήτων, αποτελεί και 

µια πρώτη επαφή µε το θέµα της υλοποίησης του συστήµατος ABC, όπως θα φανεί 

λεπτοµερέστερα στο επόµενο κεφάλαιο. Στο συγκεκριµένο στάδιο πάντως, θα πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ότι οι επιλεγέντες οδηγοί κόστους είναι απαραίτητο 

να ερµηνεύουν σε ικανοποιητικό βαθµό τη µεταβλητότητα του κόστους των 

δραστηριοτήτων, να ποσοτικοποιούνται εύκολα, να επηρεάζουν τη συµπεριφορά του 

ανθρώπινου δυναµικού προς την επιθυµητή κατεύθυνση, ενώ παράλληλα η 

διαδικασία της συλλογής των απαιτούµενων στοιχείων αναφορικά µε το σαφή 

καθορισµό των οδηγών κόστους δε θα πρέπει να εµφανίζει ιδιαίτερες δυσκολίες. 

Στάδιο 60: Συλλογή των στοιχείων 

Μετά το πέρας του πέµπτου σταδίου έχουν ουσιαστικά καθοριστεί οι γενικές 

προδιαγραφές των στοιχείων που θα αποτελέσουν τις εισροές του νέου κοστολογικού 
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συστήµατος. Στο παρόν στάδιο, οι προαναφερθείσες προδιαγραφές θα πρέπει να 

αναλυθούν ακόµη περισσότερο, και πιο συγκεκριµένα είναι αναγκαίο να οριστεί το 

χρονικό διάστηµα που θα απαιτηθεί για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, ο 

βαθµός λεπτοµέρειας των δεδοµένων κτλ. 

 Ως προς τις πηγές από τις οποίες θα αντληθούν τα κοστολογικά δεδοµένα, αυτές 

περιλαµβάνουν το γενικό καθολικό, το τρέχον κοστολογικό σύστηµα, το σύστηµα 

προϋπολογισµών κτλ. Φυσικά, πρέπει να διευκρινισθεί ότι πολλές φορές είναι 

δύσκολη η ταυτόχρονη συλλογή όλων των απαιτούµενων στοιχείων από τις 

διαθέσιµες πηγές, πράγµα που σηµαίνει ότι η επιχείρηση θα πρέπει να κάνει 

ορισµένες παραδοχές ή να συµβιβαστεί µε ένα χαµηλότερο βαθµό λεπτοµέρειας από 

τον επιθυµητό. Επιπλέον, η µορφή που µπορούν να λάβουν τα υπό εξέταση στοιχεία 

διακρίνεται σε ηλεκτρονική και σε χειρόγραφη. Στην περίπτωση που τα δεδοµένα δε 

βρίσκονται καταχωρηµένα σε κάποιο πρόγραµµα θα πρέπει η οµάδα ανάπτυξης του 

ABC να προνοήσει σχετικά µε το σχεδιασµό ειδικών φορµών στις οποίες θα 

καταγράφονται τα πρώτα. Στις περισσότερες επιχειρήσεις ένα σηµαντικό ποσοστό 

των στοιχείων βρίσκεται σε ηλεκτρονική µορφή, γεγονός που διευκολύνει τόσο τη 

συλλογή όσο και την επεξεργασία τους. Παρά ταύτα, δεν είναι απίθανη η δυσκολία 

πρόσβασης σε αυτά, καθώς πολλά στοιχεία αποθηκεύονται για ένα περιορισµένο 

χρονικό διάστηµα µετά το πέρας του οποίου διαγράφονται από τα αρχεία της 

εταιρείας. Με άλλα λόγια, η οµάδα σχεδιασµού του ABC θα πρέπει µεριµνήσει να 

διατηρήσει ένα αντίγραφο των στοιχείων που την ενδιαφέρουν, καθώς η παρουσία 

ελλείψεων στα τελευταία µπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στην πορεία του 

έργου. 

 

Στάδιο 70 : Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήµατος µε βάσει τις δραστηριότητες. 

Προκειµένου να σχεδιαστεί το πληροφοριακό σύστηµα που θα επεξεργάζεται τα 

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

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

καταλληλότερου προγράµµατος είναι µια συνάρτηση πολλών παραγόντων όπως: 

- η ικανοποίηση των στελεχών για πληροφόρηση 
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- η συµβατότητα µε τον υπάρχον εξοπλισµό σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και µε τα 

υπόλοιπα πληροφοριακά συστήµατα της εταιρείας 

- η ταχύτητα επεξεργασίας των δεδοµένων 

- τα είδη αναφορών που παρέχει 

- η ευκολία ανανέωσης των στοιχείων που εισέρχονται στο πρόγραµµα 

Στάδιο 80: Προσδιορισµός του κόστους των δραστηριοτήτων, προϊόντων, 

υπηρεσιών  

Στο τελευταίο στάδιο καταλογίζεται το κόστος των δραστηριοτήτων στους τελικούς 

φορείς κόστους, χρησιµοποιώντας ως κριτήριο την απαίτηση των εκάστοτε 

προϊόντων, υπηρεσιών κτλ. πάνω στις σχετικές δραστηριότητες, δηλαδή το ποιες 

δραστηριότητες και πόσες φορές πρέπει να πραγµατοποιηθούν, για την παραγωγή του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας. Προκειµένου να υλοποιηθεί ο παραπάνω καταλογισµός 

απαιτείται η συνδροµή των οδηγών κόστους, οι οποίοι θα πρέπει να 

ποσοτικοποιούνται εύκολα αλλά και να παρέχουν µια επαρκή ερµηνεία του κόστους 

των προϊόντων. 

Στάδιο 90: Χρησιµοποίηση της πληροφόρησης που παρέχει το ABC για την 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων για βελτίωση 

Η εξαγωγή των αναφορών που θα περιέχουν την κοστολογική πληροφόρηση δεν 

πρέπει να ανάγεται σε αυτοσκοπό της οµάδας σχεδιασµού του ABC. Είναι αναγκαίο 

να γίνει κατανοητό από τα άτοµα που αναλαµβάνουν την υλοποίηση του έργου 

εφαρµογής της Κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων ότι το εν λόγω σύστηµα δεν 

πρέπει να περιορίζεται στον προσδιορισµό του κόστους καθώς και της συνεισφοράς 

των προϊόντων / υπηρεσιών στα κέρδη της εταιρείας, αφού αποτελεί ουσιαστικά και 

ένα µέσο για περαιτέρω βελτίωση του τρόπου πραγµατοποίησης των διεργασιών 

Προτού λάβει χώρα η εφαρµογή της ABC, ως επί το πλείστο οι επιχειρήσεις δεν είχαν 

µια ξεκάθαρη εικόνα του χρόνου εκτέλεσης των διάφορων δραστηριοτήτων, 

δεδοµένου ότι ένα τέτοιο είδος πληροφόρησης δεν ενσωµατώνεται στους 

υπολογισµούς που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια των παραδοσιακών κοστολογικών 
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συστηµάτων και εποµένως δεν υφίσταται τυπικά λόγος για συλλογή των σχετικών 

στοιχείων. Αντίθετα, η υιοθέτηση του ABC επιτρέπει στα στελέχη τον εντοπισµό 

ευκαιριών για βελτίωση της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων, πράγµα που 

µεταφράζεται σε µείωση του χρόνου και του κόστους εκτέλεσής τους και κατ' 

επέκταση σε αύξηση της προστιθέµενης αξίας τους. 

Η νέα αυτή πληροφόρηση καθιστά επιτακτική την επανεξέταση των περιγραφών 

θέσεων εργασίας (job descriptions) και την προσαρµογή τους στα νέα δεδοµένα, ενώ 

ταυτόχρονα κάνει εφικτή τη συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) (σε όρους 

χρόνου ή κόστους) των δραστηριοτήτων µεταξύ των επιχειρησιακών µονάδων 

(business units) της εταιρείας. Επιπρόσθετα µε τη διάκριση των δραστηριοτήτων σε 

αυτές που προσθέτουν αξία (value-added) και σε αυτές που δεν προσθέτουν αξία 

(non-value-added), η πληροφόρηση που παρέχει το ABC µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

ακόµα και  για τον ανασχεδιασµό των διαδικασιών (process reengineering), την 

κατάρτιση προϋπολογισµών (activity-based budgeting), την ανάλυση κερδοφορίας 

των πελατών (customer profitability analysis) κτλ. 

3.2 Η υλοποίηση ενός συστήµατος κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων 

Εάν η επιχείρηση έχει ένα καλό σύστηµα κοστολόγησης µπορεί να "σχεδιάσει" 

προϊόντα και υπηρεσίες που να συναντούν τις προσδοκίες των καταναλωτών και αυτό 

να είναι επικερδές για την επιχείρηση (Kaplan και Couper,1998). Επιπλέον, το 

σύστηµα αυτό, είναι σηµείο αναφοράς για όταν υπάρχει η ανάγκη για βελτίωση της 

ποιότητας, αποδοτικότητας και ταχύτητας όπου µπορεί να αυξήσει τη γνώση στους 

υπαλλήλους. Μπορεί να κατευθύνει τη ποιότητα του προϊόντος και την απόφαση για 

επένδυση, τη διαπραγµάτευση της τιµής και την επιλογή του προµηθευτή, καθώς και 

την διανοµή της υποδοµής και υπηρεσίας στην αγορά. Η πληροφόρηση του ακριβούς 

κόστους είναι αναγκαία για αποφάσεις µε στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις. 

Το σύστηµα κοστολόγησης παρέχει τρεις λειτουργίες: 

- Εκτιµώντας την απογραφή και καταµετρώντας τα κόστη από τα προϊόντα που 

πουλήθηκαν για οικονοµική αναφορά. 

- Υπολογίζοντας τα κόστη από τις δραστηριότητες, προϊόντα, υπηρεσίες και πελάτες. 
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- ∆ίνοντας αναφορά στους διευθυντές και λειτουργούς της επιχείρησης για την 

πρόοδο της αποδοτικότητας. 

Το παραδοσιακό σύστηµα κοστολόγησης λειτουργεί ακόµα καλά για την πρώτη 

λειτουργία, καθώς οι εξωτερικοί παράγοντες γεν ενδιαφέρονται για τη διαστρέβλωση 

του κόστους και δεν παίρνουν υπόψη το µάρκετινγκ, τις πωλήσεις και τα 

διανεµόµενα κόστη, που είναι στη πραγµατικότητα πολύ σηµαντικά.. Παρόλα αυτά οι 

διευθυντές δεν παίρνουν αρκετές πληροφορίες για το απλό σύστηµα κοστολόγησης. 

Εδώ είναι όπου το ABC παίρνει µέρος. Ένα παρόµοιο µοντέλο θα πρέπει να δίνει 

ακριβή δραστηριότητα και επιπλέον κόστη σε µια κλίµακα 5-10%, καθώς τα 

παραδοσιακά δεν µπορούν να το εφαρµόσουν. Υποτίθεται το ABC σύστηµα δίνει 

στους διευθυντές έναν οικονοµικό χάρτη των εξόδων και των κερδών των 

δραστηριοτήτων / προϊόντων / υπηρεσιών / πελατών. Χρειάζεται χρόνος για 

προσαρµογής και εκµάθησης . 

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

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

συστήµατος κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων, ακολουθώντας τα εξής 4 

βήµατα(Κaplan & Cooper, 1998) 

Βήµα 10: ανάπτυξη λεξικού δραστηριοτήτων  

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

σχεδιασµό και την εφαρµογή του συστήµατος, έπρεπε να δηµιουργήσει το λεξικό 

δραστηριοτήτων από την αρχή. Σήµερα έχοντας την εµπειρία της εφαρµογής του 

συστήµατος από πολλές επιχειρήσεις, έχουν αναπτυχθεί από εταιρείες συµβούλων 

οδηγοί επιλογής δραστηριοτήτων οι οποίοι διευκολύνουν πολύ το έργο των 

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

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

κανόνας υποδεικνύει ότι όσες δραστηριότητες χρησιµοποιούν λιγότερο του 5% του 

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

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

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

του κόστους των προϊόντων και της εξυπηρέτησης των πελατών. Βέβαια, για την 
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ορθή επιλογή αυτών των δραστηριοτήτων, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να έχουν πάντα 

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

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

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

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

των λεπτοµερειών των πληροφοριών που συγκεντρώνονται και άρα τη µείωση του 

κόστους που απαιτείται για την παρακολούθηση της κάθε δραστηριότητας χωριστά. 

 

Βήµα 20 : Προσδιορισµός του τι ξοδεύει η επιχείρηση σε κάθε δραστηριότητά 

Στοιχείο κόστους είναι το ποσό που πληρώνεται για την απόκτηση ενός πόρου. Τα 

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

κόστος που σχετίζεται άµεσα µε την παραγωγή συγκεκριµένων προϊόντων, και 

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

πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται άµεσα µε την παραγωγή των 

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

εκτελούνται σε διαφορετικά επίπεδα Στο στάδιο αυτό πρέπει να προσδιοριστούν οι 

οδηγοί πόρων, για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε στον επιµερισµό πρώτου 

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

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

επίπεδο που προκαλείται από συγκεκριµένες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες 

διακρίνονται µε βάση το κριτήριο του επιπέδου αναφοράς σε έξι επίπεδα: επίπεδο 

µονάδας προϊόντος, επίπεδο παρτίδας, επίπεδο προϊόντος, επίπεδο πελατών, επίπεδο 

καναλιού διανοµής, επίπεδο επιχείρησης.   

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

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

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

πωλήσεων. Τα παραδοσιακά κοστολογικά συστήµατα που χρησιµοποιούν ως βάσεις 

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

αποκλειστικά σε οδηγούς κόστους σε επίπεδο µονάδας προϊόντος. 
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 2)Οι δραστηριότητες σε επίπεδο παρτίδας (batch-level activities), είναι εκείνες 

που πραγµατοποιούνται κάθε φορά που γίνεται χειρισµός ή επεξεργασία µιας 

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

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

παραγγελιών προς τους πελάτες, είναι δραστηριότητες παρτίδας. Συµβαίνουν κάθε 

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

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

αριθµό των µονάδων προϊόντος που παράγονται, τον αριθµό µονάδων που πωλούνται 

ή κάποιο άλλο µέτρο όγκου. Για παράδειγµα, το κόστος ρύθµισης µιας µηχανής είναι 

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

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

εκείνες που σχετίζονται µε συγκεκριµένα προϊόντα και τυπικά πρέπει να 

πραγµατοποιούνται ανεξάρτητα από το πόσες παρτίδες δροµολογούνται ή πόσες 

µονάδες προϊόντος παράγονται ή πωλούνται. Για παράδειγµα , δραστηριότητες όπως 

ο σχεδιασµός ή η διαφήµιση ενός προϊόντος και η απασχόληση αντίστοιχου 

προσωπικού, είναι όλες δραστηριότητες σε επίπεδο προϊόντος. Εάν οι 

δραστηριότητες αυτού του επιπέδου, εκτελούνται για να υποστηρίξουν µια 

συγκεκριµένη µάρκα προϊόντος ή µια συγκεκριµένη γραµµή παραγωγής, τότε 

αναφερόµαστε αντίστοιχα στις δραστηριότητες σε επίπεδο µάρκας προϊόντος 

(brand sustaining activities) και στις δραστηριότητες σε επίπεδο γραµµής 

προϊόντος (product line sustaining activities). Επίσης, σε αντιστοιχία µε τις 

δραστηριότητες σε επίπεδο προϊόντος υπάρχουν και οι δραστηριότητες σε επίπεδο 

παραγγελιών (order sustaining activities), δηλαδή αυτές που στοχεύουν στην 

διεκπεραίωση συγκεκριµένων παραγγελιών και είναι ανεξάρτητες του µεγέθους και 

του περιεχοµένου της παραγγελίας. 

4)Οι δραστηριότητες σε επίπεδο πελατών (customer sustaining activities), 

στοχεύουν στην εξυπηρέτηση και διατήρηση συγκεκριµένων πελατών. ∆εν αφορούν 

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

 5)Οι δραστηριότητες σε επίπεδο καναλιού διανοµής (channel sustaining 

activities), είναι αυτές που δεν µπορούν να αναγνωριστούν σε επίπεδο παραγγελιών 
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πελατών, και αφορούν συγκεκριµένα κανάλια διανοµής που χρησιµοποιεί η 

επιχείρηση προς εξυπηρέτηση των πελατών. 

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

αυτές που πραγµατοποιούνται ανεξάρτητα από το ποιοι πελάτες εξυπηρετούνται ή 

ποια προϊόντα παράγονται ή πόσες παρτίδες επεξεργάζονται ή ακόµα πόσες µονάδες 

προϊόντος παράγονται. Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει δραστηριότητες όπως η 

συντήρηση των κτιρίων, η ασφάλιση κλπ. 

Μέχρι τώρα τα παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης αναγνώριζαν µόνο εκείνα τα 

κόστη που προκαλούνταν σε επίπεδο µονάδας προϊόντος. Υπάρχουν όµως και κόστη 

που προκαλούνται από δραστηριότητες σε επίπεδο παρτίδας ή προϊόντος συνολικά. 

Ένα σύστηµα ABC αποδίδει το κόστος σε εκείνο το επίπεδο δραστηριότητας το 

οποίο το προκαλεί. Λανθασµένα διαιρούνται τα κόστη σε επίπεδα παρτίδας ή 

προϊόντος µε τον αριθµό των µονάδων που παράγονται. Έτσι λαµβάνεται ως 

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

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

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

οι ποσότητες που τα προκαλούν Το ABC χρησιµοποιεί την ιεράρχηση των 

δραστηριοτήτων για να αποδώσει το κάθε κόστος σε εκείνο το επίπεδο όπου 

προκαλείται από συγκεκριµένες δραστηριότητες. Η ιεράρχηση των δραστηριοτήτων 

επιτρέπει την οργάνωση των εξόδων κατά τρόπο που να είναι δυνατή η ανεύρεση 

µιας σχέσης αιτίου-αιτιατού. Η λογική του ABC είναι να κατανέµεται το κάθε 

στοιχείο κόστους στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο της ιεραρχίας των 

δραστηριοτήτων, ώστε η διοίκηση να εφοδιάζεται µε ακριβείς πληροφορίες ως προς 

το κόστος λειτουργίας της. 

Βήµα 30: Αναγνώριση των προϊόντων, πελατών και υπηρεσιών της επιχείρησης. 

Στο πρώτο και δεύτερο βήµα της διαδικασίας υλοποίησης, προσδιορίσαµε τις 

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

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

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

επιχείρηση έχει ανάγκη τις δραστηριότητες για τον σχεδιασµό, την παραγωγή και τη 
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διανοµή των προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της. Έτσι λοιπόν, η επιχείρηση 

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

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

επιλογή των πιο βασικών χρηστών των εκροών των δραστηριοτήτων που θα 

επιβαρυνθούν µε το κόστος των πόρων. 

 

Βήµα 40 : Επιλογή των οδηγών κόστους . 

Τα δύο βασικά κριτήρια για να επιλέξουµε τους κατάλληλους οδηγούς κόστους είναι: 

η ευκολία συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικά µε τον οδηγό κόστους και ο βαθµός 

στον οποίο ο οδηγός κόστους µετρά µε ακρίβεια την ανάλωση της δραστηριότητας 

από το προϊόν. Η επιλογή του κατάλληλου οδηγού κόστους είναι ένα ζήτηµα 

σηµαντικό για τις επιχειρήσεις. Η επιλογή ενός απλού και εύκολα µετρήσιµου οδηγού 

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

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

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

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

αντισταθµίζει το κόστος αυτό. Συνεπώς, η επιλογή ενός οδηγού κόστους εξαρτάται 

από την ακρίβεια που επιθυµούµε στην εκτίµηση του κόστους σε συνδυασµό µε το 

κόστος της µέτρησης. Από την πράξη όµως, αποδεικνύεται πως η επιλογή των 

οδηγών κόστους πρέπει να είναι περιορισµένη ώστε να είναι αποτελεσµατική. Για 

παράδειγµα , για δραστηριότητες που προκαλούνται από το ίδιο γεγονός, όπως 

προετοιµασία παραγγελιών παραγωγής, σχεδιασµός παραγωγικών κύκλων, 

επιθεωρήσεις αρχικών κοµµατιών και µεταφορά υλικών, κλπ µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ο ίδιος οδηγός κόστους, όπως ο αριθµός των κύκλων παραγωγής. 

∆ηλαδή, ένας οδηγός κόστους µπορεί να είναι κοινός για περισσότερες από µία 

δραστηριότητες. Συνήθως, οι οδηγοί κόστους ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες: 

� Οδηγοί συναλλαγών. 

� Οδηγοί διάρκειας. 

� Οδηγοί έντασης ή απευθείας χρέωσης. 
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Οι οδηγοί συναλλαγών, όπως ο αριθµός των προετοιµασιών, ο αριθµός των 

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

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

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

Για παράδειγµα, ο σχεδιασµός ενός κύκλου παραγωγής, η διεκπεραίωση µιας  

παραγγελίας ή η διατήρηση ενός αριθµού κοµµατιών, απαιτεί τον ίδιο χρόνο και την 

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

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

διατηρήσουµε αντίστοιχα. Οι οδηγοί συναλλαγών είναι οι λιγότερο δαπανηροί αλλά 

ταυτόχρονα µπορούν να αποδειχθούν οι λιγότερο ακριβείς, καθώς υποθέτουν ότι 

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

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

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

διαφοροποίηση που προκύπτει από τα επιµέρους αντικείµενα κοστολόγησης είναι 

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

κόστους της δραστηριότητας στο αντικείµενο κοστολόγησης. Εάν όµως η ποσότητα 

των πόρων που απαιτείται για την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας ποικίλει 

σηµαντικά από προϊόν σε προϊόν, χρειαζόµαστε περισσότερο ακριβείς και 

δαπανηρούς παράγοντες κόστους. Οι οδηγοί διάρκειας εκφράζουν το χρόνο που 

απαιτείται για την εκτέλεση µιας δραστηριότητας. Πρέπει να χρησιµοποιούνται όταν 

υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στο βαθµό χρήσης της δραστηριότητας για 

κάθε επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Για παράδειγµα, τα απλά προϊόντα µπορεί να 

χρειάζονται χρόνο προετοιµασίας 10 –15 λεπτά, ενώ περισσότερο πολύπλοκα και 

υψηλής ακρίβειας προϊόντα µπορεί να απαιτούν 6 ώρες προετοιµασίας. Η χρήση ενός 

οδηγού συναλλαγών, όπως ο αριθµός των προετοιµασιών, θα υπερτιµούσε τους 

πόρους που χρησιµοποιούνται στην προετοιµασίας των απλών προϊόντων, ενώ θα 

υποτιµούσε τους πόρους των σύνθετων προϊόντων. Για να αποφύγουµε αυτό το 

πρόβληµα, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε παράγοντες διάρκειας όπως οι ώρες 

προετοιµασίας, για να αποδώσουµε το κόστος προετοιµασίας στα προϊόντα. 

Παραδείγµατα οδηγών διάρκειας περιλαµβάνουν ώρες προετοιµασίας, ώρες 

επιθεωρήσεων, καθαρές εργατοώρες. Όσον αφορά τη διακίνηση υλικών, η απόσταση 

µετακίνησης µπορεί να αντιµετωπιστεί ως παράγοντας διάρκειας. Η απόσταση µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό του χρόνου που χρειάζεται για τη µεταφορά 
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των υλικών από το ένα σηµείο στο άλλο. Γενικά οι οδηγοί διάρκειας, είναι πιο 

ακριβείς από τους παράγοντες συναλλαγών, αλλά η εφαρµογή τους κοστίζει 

περισσότερο καθώς το µοντέλο απαιτεί υπολογισµούς χρόνου κάθε φορά που 

εκτελείται µια δραστηριότητα. Με ένα οδηγό συναλλαγής µόνο διαθέσιµο, ο 

σχεδιαστής θα χρειαζόταν να ξέρει µόνο πόσες φορές έγιναν ετοιµασίες για κάποιο 

προϊόν, πληροφορία η οποία είναι άµεσα ανακτήσιµη  από το σύστηµα σχεδιασµού 

της παραγωγής. Η γνώση του χρόνου προετοιµασίας για κάθε προϊόν είναι ένα 

επιπρόσθετο και ακριβότερο πληροφοριακό στοιχείο. Η επιλογή µεταξύ των δύο 

τύπων οδηγών, είναι όπως πάντα, θέµα οικονοµίας και εξισορρόπησης των ωφελειών 

της αυξηµένης ακρίβειας µε το κόστος της αυξηµένης µέτρησης.  Οι οδηγοί έντασης 

χρεώνουν άµεσα τα αντικείµενα κοστολόγησης για τους πόρους που χρησιµοποιεί 

κάθε δραστηριότητα. Συνεχίζοντας, µε το παράδειγµα δραστηριοτήτων 

προετοιµασίας, ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο προϊόν µπορεί να απαιτεί ειδική 

προετοιµασία, εξειδικευµένο προσωπικό, ειδικές µετρήσεις ακριβείας και εξοπλισµό 

ελέγχου κάθε φορά που µια µηχανή «στήνεται» για την παραγωγή του. Ένας οδηγός 

διάρκειας, όπως το κόστος προετοιµασίας ανά ώρα, υποθέτει ότι όλες οι ώρες είναι 

ισοδύναµες από άποψη κόστους, αλλά δεν αντανακλά το επιπλέον προσωπικό, το 

εξειδικευµένο προσωπικό, και τον εξοπλισµό που µπορεί να απαιτείται σε ορισµένες 

διαδικασίες προετοιµασίας αλλά όχι σε άλλες. Σε αυτές τις περιπτώσεις το κόστος 

των δραστηριοτήτων ίσως θα πρέπει να αποδοθεί απευθείας στο αποτέλεσµα της 

δραστηριότητας, µε βάση το φόρτο της εργασίας ή άλλα αρχεία που συσσωρεύουν τα 

έξοδα των δραστηριοτήτων που απαιτήθηκαν για το συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Οι 

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

στην εφαρµογή τους. Πρακτικά απαιτούν άµεση χρέωση µέσω ενός συστήµατος 

κοστολόγησης το οποίο ταξινοµεί τις εργασίες έτσι ώστε να ανιχνεύονται όλοι οι 

απαιτούµενοι πόροι όταν εκτελείται µια δραστηριότητα. Πρέπει να χρησιµοποιούνται 

µόνο όταν οι πόροι που σχετίζονται µε µια δραστηριότητα είναι ταυτόχρονα 

µεταβαλλόµενοι. Η ανάγκη επιλογής ανάµεσα σε ένα οδηγό συναλλαγής, διάρκειας ή 

άµεσης χρέωσης µπορεί να εµφανιστεί σχεδόν για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Για 

παράδειγµα, για την υποστήριξη και αναβάθµιση υπαρχόντων προϊόντων, µπορούµε 

να χρησιµοποιήσουµε: 
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- το κόστος ανά ενέργεια αναβάθµισης ή υποστήριξης (υποθέτουµε ότι κάθε τέτοια 

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

- Το κόστος ανά ώρα που καταναλώνεται για ενέργειες αναβάθµισης  υποστήριξης 

ενός προϊόντος (εδώ υποθέτουµε ότι κάθε τέτοια ενέργεια χρειάζεται διαφορετικό 

χρόνο για να ολοκληρωθεί αλλά και ότι κάθε ώρα για αυτές τις ενέργειες κοστίζει το 

ίδιο). 

- Το κόστος των πόρων που πραγµατικά χρησιµοποιούν οι δραστηριότητες 

αναβάθµισης και υποστήριξης (αριθµός καταναλισκόµενων ωρών, κόστος για κάθε 

µηχανικό ανά ώρα απασχόλησης και κόστος εξοπλισµού). 

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

πελατών, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε οποιοδήποτε τύπο οδηγού κόστους: 

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

- κόστος ανά ώρα υποστήριξης πελάτη (υποθέτουµε ότι κάθε πελάτης χρειάζεται 

διαφορετικό χρόνο υποστήριξης, αλλά και ότι κάθε ώρα υποστήριξης κοστίζει το 

ίδιο). 

- Πραγµατικό κόστος ανά πελάτη (πραγµατικός ή εκτιµούµενος χρόνος και 

συγκεκριµένοι πόροι που δεσµεύονται για συγκεκριµένους πελάτες). 

Οι οδηγοί κόστους των δραστηριοτήτων είναι το θεµελιώδες συστατικό των 

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

συστηµάτων ABC ενθουσιάζονται µε τη δυναµική που τους παρέχεται να εντοπίσουν 

µε ακρίβεια τις οικονοµικές διαστάσεις των λειτουργιών του οργανισµού. Οι οµάδες 

αυτές βλέποντας την ποικιλία και πολυπλοκότητα των λειτουργιών του οργανισµού, 

φτάνουν στο σηµείο να σχεδιάζουν συστήµατα µε δραστηριότητες που µπορεί να 

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

των οδηγών κόστους, αντιµετωπίζουν µε περισσότερο ρεαλισµό την κατάσταση. Αν 

υποθέσουµε ότι κάθε δραστηριότητα απαιτεί το δικό της ξεχωριστό οδηγό κόστους, 

και ότι η επιχείρηση έχει 5000 διαφορετικά προϊόντα και 500 πελάτες, τότε ο 

αναλυτής θα πρέπει να διαχειριστεί 2.500.000 πληροφοριακά στοιχεία (500*5000). 
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Αυτός είναι και ο αριθµός των οδηγών κόστους που χρησιµοποιούνται ανά προϊόν και 

ανά πελάτη. Για αυτούς τους λόγους, τα συστήµατα ABC που στοχεύουν στην 

κοστολόγηση προϊόντων και πελατών χρησιµοποιούν όχι περισσότερους από 30-50 

οδηγούς κόστους, η πλειοψηφία των οποίων µπορεί να ανιχνευθεί στα προϊόντα και 

τους πελάτες σχετικά απλά µέσα από το πληροφοριακό σύστηµα του οργανισµού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Κριτική θεώρηση του ABC 

 4.1 Τα πλεονεκτήµατα του ABC 

Η βιβλιογραφία και η επιχειρηµατική πρακτική που αφορά την εφαρµογή του ABC, 

έχουν να επιδείξουν ένα µεγάλο κατάλογο πλεονεκτηµάτων, τα οποία στις 

περισσότερες επιχειρήσεις πήραν την µορφή υψηλών χρηµατικών αποδόσεων ή της 

απόκτησης διατηρήσιµων ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων. 

Τα σηµαντικότερα από αυτά τα πλεονεκτήµατα σύµφωνα µε τους Kaplan και 

Cooper(1998), είναι τα εξής: 

1)Βελτίωση επιχειρησιακών διεργασιών. Όπως είδαµε στην παρουσίαση των 

βηµάτων υλοποίησης ενός συστήµατος ABC, η πρώτη δουλεία που πρέπει να κάνει 

µια επιχείρηση προκειµένου να εφαρµόσει το σύστηµα αυτό, είναι µια ανάλυση 

δραστηριοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η καλύτερη κατανόηση του 

τρόπου λειτουργίας µιας επιχείρησης. Αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι είναι πολύ 

δύσκολο να διαχειριστείς ένα οργανισµό ως ενιαίο σύστηµα, από ότι την κάθε 

δραστηριότητα χωριστά. Μέσω αυτής της ανάλυσης, οι διοικούντες παίρνουν 

πληροφόρηση για διάφορα θέµατα, όπως: τι ακριβώς γίνεται, πόση εργασία 

απαιτείται, το κόστος πραγµατοποίησης της εργασίας, η ποιότητα της εργασίας, ο 

χρόνος πραγµατοποιήσεως της εργασίας, η εκροή της εργασίας. Επίσης, µε βάση 

κάποια κριτήρια που έχουµε ήδη αναφέρει, εκτιµάται ποιες δραστηριότητες είναι οι 

ποιο σηµαντικές και ποια είναι η επίδοση τους. Επιπλέον, µε την ανάλυση 

προστιθέµενης αξίας εντοπίζονται οι δραστηριότητες που δεν προσθέτουν αξία στο 

προϊόν που παράγεται. Αφού λοιπόν, οι υπεύθυνοι λάβουν όλη αυτή την 

πληροφόρηση που πηγάζει από αυτήν την ανάλυση, µπορούν να βελτιώσουν τις 

επιχειρησιακές διεργασίες, µε την εξάλειψη περιττών και σπάταλων δραστηριοτήτων, 

οι οποίες αυξάνουν το κόστος χωρίς κανένα αντίστοιχο όφελος. Οι διεργασίες και οι 

δραστηριότητες είναι το κεντρικό νευρικό σύστηµα ενός οργανισµού και 

εκπροσωπούν το τι κάνει η εταιρεία προκειµένου να δηµιουργήσει αξία για τους 

πελάτες της. Η διοίκηση µιας επιχείρησης πρέπει να είναι επικεντρωµένη στη 

βελτίωση των διεργασιών, ώστε να καταφέρνει να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα 

της. 
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2)Ανίχνευση της κερδοφορίας των προϊόντων. Το ABC χρησιµοποιώντας µια 

ευρύτερη κλίµακα δραστηριοτήτων και οδηγών κόστους, και µε τη βοήθεια 

ιεράρχησης των δραστηριοτήτων σε επίπεδο παρτίδας και µονάδος προϊόντος, έδωσε 

µια πολύ διαφορετική εικόνα της κερδοφορίας των προϊόντων σε σχέση µε τα 

παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης. Τα παραδοσιακά συστήµατα θεωρούσαν ότι 

δεν υπάρχει καµία σχέση µεταξύ του µίγµατος προϊόντων και του όγκου παραγωγής, 

µε τη ζήτηση πόρων. Ένα καλοσχεδιασµένο σύστηµα ABC βοηθά τη διοίκηση να 

αποκτήσει καλύτερη γνώση για τι πως δηµιουργούνται τα κέρδη της σε επίπεδο 

προϊόντων, και συνεπώς να βελτιώσει την κερδοφορία της, εγκαταλείποντας τα 

προϊόντα που δεν δηµιουργούν κέρδη. Τι βοηθά δηλαδή να δηµιουργήσει ένα πιο 

κερδοφόρο χαρτοφυλάκιο προϊόντων; 

Οι επιλογές που έχει µια επιχείρηση για να πετύχει αυτό, είναι: 

� Αναπροσδιορισµός των τιµών των προϊόντων 

� Υποκατάσταση προϊόντων 

� Επανασχεδιασµός προϊόντων 

� Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας 

� Επένδυση σε ευέλικτες γραµµές παραγωγής 

� Μείωση προϊόντων 

3)Ανίχνευση της κερδοφορία των πελατών. Αντίστοιχα ως προς την κερδοφορία των 

πελατών θα µπορούσαµε να πούµε ότι εφαρµόζοντας µια επιχείρηση το ABC, ίσως 

διαπιστώσει ότι πελάτες στους οποίους αναλώνει περισσότερες δραστηριότητες, δεν 

είναι τόσο κερδοφόροι όσο υποστήριζαν τα παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης. 

4)Μετατροπή του έµµεσου κόστους σε άµεσο. Σε όλη τη διάρκεια της ανάλυσης, 

βασικός στόχος του ABC είναι ο προσδιορισµός όσο το δυνατόν περισσότερων 

συνδέσεων µεταξύ των πόρων και των δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια και αφού 

ιχνηλατήσει τη χρήση όλων των πόρων από τις δραστηριότητες, συνδέει τα κόστη 

των δραστηριοτήτων µε τα αντικείµενα κόστους χρησιµοποιώντας οδηγούς κόστους 

πιο κατάλληλους και πιο αντιπροσωπευτικούς. Με αυτόν τον τρόπο 

ελαχιστοποιούνται τα λάθη και αποφεύγεται η αυθαίρετη κατανοµή του κόστους που 

µπορεί να επηρεάσει αρνητικά µια σειρά αποφάσεων. 
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5)Βοηθά στην µείωση του κόστους. Η διαδικασία βελτίωσης των επιχειρησιακών 

διεργασιών που είναι αποτέλεσµα της ανάλυσης δραστηριοτήτων και γενικότερα της 

εφαρµογής του ABC, έχει ως φυσικό επακόλουθο την µείωση του συνολικού κόστους 

µιας επιχείρησης. Πέρα από αυτό όµως, το σηµαντικότερο είναι ότι το ABC επιτρέπει 

στους διοικούντες να γνωρίζουν από πού ακριβώς προέρχεται αυτή η µείωση του 

κόστους. 

6)Εντοπισµός κόστους αργούσας παραγωγικής δυναµικότητας. Τα παραδοσιακά 

κοστολογικά συστήµατα µετρούν µόνο το κόστος που δαπανάται για την απόκτηση 

των πόρων. Το ABC εκπληρώνοντας την βασική του αρχή ότι οι δραστηριότητες 

αναλώνουν τους πόρους για την παραγωγή προϊόντων / υπηρεσιών, µπορεί να 

υπολογίσει ποιο είναι το πραγµατικό ύψος των πόρων που χρειάζονται για την 

παραγωγή κάθε προϊόντος ή την εξυπηρέτηση κάθε πελάτη. ∆ηλαδή, το ABC 

αναγνωρίζει και υπολογίζει τη διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στην πραγµατική 

χρήση των πόρων και στις δαπάνες για την απόκτηση τους, δηλαδή την αργούσα 

παραγωγική δυναµικότητα. Η ισότητα που απεικονίζει τη σχέση αυτή είναι η 

παρακάτω: 

 Κόστος συνολικών πόρων= κόστος χρησιµοποιηµένων πόρων + κόστος αργούσας 

παραγωγικής δυναµικότητας 

Εφόσον λοιπόν δεν χρησιµοποιείται όλη η παραγωγική δυναµικότητα, δεν είναι 

σωστό να επιβαρύνουµε το κόστος των προϊόντων ή των πελατών µε όλη τη δαπάνη 

του πόρου, αλλά µε το ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας που 

χρησιµοποιείται. Η αργούσα παραγωγική δυναµικότητα αποτελεί διαφορετική 

κατηγορία κόστους και η αναγνώρισή της βοηθά την επιχείρηση είτε στην 

εντατικότερη εκµετάλλευση των αδρανών παραγωγικών πόρων, είτε στην πώληση 

τους εφόσον δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω εκµετάλλευση. 

7)Το ABC βοηθά στην µέτρηση του κόστους ποιότητας. Το ABC δίνει τη δυνατότητα 

σε µια επιχείρηση να µετρά το ακριβές κόστος της ποιότητας. Η έννοια του κόστους 

περιλαµβάνει δύο κύριες περιοχές: το κόστος του ελέγχου ποιότητας και το κόστος 

αποτυχίας ελέγχου ποιότητας 
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Το κόστος ελέγχου ποιότητας περιλαµβάνει τα εξής δύο στοιχεία: 

Α) Το κόστος πρόληψης, δηλαδή το κόστος των ενεργειών που απαιτούνται για την 

αποφυγή της παραγωγής ελαττωµατικών προϊόντων, και περιλαµβάνει τον πλήρη 

σχεδιασµό του συστήµατος ποιότητας, τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, την 

εκπαίδευση σε θέµατα ποιότητας 

Β)Το κόστος εκτίµησης, δηλαδή το κόστος των ενεργειών που απαιτούνται για τη 

διατήρηση του επιθυµητού επιπέδου ποιότητας, και περιλαµβάνει το κόστος των 

επιθεωρήσεων και ελέγχων. 

Το κόστος αποτυχίας του ελέγχου που προκαλείται από τη χρήση υλικών και την 

παραγωγή προϊόντων που δεν συµµορφώνονται µε τις ποιοτικές προδιαγραφές, και 

αποτελείται από δύο επιµέρους στοιχεία:  

Α)Το κόστος των εσωτερικών αστοχιών δηλαδή το κόστος που προκαλείται από τη 

µη ικανοποιητική ποιότητα στο εσωτερικό της επιχείρησης, δηλαδή, το κόστος από 

τα ελαττωµατικά προϊόντα και υλικά, από τις επανακατεργασίες και από τις 

καθυστερήσεις παραγωγής. 

Β)Το κόστος των εξωτερικών αστοχιών, δηλαδή το κόστος που προκύπτει από τη µη 

ικανοποιητική ποιότητα στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, όπως το κόστος 

από τη χαµηλά απόδοση των προϊόντων, τη χαµηλά αξιοπιστία, τις επιστροφές και τα 

παράπονα των πελατών.  

Το πλεονέκτηµα του ABC έναντι των παραδοσιακών κοστολογικών συστηµάτων, 

είναι ότι µέσω της ανάλυσης δραστηριοτήτων και της διαδικασίας βελτίωσης των 

επιχειρησιακών διεργασιών, µπορεί να ανιχνεύσει τα συστατικά µέρη του κόστους 

της ποιότητας. Η φιλοσοφία του ABC σχετικά µε το κόστος της κακής ποιότητας, 

είναι ότι δεν πρέπει να αποτελεί µέρος των ΓΒΕ και άρα να µερίζεται σε όλα τα 

προϊόντα, αλλά να αναγνωρίζεται και να επιβαρύνει άµεσα τις διαδικασίες, τα 

τµήµατα ή τους προµηθευτές που τα προκαλούν. Επίσης, το ABC δίνει τη 

δυνατότητα στην επιχείρηση να αναγνωρίσει τις δυνατότητες που έχει για βελτίωση 

της ποιότητας και να αναγνωρίσει που πραγµατικά κρύβονται οι ευκαιρίες. 
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8) ∆ίνει πληροφορίες για το κόστος ενός προϊόντος σε όλα τα στάδια του κύκλου 

ζωής του. Τα συνολικά κόστη κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος, 

διαχωρίζονται σε τρεις επιµέρους κατηγορίες: τα κόστη ανάπτυξης του προϊόντος, τα 

κόστη διάθεσης του προϊόντος και τα παραγωγικά κόστη. Τα παραδοσιακά 

συστήµατα κοστολόγησης, το κόστος ανάπτυξης και εισαγωγής νέων προϊόντων στην 

αγορά, το επέρριπταν σε όλα τα παραγόµενα προϊόντα. Το ABC βοηθά στον 

εντοπισµό αυτού του κόστους, καθώς επίσης και τον εντοπισµό των προϊόντων τα 

οποία αφορά. Επίσης, το ίδιο συµβαίνει και µε το κόστος εύρεσης και απόκτησης 

ενός νέου πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο, το ABC δεν παραποιεί την κερδοφορία των 

προϊόντων / πελατών, καθώς αυτά δεν επιβαρύνονται λανθασµένα µε άσχετο προς 

αυτά κόστος. Επίσης, η αναγνώριση αυτού του κόστους δίνει τη δυνατότητα στην 

διοίκηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες περιορισµού του, από το 

στάδιο ακόµα του σχεδιασµού και της ανάπτυξης των προϊόντων. 

9)Το ABC είναι χρήσιµο για τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Target Costing. 

Σύµφωνα µε την τεχνική του Target Costing, η εταιρεία προσδιορίζει το επιτρεπτό 

κόστος για το προϊόν ή την υπηρεσία, έχοντας δεδοµένη µια ανταγωνιστική τιµή 

αγοράς ή γνωρίζοντας την αναµενόµενη τιµή πώλησης, ώστε η εταιρεία να κερδίσει 

το επιθυµητό περιθώριο κόστους. ∆ηλαδή, 

Κόστος στόχος= Ανταγωνιστική Τιµή – Επιθυµητό κέρδος 

Η κοστολόγηση στόχου καθιστά το κόστος µια εισροή στη διεργασία ανάπτυξης του 

προϊόντος και όχι µια εκροή από αυτή. Αυτό που πρέπει να πετύχει η εταιρεία στην 

συνέχεια είναι να σχεδιάσει το προϊόν ώστε να ικανοποιήσει τους πελάτες και να 

µπορέσει να παραχθεί στην τιµή του κόστους στόχου του. Η εταιρεία έχει δύο 

επιλογές για να διαµορφώσει τα κόστη σε ένα επίπεδο κόστους στόχου, στις οποίες η 

συµβολή του ABC είναι σηµαντική: 

� Να αναγνωρίσει τα περιθώρια βελτίωσης των διαδικασιών για την παραγωγή 

του νέου προϊόντος, έτσι ώστε να διασφαλίσει την οικονοµικότερη χρήση των 

πόρων. Αυτό µπορεί να γίνει µε την εισαγωγή νέας τεχνολογίας παραγωγής 

και µε την χρήση εξελιγµένων τεχνικών διοίκησης κόστους όπως η 
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κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, µε σκοπό την αύξηση της 

παραγωγικότητας. 

� Να ανασχεδιάσει το προϊόν, έτσι ώστε να µειωθεί το κόστος του κατά το 

στάδιο του σχεδιασµού που είναι και το πιο σηµαντικό. 

10)Το ABC βοηθά στην σωστή επιλογή των προµηθευτών µε τους οποίους 

συνεργάζεται µια επιχείρηση. Παραδοσιακά, το κριτήριο µε το οποίο οι επιχειρήσεις 

επιλέγουν τους προµηθευτές τους, είναι η χαµηλή τιµή αγοράς µε την οποία τους 

προµηθεύουν τα προϊόντα τους. Για να πετύχουν αυτές τις χαµηλές τιµές, επιλέγουν 

προµηθευτές µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

� Που παρέχουν εκπτώσεις τζίρου σε περίπτωση µεγάλων παραγγελιών 

� Που η ποιότητα των προϊόντων τους και η αξιοπιστία τους δεν είναι καλή 

� Που η παραγωγή των προϊόντων τους γίνεται σε χώρες χαµηλού εργατικού 

κόστους 

� Που η παραγωγική τους διαδικασία δεν βασίζεται σε σύγχρονες µεθόδους 

παραγωγής 

Αυτά τα κριτήρια επιλογής προµηθευτών, έχουν ως αποτέλεσµα οι επιλεχθέντες 

προµηθευτές να αναλώνουν ένα µεγάλο µέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, 

όπως: 

� Μακροχρόνια αποθήκευση, εξαιτίας του µεγάλου όγκου παραγγελιών 

� Καθυστερήσεις στην παραλαβή των αγοραζόµενων προϊόντων 

� Περισσότεροι έλεγχοι της ποιότητας των αγοραζόµενων προϊόντων 

� Επιστροφές ελαττωµατικών και επαναληπτικές παραγγελίες 

Τα παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης αδυνατούν να διακρίνουν ποιοι 

προµηθευτές αναλώνουν µεγαλύτερο µέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το 

ABC µπορεί να ιχνηλατήσει αυτού του είδους τα κόστη. Σύµφωνα µε το ABC ο 

καλύτερος προµηθευτής είναι αυτός που µπορεί να προµηθεύσει το προϊόν του σε µια 

επιχείρηση σε χαµηλό συνολικό κόστος, και όχι σε χαµηλή τιµή. 
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Επίσης, σύµφωνα µε τους Helberg, Galletly και Bicheno (1994), τρία είναι τα κύρια 

οφέλη από την εφαρµογή ενός συστήµατος ABC: 

• Μια συγκεντρωµένη στρατηγική παραγωγής 

• Τα προϊόντα σχεδιάζονται για να αυξήσουν την αξία για τον καταναλωτή 

• Συνεχείς βελτιώσεις των λειτουργικών δραστηριοτήτων 

Επιπλέον, σύµφωνα µε µια µελέτη των Ittner, Lanen και Larcker (2002), η οποία 

εξετάζει τη σχέση µεταξύ ABC και απόδοσης παραγωγής, αποδεικνύεται ότι η 

εκτενής χρήση της ABC συνδέεται µε υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και µεγαλύτερες 

βελτιώσεις τόσο ως προς το χρόνο ως και προς την ποιότητα, τα οποία συνδέονται 

έµµεσα µε µειώσεις του κόστους παραγωγής. 

Σύµφωνα µε τον Stratton (2009) η χρήση της ABC παρέχει πράγµατι σηµαντική αξία 

τόσο στους διευθυντές όσο και στις ίδιες τις επιχειρήσεις καθώς παρέχει ανώτερα 

συστήµατα µέτρησης δαπανών και αποδοτικότητας. Επιπλέον, επισηµαίνει πως ίσως 

είναι καιρός ολοένα και περισσότερες οργανώσεις να ρίξουν µια άλλη µατιά στην 

υιοθέτηση των µεθόδων της ABC κοστολόγησης. 

Η έρευνα του Dan Swenson(2007) µετρά την ικανοποίηση των διευθυντικών 

στελεχών σχετικά µε την εφαρµογή της ABC και αποτιµά τη σηµασία της 

πληροφόρησης  µέσω του συστήµατος ABC στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Οι 

εταιρίες που χρησιµοποιούσαν την ABC παρουσίασαν σηµαντικές βελτιώσεις στη 

µείωση του κόστους  και βοηθήθηκαν αρκετά από την πληροφόρηση που παρείχε. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας των Maiga και Jacobs(2008) δείχνουν πως η εφαρµογή 

της ABC συνδέεται µε βελτίωση ποιότητας, βελτίωση του κύκλου ζωής και βελτίωση 

του κόστους. Η βελτίωση της ποιότητας συνδέεται άµεσα µε τη βελτίωση του κύκλου 

ζωής, τη βελτίωση του κόστους και την κερδοφορία. Η βελτίωση του κύκλου ζωής 

συνδέεται άµεσα µε την βελτίωση του κόστους και την κερδοφορία. Επίσης, η 

βελτίωση του κόστους συνδέεται άµεσα µε την κερδοφορία. Έτσι η εφαρµογή της 

ABC µπορεί να οδηγήσει σε κερδοφορία παρόλο που  δεν συνδέεται άµεσα µε την 

αυτή. 
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Μια έρευνα των Κοέν, Βενιέρη και Καηµενάκη(2005), αποδεικνύει πως οι 

επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν το ABC παρουσίασαν σηµαντικά διοικητικά οφέλη  

ενώ τα όποια προβλήµατα αντιµετώπισαν κατά τη διαδικασία εφαρµογής του 

συστήµατος συνδεόταν µε την επάρκεια των πόρων 

Σύµφωνα µε τους Stapleton, Pati, Beach, Julmanichoti (2004) το ABC σταδιακά 

χρησιµοποιείται περισσότερο ως εργαλείο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων παρά 

σαν ένα απλό εργαλείο λογιστικής. Τα πλεονεκτήµατα του ABC σε σχέση µε την 

πληροφόρηση που παρέχει στους µάνατζερς σχετικά µε τα προϊόντα και τους πελάτες 

είναι πολύ σηµαντικά και µπορούν να βοηθήσουν κάθε επιχείρηση χωρίς να 

επηρεάζουν τους στόχους της. 

Μια µελέτη των  Cagwin και Bouwman(2002) ερευνά τη βελτίωση της οικονοµικής 

απόδοσης που συνδέεται µε τη χρήση του ABC, και τους όρους υπό τους οποίους η 

εν λόγω βελτίωση επιτυγχάνεται. Εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν πληροφορίες για τις 

οικονοµικές επιδόσεις της εταιρίας, την έκταση της χρήσης του ABC, και τις ευνοϊκές 

συνθήκες που έχουν εντοπιστεί στη βιβλιογραφία ότι επηρεάζουν την 

αποτελεσµατικότητα του ABC. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι πράγµατι υφίσταται 

είναι µια θετική συσχέτιση µεταξύ ABC και της βελτίωσης της απόδοσης της 

επένδυσής  όταν το ABC χρησιµοποιείται ταυτόχρονα µε άλλες στρατηγικές 

πρωτοβουλίες, όταν εφαρµοστεί σε περίπλοκες και διαφορετικές επιχειρήσεις, όταν 

χρησιµοποιείται σε περιβάλλοντα όπου το κόστος είναι αρκετά σηµαντικό, και όταν 

υπάρχει περιορισµένος αριθµός των ενδοεταιρικών  συναλλαγών. 

4.2 Τα µειονεκτήµατα του ABC 

∆εν είναι δύσκολο να προσδιορίσει κανείς τα µειονεκτήµατα του ΑBC, εφόσον 

έχουµε ήδη κάνει την ανάλυση των πρακτικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει µια 

επιχείρηση στην προσπάθεια εφαρµογής του. Τα πιο ενδεικτικά από αυτά, τα οποία 

επισκιάζουν και την προσπάθεια αναγνώρισής της σπουδαιότητας του νέου αυτού 

συστήµατος, είναι τα εξής(Kaplan & Cooper 1998): 

1)H εφαρµογή του είναι ιδιαίτερα πολυδάπανη και πολύπλοκη. Όπως είδαµε, η 

εφαρµογή του ABC απαιτεί µια υψηλή επένδυση κεφαλαίου στην βελτίωση των 
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τεχνολογικών υποδοµών της επιχείρησης, αφού οι απαιτήσεις του συστήµατος είναι 

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

συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και τη συνεργασία µε εξωτερικούς 

συµβούλους, έως ότου οι εργαζόµενοι καταφέρουν να κατανοήσουν πλήρως την 

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

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

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

2)Κακός σχεδιασµός του συστήµατος, µπορεί να οδηγήσει σε λάθη στην 

κοστολόγηση των προϊόντων και κατά συνέπεια στην λήψη επιχειρηµατικών 

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

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

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

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

ABC. 

3)Οι αντιδράσεις των εργαζοµένων, µπορούν να οδηγήσουν σε αποτυχία της 

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

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

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

αναδιοργάνωση των επιχειρηµατικών διαδικασιών, που έχει ως στόχο την εξάλειψη 

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

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

µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ένα κλίµα δυσαρέσκειας στην εταιρεία και 

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

επιτυχία του συστήµατος. 

4) Η επιχείρηση υποχρεούται να έχει δύο διαφορετικά λογιστικά πληροφοριακά 

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

Όπως είδαµε, τα παραδοσιακά κοστολογικά συστήµατα είναι συνυφασµένα µε τις 

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

να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό των δηµοσιευµένων χρηµατοοικονοµικών 

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

ιδιαιτερότητες αυτές είναι: 
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• Η διαφορετική προσέγγιση στο τι συνιστά κόστος προϊόντος και τι κόστος 

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

παραδοσιακά κοστολογικά συστήµατα, ότι κατά το ABC µπορούν να 

αποδοθούν στο κόστος προϊόντων και µη βιοµηχανικά κόστη, ενώ µπορούν 

να εξαιρεθούν από το κόστος των προϊόντων κάποια βιοµηχανικά κόστη. 

Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι τα κόστη αποδίδονται σε δραστηριότητες 

που είναι ιεραρχηµένες σε επίπεδα, και κατά συνέπεια το κόστος των 

δραστηριοτήτων σε επίπεδο επιχείρησης, δεν αποτελεί κόστος προϊόντος. 

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

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

τις ιδιαίτερες λειτουργίες της κάθε επιχείρησης. ∆ηλαδή, ο µερισµός του 

κόστους δεν γίνεται µε βάση κοινούς αποδεκτούς κανόνες, και έτσι γίνεται 

δυσκολότερη η σύγκριση των αποτελεσµάτων µεταξύ των επιχειρήσεων και 

επίσης γίνεται δυσκολότερος ο εξωτερικός έλεγχος. 

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

βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, χρησιµοποιεί το κόστος 

ευκαιρίας εφόσον είναι σχετικό µε τη λήψη συγκεκριµένων αποφάσεων. 

Όµως, για την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων δεν 

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

χρήµα εκφραζόµενη θυσία που εκ προθέσεως υφίσταται κανείς για την 

απόκτηση η δηµιουργία υλικών ή άυλων οικονοµικών αγαθών». 

• Ο τρόπος υπολογισµού των αποσβέσεων. Όσον αφορά την ελληνική 

πραγµατικότητα, ξέρουµε πως οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει ετήσιων 

συντελεστών απόσβεσης οι οποίοι προσδιορίζονται από τη νοµοθεσία. Με το 

ABC δίνεται η δυνατότητα προσδιορισµού των αποσβέσεων βάσει της 

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

Εξαιτίας λοιπόν αυτών των εµποδίων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να 

χρησιµοποιούν ταυτόχρονα δύο διαφορετικά λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα. 

Ένα για να ικανοποιήσουν τις πληροφοριακές απαιτήσεις των εκτός της επιχείρησης 

και ένα για να ικανοποιήσουν τις πληροφοριακές απαιτήσεις των διοικούντων της 

επιχείρησης. Προς το παρόν, αυτό παραµένει ένα άλυτο πρόβληµα για την 
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πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Ο ρόλος του ABC είναι όχι να αντικαταστήσει τα 

προϋπάρχοντα κοστολογικά συστήµατα, αλλά να τα συµπληρώσει. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα µιας έρευνας των Askarany, Smith και Yazdifar 

(2007), τονίζεται ότι οι αλλαγές στη λογιστική διαχείριση των δαπανών συµβαδίζουν 

µε τις τεχνολογικές αλλαγές στις πρακτικές παραγωγής. Τα συµπεράσµατα αυτά 

παρουσιάζουν µια σηµαντική σχέση µεταξύ της τεχνολογικής αλλαγής στην πρακτική 

παραγωγής και την εφαρµογή της ABC αλλά καµία σηµαντική ένωση µεταξύ της 

εφαρµογής της ABC και του επιπέδου ικανοποίησης από τις εφαρµοσµένες τεχνικές 

διοικητικής λογιστικής. 

Oι Sievanen και Tornberg (2002) τονίζουν πως το ABC, εκτός από τα 

πλεονεκτήµατα, παρουσιάζει και σηµαντικά µειονεκτήµατα τα οποία θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη. Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα αφορά το υψηλό κόστος 

λειτουργίας του συστήµατος κατά τα πρώτα έτη της εφαρµογής του καθώς και ο 

εντοπισµός των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, η µέτρηση του όγκου τους και 

τέλος η αλλαγή του συστήµατος κοστολόγησης αποτελούν µια διαδικασία εξαιρετικά 

χρονοβόρα και δαπανηρή. 

Οι  Gunasekaran, Marri και Grieve(1999) υποστηρίζουν ότι εξαιτίας του µεγάλου 

κόστους και του χρόνου που απαιτεί ο σχεδιασµός και η εφαρµογή ενός ABC 

συστήµατος, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν να προβούν στην υιοθέτηση 

του παρόλο το µεγάλο ρόλο και τα πλεονεκτήµατα που θα είχαν στην 

ανταγωνιστικότητα τους. 

Τα ευρήµατα της έρευνας των Askarany και Yazdifar(2007), δείχνουν πως η σχετικά 

µικρή εφαρµογή της ABC  στις επιχειρήσεις  οφείλεται στο ότι τα διευθυντικά 

στελέχη δεν έχουν πειστεί ακόµα  στο ότι τα πλεονεκτήµατα της ABC είναι πολύ 

περισσότερα σε σχέση µε την παραδοσιακή κοστολόγηση. 

Σύµφωνα µε τους Roztocki, Porter, Thomas και Needy (2004), η εφαρµογή ενός νέου 

συστήµατος δαπανών απαιτεί χρόνο και χρήµατα. Ένα σύστηµα δαπανών βασισµένο 

σε ABC απαιτεί οργανωτικές αλλαγές, αποδοχή των υπαλλήλων, επένδυση σε 

λογισµικό, εξοπλισµό για τη συλλογή των δεδοµένων και ούτω καθεξής. 



58 

 

 

Οι Collins και Munter (2001) υποστηρίζουν ότι η εφαρµογή της ABC απαιτεί την 

ακριβή γνώση του προϊόντος της επιχείρησης, όµως αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να 

επιτευχθεί, ιδιαίτερα στην περίπτωση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Αυτό 

συµβαίνει γιατί οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν στους πελάτες τους µια ποικιλία 

υπηρεσιών κάποιες από τις οποίες αντιπροσωπεύουν το κύριο προϊόν της 

επιχείρησης, ενώ άλλες είναι συµπληρωµατικές του κύριου προϊόντος. 

Οι Palmer και Vied (1998), θεωρούν πως παρά την οµοφωνία σχετικά µε τα 

πλεονεκτήµατα της ABC κοστολόγησης, δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά µε τον 

τρόπο µετατροπής της θεωρίας για την ABC σε πράξη. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι θα 

πρέπει να είναι ένα µεµονωµένο σύστηµα που θα λειτουργεί παράλληλα µε το κύριο 

σύστηµα κοστολόγησης, ενώ άλλοι υποστηρίζουν πως κάτι τέτοιο θα αποτύχει καθώς 

τα δεδοµένα της ABC δεν ολοκληρώνονται στα βασικά συστήµατα 

χρηµατοοικονοµικών αναφορών και µέτρησης της επίδοσης που διαθέτει µια 

επιχείρηση. 

Ο Lere (2002) τονίζει ότι η ABC δε θα βελτιώσει την οικονοµική υπόσταση µιας 

επιχείρησης και πιθανώς δε θα κερδίσει χρήµατα από φόρους κ.τ.λ., εντούτοις, θα 

διευκολύνει όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων για τις διάφορες διαδικασίες. Για να 

δεχτεί µια επιχείρηση να ξεκινήσει την εφαρµογή της ABC, πρέπει να πειστούν οι 

λειτουργούντες διευθυντές για τα οφέλη που θα τους παράσχουν οι νέες πληροφορίες 

που θα προκύψουν από την ABC. 

Σύµφωνα µε τους Searcy και Roberts(2007), η ανάγκη µιας επιχείρησης για την 

εφαρµογή ενός ABC συστήµατος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Αν και 

µπορεί να προσφέρει µια σειρά από σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την 

παραδοσιακή κοστολόγηση, η αποτελεσµατική εφαρµογή του συστήµατος δεν είναι 

τόσο απλή. Ενώ η “ιδέα” του ΑΒC συστήµατος είναι σχετικά απλή, ένα σύστηµα που 

δουλεύει σωστά και αποκοµίζει τα αναµενόµενα οφέλη είναι  δύσκολη υπόθεση. Έτσι 

προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να αναλογιστεί 

τη θέση και τις εµπειρίες τις ώστε να αποφασίσει εάν η υιοθέτηση ενός τέτοιου 

συστήµατος  χρειάζεται να επανεξεταστεί. 
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Με άλλα λόγια, δεν υπήρξε καµία αντιληπτή διαφορά µεταξύ των απαντήσεων των 

εταιριών που εφάρµοσαν την κοστολόγηση ABC και εκείνων που δεν την εφάρµοσαν 

όσον αφορά στο επίπεδο ικανοποίησης, γεγονός που αποδεικνύει πως όπως οι 

παραδοσιακές λογιστικές τεχνικές δαπανών και διαχείρισης, έτσι και η ABC έχει τις 

ανεπάρκειές της. Η πρόταση αυτή µπορεί να δικαιολογήσει την απόφαση όλων 

εκείνων των εταιριών που ενώ είχαν αρχίσει να εφαρµόζουν ABC, αποφάσισαν να 

σταµατήσουν την εφαρµογή της µετά από µια σύντοµη περίοδο. 

 

4.3 Πρακτικά προβλήµατα κατά την εφαρµογή του ABC 

Η αδυναµία αναγνώρισης της σπουδαιότητας των βασικών αρχών του ABC και η µη 

αποδοχή τους από µια επιχείρηση, καθώς και η πολυπλοκότητα της µεθόδου είναι οι 

συνήθεις παράγοντες που αναστέλλουν την εφαρµογή του σε µια επιχείρηση. 

Συµβαίνει συχνά οι διοικούντες να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήµατα και τα οφέλη 

του, αλλά να διστάζουν να το εφαρµόσουν, φοβούµενοι το κόστος της αλλαγής, και 

κυρίως της αποτυχίας. 

Το ABC δεν µπορεί να δώσει λύσεις για όλα τα προβλήµατα και δεν ταιριάζει σε όλες 

τις επιχειρησιακές δοµές. Είναι πολύ πιθανό όµως να συντρέχουν κάποιες (ή όλες) 

από τις παραπάνω προϋποθέσεις και το ABC να µην εφαρµόζεται για κάποιον ή 

κάποιους από τους παρακάτω λόγους: 

• Η επιχείρηση δεν µπορεί να αντεπεξέλθει στο υψηλό κόστος που απαιτείται για την 

εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος. Σύµφωνα µε µια έρευνα του IMA (Institute of 

Management Accountants) που δηµοσιεύτηκε στο «Cost Management Update», το 

32% των βιοµηχανικών επιχειρήσεων που ερωτήθηκε δήλωσε ότι ξόδεψε 

περισσότερα από €100.000 για να εγκαταστήσει ένα σύστηµα ABC. 

• Η επιχείρηση δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία (know-how) για να 

εφαρµόσει και να λειτουργήσει επιτυχώς το ABC. 

• Η επιχείρηση δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογική υποδοµή για την ανάπτυξη 

πληροφοριακών συστηµάτων που θα υποστηρίζουν το ABC. 
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Τι συµβαίνει, όµως, στην περίπτωση που µια επιχείρηση πετυχαίνει να ξεπεράσει 

όλες τις προαναφερόµενες δυσκολίες και αποφασίζει να υιοθετήσει το ABC; Όπως 

κάθε νέα ιδέα, φιλοσοφία, µέθοδος, έτσι και στην περίπτωση του ABC ο δρόµος προς 

την επιτυχή εφαρµογή του δεν θα είναι πάντα εύκολος. Η βιβλιογραφία και, κυρίως, η 

πρακτική γνώση από υπαρκτά παραδείγµατα επιχειρήσεων έχουν καταγράψει µια 

«σκληρή» πραγµατικότητα. Υπάρχουν λάθη κατά την εφαρµογή και προβλήµατα που 

η εµφάνισή τους είναι πολλές φορές ικανή να αναστείλει ή να καταστρέψει την 

επιτυχία του ABC. 

Τα πιο συνηθισµένα από αυτά είναι τα ακόλουθα: 

• Προβλήµατα στη συγκέντρωση πληροφοριών που παίρνουν µια από τις 

παρακάτω µορφές: 

� ∆υσκολίες στην εξεύρεση των δραστηριοτήτων που θα χρησιµοποιηθούν σαν 

κέντρα κόστους 

� ∆υσκολίες µέτρησης των µονάδων έργων των δραστηριοτήτων που 

χρησιµοποιήθηκαν σαν κέντρα κόστους. 

� ∆υσκολίες στην επιλογή ορισµένων από την τυχόν πληθώρα των 

δραστηριοτήτων που εντοπίστηκαν. 

� ∆υσκολίες στην επιλογή των βάσεων µερισµού του κόστους των κέντρων 

δραστηριότητας. 

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

• Ελλιπής σχεδιασµός του συστήµατος που αντικατοπτρίζεται µε τους εξής τρόπους: 

� Το σύστηµα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, ενώ οι ανάγκες της επιχείρησης δεν 

απαιτούν από αυτό να προχωρά στην ανάλυση των πληροφοριών σε τόσο 

µεγάλο βάθος ή λεπτοµέρεια. 

� Το σύστηµα είναι τόσο απλό σε βαθµό που να µην καταγράφει επακριβώς τις 

απαιτούµενες πληροφορίες. 

� Οι πληροφορίες του συστήµατος δεν χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς που 

αυτό αρχικά σχεδιάστηκε. 
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• Αντίσταση των εργαζοµένων στην αλλαγή ή φόβος τους να αποδεχτούν την νέα 

πραγµατικότητα που προκύπτει από τις πληροφορίες που δίνει το ABC. Αυτό το 

πρόβληµα συχνά παραγνωρίζεται, ενώ είναι ίσως το σηµαντικότερο όλων. 

Εκτεταµένες έρευνες έχουν δείξει ότι οι εργαζόµενοι που νιώθουν ότι απειλούνται 

από νέες πληροφορίες ή νέες µεθόδους διοικητικής δράσης υιοθετούν αµυντική 

στάση απέναντι τους. Αυτοί οι αµυντικοί µηχανισµοί, δυστυχώς, εµποδίζουν τη 

διαδικασία της µάθησης και δίνουν την αίσθηση στους εργαζόµενους ότι δεν 

ευθύνονται για τις αρνητικές συνέπειες των πράξεών τους. Οι αντιδράσεις των 

εργαζοµένων καθυστερούν τη διαδικασία της εσωτερικής και εξωτερικής τους 

δέσµευσης απέναντι στο ABC. Η εξωτερική δέσµευση έχει την έννοια ότι οι 

εργαζόµενοι αποδέχονται τελικά τη νέα µέθοδο για να ικανοποιήσουν τη διοίκηση, ή 

από το φόβο µην τιµωρηθούν. Η εσωτερική δέσµευση υπάρχει όταν αισθάνονται 

προσωπικά υπεύθυνοι και παίρνουν οι ίδιοι πρωτοβουλίες για βελτιώσεις του 

συστήµατος. ∆ίχως αµφιβολία, µια επιχείρηση απολαµβάνει το 100% των 

δυνατοτήτων που της προσφέρει το ABC µόνο όταν µπορεί να εξασφαλισθεί η 

εσωτερική δέσµευση των εργαζοµένων. 

Τα προβλήµατα αυτά δεν είναι ασφαλώς αξεπέραστα. Με τη σωστή µελέτη και το 

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

να απολαύσει τα οφέλη του ABC.  

 

4.4 Προϋποθέσεις αποτελεσµατικότητας και παράγοντες 

επιτυχίας/αποτυχίας του ABC 

Μετά από µια προσεκτική ανάλυση των απαιτήσεων που έχει µια επιχείρηση από το 

σύστηµα κοστολόγησης και µέτρησης της επιχειρηµατικής επίδοσής της και το 

συνυπολογισµό της παραµέτρου κόστος εφαρµογής, είναι σε θέση να καταλήξει 

τελικά σε µια απόφαση ως προς το πόσο λεπτοµερές θα πρέπει να είναι το σύστηµα 

ABC που τελικά θα εφαρµόσει. 

 Το  ABC, όµως, δεν είναι πανάκεια, η λύση σε όλα τα προβλήµατα της επιχείρησης. 

Πολλές φορές µια επιχείρηση δεν έχει να κερδίσει τίποτα εφαρµόζοντας το, ή το 
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κέρδος της είναι ασήµαντο. Εάν ανατρέξει κανείς στην παγκόσµια επιχειρησιακή 

πρακτική, θα βρει µια σειρά από παραδείγµατα εταιριών, οι οποίες εφάρµοσαν µε 

ιδιαίτερη επιτυχία το ABC και σήµερα απολαµβάνουν τα τεράστια οφέλη του. 

Παράλληλα, υπάρχουν και πολλές άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες για κάποιους λόγους  

εφαρµόζοντας το ABC απέκτησαν ένα εξαιρετικά δαπανηρό σύστηµα κοστολόγησης 

και µέτρησης της επιχειρηµατικής επίδοσης, το οποίο αποδείχτηκε πολύ κατώτερο 

των µεγάλων προσδοκιών που είχαν οι διοικήσεις τους. 

Προτού µια επιχείρηση προβεί στην εφαρµογή του ABC, οφείλει να εξετάσει µια 

σειρά παραγόντων και να κρίνει κατά πόσο µε βάση αυτούς τους παράγοντες η 

ωφέλεια από την εφαρµογή του ξεπερνά το κόστος εφαρµογής και λειτουργίας του. Η 

βιβλιογραφία και η πράξη υποδεικνύουν µια σειρά από χαρακτηριστικά (ένα ή 

περισσότερα) που πρέπει να διαθέτει µια επιχείρηση για να δικαιολογήσει το κόστος 

της υψηλής επένδυσης σε ένα σύστηµα ABC και να είναι σίγουρη ότι οι ωφέλειες 

που θα προκύψουν από την εφαρµογή του θα υπερκαλύπτουν το κόστος αυτό. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα κυριότερα από αυτά τα κριτήρια. 

1. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων, η οποία µπορεί να αυξάνει χρόνο µε το χρόνο 

προκειµένου να καλύψει τις συνεχώς διαφοροποιούµενες ανάγκες των καταναλωτών.  

Το ABC είναι ιδιαίτερα χρήσιµο και στις περιπτώσεις που για την παραγωγή αυτής 

της ποικιλίας υιοθετούνται νέες πιο αυτοµατοποιηµένες παραγωγικές διαδικασίες, οι 

οποίες µειώνουν το κόστος άµεσης εργασίας και αυξάνουν τις απαιτήσεις για 

διάφορες υποστηρικτικές λειτουργίες. 

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

προετοιµασία των µηχανών, τον ποιοτικό έλεγχο, ή άλλες διαδικασίες όπως η έρευνα 

και ανάπτυξη, η προώθηση κ.ά. 

3. Τα προϊόντα χρησιµοποιούν σε µεγάλο, αλλά διαφορετικό βαθµό κοινές 

διαδικασίες παραγωγής, σχεδιασµού, µάρκετινγκ, διανοµής, ποιοτικού ελέγχου, 

έρευνας και ανάπτυξης κ.ά. Όσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός, τόσο δυσκολότερη 

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

βαίνει αυξανόµενη. Ένα από τα πλεονεκτήµατα του ABC είναι ότι καταγράφει όλες 

τις αλλαγές που πραγµατοποιούνται στα ΓΒΕ µέσω της άµεσης µέτρησης των 

αλλαγών στα επίπεδα δραστηριότητας. Οι πληροφορίες κόστους χρησιµοποιούνται 

ευρύτατα για την ορθή τιµολόγηση των προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια µε την 

κατάργηση των µονοπωλίων και την παγκοσµιοποίηση του ανταγωνισµού, οι 

επιχειρήσεις έχουν εισέλθει σε ένα σκληρό πόλεµο τιµών και η µείωση των τιµών για 

να µην είναι καταστροφική προϋποθέτει ακριβή µέτρηση του κόστους. 

5. Οι πληροφορίες κόστους χρησιµοποιούνται ευρύτατα για την ανάπτυξη 

στρατηγικών που σχετίζονται µε την τεχνολογία, την παραγωγή, την ποιότητα κ.ο.κ. 

Τέτοιου είδους στρατηγικές µπορεί να είναι οι εξής: 

� Αποφάσεις ιδιοκατασκευής ή απόκτησης από την εξωτερική αγορά. 

� Αποφάσεις για τον καθορισµό τιµών σε περιπτώσεις ενδοεπιχειρησιακής 

τιµολόγησης. 

� Αποφάσεις για µεταβολές στα χαρακτηριστικά των προϊόντων. 

� Αποφάσεις για τη διακοπή παραγωγής προϊόντων, ή τη διακοπή συνεργασίας 

µε πελάτες και προµηθευτές. 

6. Μεγάλη συχνότητα προσπαθειών µείωσης κόστους, οι οποίες ασφαλώς έχουν ως 

προαπαιτούµενο την επίγνωση των δραστηριοτήτων εκείνων που προκαλούν την 

αύξηση του κόστους και όσων µπορούν να εξαλειφθούν χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση 

της επιχείρησης. 

Στην βιβλιογραφία παρουσιάζονται δύο κανόνες σχετικά µε τις οργανωσιακές 

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

να εφαρµόσει το ABC) (Kaplan & Cooper, 1998): 

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

εντοπίσουµε περιοχές όπου τα έξοδα για έµµεσους και υποστηρικτικούς πόρους είναι 

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

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

µπορούν απευθείας να ανιχνευθούν στα προϊόντα από τα παραδοσιακά συστήµατα 
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κοστολόγησης, είναι λιγότερο χρήσιµα για τα συστήµατα ABC. Στην πράξη, εάν όλες 

οι δραστηριότητες του οργανισµού είναι µοναδιαίες, δηλαδή δεν υπάρχουν 

δραστηριότητες που αφορούν παρτίδες ή υποστήριξη προϊόντων, τα συστήµατα ABC 

θα δώσουν περίπου όµοια αποτελέσµατα µε τα παραδοσιακά συστήµατα 

κοστολόγησης.. 

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

να εντοπίσουµε καταστάσεις όπου υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση στα προϊόντα, 

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

καθιερωµένα και καινοτοµικά προϊόντα, τυποποιηµένα και κατά παραγγελία 

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

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

παραγγέλνουν µεγάλου όγκου, τυποποιηµένα προϊόντα µε λίγες ιδιαίτερες 

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

οποίοι απαιτούν τεχνική υποστήριξη πριν και µετά την πώληση. Υψηλή 

διαφοροποίηση υποδηλώνει πρόσφορο έδαφος για την αποτελεσµατική εφαρµογή της 

ABC.  

Σύµφωνα µε τον Krumwiede(1998)  µια επιχείρηση αποφασίζει για την εφαρµογή της 

ΑΒC µε βάση τους ακόλουθους παράγοντες. Πρώτον, οι επιχειρήσεις που πωλούν 

προϊόντα που υπαγορεύονται από τις τιµές της αγοράς κατά πάσα πιθανότητα θα 

βρουν ελάχιστα χρήσιµη την εφαρµογή της ABC, επειδή έχουν περιορισµένο έλεγχο 

των τιµών που µπορούν να χρεώνουν. Από την άλλη πλευρά, το ABC θα µπορούσε 

να είναι ένα εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο για µια εταιρεία που πωλεί πολλαπλά 

προϊόντα µέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό κλάδο των τιµών. . Οι εν λόγω εταιρείες 

θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν τις πληροφορίες στις διαπραγµατεύσεις µε τους 

προµηθευτές των προσπαθειών για µείωση του κόστους.  ∆εύτερον, η 

“αναδιάρθρωση” των πληροφοριακών συστηµάτων εµποδίζει την  υιοθέτηση του 

ABC µέσα σε µια επιχείρηση και αυτό γιατί η εφαρµογή του ABC απαιτεί σηµαντικό 

χρόνο και προσπάθεια που δεν θα υπάρχει αν προσοχή της επιχείρησης εστιάζεται 

αλλού και γιατί η ABC χρειάζεται εξαιρετικά λεπτοµερείς πληροφορίες που µπορεί 

να µην είναι σε θέση να ληφθούν από το ελλιπές πληροφοριακό σύστηµα. Τέλος, 

σύµφωνα µε την έρευνα, οι επιχειρήσεις  που υιοθετούν το ABC, κατά µέσον όρο, 

τείνουν να έχουν µεγαλύτερες πωλήσεις από εκείνους που δεν την υιοθετούν. Αυτή η 
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διαφορά που υπάρχει στους χρήστες ή µη της ABC ανάλογα µε το µέγεθος της 

επιχείρησης, µπορεί να αποδοθεί στην διαθεσιµότητα των πόρων και στης οικονοµίες 

κλίµακας. 

Η έρευνα του Adebayo Agbejule(2006) συµφωνεί µε αυτή του Krumwiede (1998) 

στο ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την υλοποίηση του ABC διαφέρουν ανάλογα 

µε το στάδιο υλοποίησης που βρίσκεται η επιχείρηση. Επίσης αναφέρεται πως οι 

παράγοντες επιτυχίας εξαρτώνται εκτός από το στάδιο υλοποίησης και από το 

κίνητρο που υπάρχει για αλλαγή.   

Σύµφωνα µε τους Hieu Van Nguyen και Albie Brooks(1997), οι παράγοντες που 

επηρεάζουν µια επιχείρηση για το εάν θα υιοθετήσει ένα σύστηµα ABC είναι η 

πολυπλοκότητα της παραγωγής, το µέγεθος της επιχείρησης και το επίπεδο του 

ανταγωνισµού, ενώ απέδειξαν πως δεν υπάρχει θετική συσχέτιση µε τη δοµή του 

κόστους (της ποσότητας των ΓΒΕ στο συνολικό κόστος) και της διαφορετικότητας 

της παραγωγής.   

Σύµφωνα µε τους Helberg, Galletly και Bicheno (1994), οι στόχοι ενός συστήµατος 

ABC είναι: 

• Να κατανέµονται τα κόστη σύµφωνα µε τις δραστηριότητες που τα 

καταναλώνουν 

• Να δηµιουργηθεί διαφάνεια στον τοµέα των γενικών βιοµηχανικών εξόδων 

• Να παρέχονται πληροφορίες για ελεγκτικούς σκοπούς 

• Να υπάρχει συσχετισµός µε τη γενική στρατηγική της επιχείρησης 

• Να βελτιώνονται όλες οι λειτουργικές δραστηριότητες 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, οι ειδικοί συµφωνούν σε ορισµένα βασικά 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει οποιαδήποτε επιτυχηµένη εφαρµογή της 

κοστολόγησης µε βάση τις δραστηριότητες. Πρώτον, η πρωτοβουλία για την 

υλοποίηση της κοστολόγησης µε βάση τις δραστηριότητες πρέπει να έχει την 

αµέριστη υποστήριξη του κορυφαίου κλιµακίου στελεχών. ∆εύτερον, ο σχεδιασµός 

και η υλοποίηση ενός συστήµατος ABC πρέπει να είναι ευθύνη πολυλειτουργικής 

οµάδας και να µην αφεθεί στις αρµοδιότητες του λογιστηρίου. Στην οµάδα αυτή 
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πρέπει να µετέχουν εκπρόσωποι από κάθε τοµέα που θα χρησιµοποιήσει τα δεδοµένα 

που προσφέρει το σύστηµα ABC. Συνήθως στην οµάδα αυτή µετέχουν εκπρόσωποι 

από το τµήµα µάρκετινγκ, το τµήµα παραγωγής, το τµήµα µηχανολογικής σχεδίασης 

και το κορυφαίο κλιµάκιο στελεχών, αλλά και στελέχη λογιστηρίου µε ειδική 

κατάρτιση. Μερικές φορές ένας εξωτερικός ειδικός στην κοστολόγηση µε βάση τις 

δραστηριότητες ενεργεί ως σύµβουλος της οµάδας. 

Αν και κάθε πρόβληµα έχει και διαφορετική λύση παρακάτω αναφέρεται µια σειρά 

παραγόντων που διασφαλίζει την επιτυχή εφαρµογή του ABC και το ξεπέρασµα των 

προβληµάτων: 

• Η υποστήριξη και ενεργός συµµετοχή από τη διοίκηση (ανώτερη και ανώτατη) σε 

όλα τα στάδια της εφαρµογής του ABC, αρχής γενοµένης από το σχεδιασµό του 

συστήµατος. 

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

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

καλή διάθεση. 

• Η ανάθεση πρωτοβουλιών στους εργαζόµενους έτσι, ώστε να αισθανθούν ότι 

συµβάλλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια εξέλιξης της επιχείρησης. 

• Η παροχή εκπαίδευσης σε όλους όσους συµµετέχουν στην εφαρµογή του ABC ή 

χρησιµοποιούν το σύστηµα. 

• Η εφαρµογή του ABC σε πρώτη φάση σε ένα τµήµα που θα αποδώσει γρήγορα 

και µετρήσιµα αποτελέσµατα, γεγονός που θα τονώσει το ηθικό των εργαζοµένων 

και θα πείσει τους πάντες για τη χρησιµότητα του συστήµατος 

• Ο σωστός σχεδιασµός του συστήµατος από την αρχή έτσι, ώστε να αναλυθεί η 

παραγωγική διαδικασία µε τρόπο που θα υποδεικνύει τα πλέον κατάλληλα κέντρα 

κόστους, οδηγούς κόστους κ.τ.λ 

• Η χρήση του benchmarking (αντιγραφή των καλύτερων πρακτικών από οµοειδείς 

επιχειρήσεις του κλάδου, ή από άλλα τµήµατα της επιχείρησης).  

• Η συνεργασία µε εξωτερικούς συµβούλους που έχουν πρακτική εµπειρία από την 

εφαρµογή του ABC σε άλλες επιχειρήσεις. 

Σύµφωνα µε τους Cinquini και Mitchell(2005) η επιτυχία του ABC έχει αποδειχθεί 

µια πραγµατική πρόκληση για τους ερευνητές , οι οποίοι την  έχουν εξετάσει µε 
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ποικίλους τρόπους. Οι  περισσότερες από τις  πτυχές αυτού του στόχου ισχύουν 

επίσης  γενικότερα για την διοικητική λογιστική. Η έρευνα τους συνοψίζεται στα 

παρακάτω 

1) ∆εν υπάρχει κανένας γενικά συµφωνηθείς, καθορισµένος ορισµός της έννοιας της 

επιτυχίας στο πλαίσιο  της λογιστικής.  

2) Η επιτυχία για ένα σύστηµα πληροφοριών όπως το  ABC/M θα είναι 

πολυδιάστατη. Αυτό αφορά στην τεχνική αξία των πληροφοριών 

συµπεριλαµβανοµένων και των ιδιοτήτων που αυτό  κατέχει, οι διάφορες χρήσεις 

του, οι επιδράσεις των πληροφοριών και η φύση της διαδικασίας µε την οποία οι 

πληροφορίες παράγονται.  

3 )Η επιτυχία είναι ένα δυναµικό χαρακτηριστικό. Είναι πιθανό να είναι ιδιαίτερα 

εξαρτώµενο από τον χρόνο και τις καταστάσεις.  Οι καταστάσεις µπορούν να 

αλλάξουν γρήγορα. Τα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης συστηµάτων πληροφοριών 

µπορούν επίσης έχει τις διαφορετικές συλλήψεις και τους διαφορετικούς 

καθοριστικούς παράγοντες της επιτυχίας.  

4) Η επιτυχία µπορεί  τελικά να αντιπροσωπεύσει µια προσωπική (ή ενδεχοµένως 

οµάδα) κρίση αξίας.  ∆ιαφορετικοί άνθρωποι που βλέπουν το ίδιο σύστηµα ABC/M 

από διαφορετικά σηµεία της επαφής (για  το παράδειγµα, ο χρήστης ή ο 

προπαρασκευαστής) και από διαφορετικές λειτουργικές ή ιεραρχικές προοπτικές, 

µπορούν  να καταλήξουν σε διαφορετικά συµπεράσµατα σχετικά µε την επιτυχία του.  

5) Η επιτυχία θα φανερωθεί µόνο µέσω των στοιχείων που µπορούν να 

συγκεντρωθούν από ευρύ φάσµα  χαρακτηριστικών και κριτήριων που την 

καθορίζουν. Πολλά από αυτά τα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να µετρηθούν µε 

αντικειµενικές ποσοτικές µετρήσεις. 

6) Η επιτυχία είναι ένα θέµα διαβάθµισης και του προσδιορισµού του επιπέδου της 

επιτυχίας που έχει πραγµατοποιηθεί και  απαιτεί  µέτρηση των δεικτών επιτυχίας. 

Σύµφωνα µε τους Gunasekaran,Marri και Yusuf (1999) µια επιχείρηση προτού προβεί 

στην υιοθέτηση ενός ABC συστήµατος θα πρέπει να υπολογίσει το κόστος του 
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εγχειρήµατος και κατά πόσο αυτό θα είναι µικρότερο από τα οφέλη που θα 

αποκοµίσει από την εφαρµογή του. Η ανάλυση κόστους-ωφέλειας θα πρέπει να 

λαµβάνει υπόψη τον βαθµό ακριβείας του συστήµατος. Υπάρχει µία συσχέτιση 

µεταξύ του υψηλού κόστους και των πολλών πλεονεκτηµάτων από την εφαρµογή του 

ABC. Το βέλτιστο σηµείο βρίσκεται εκεί όπου το συνολικό κόστος ελαχιστοποιείται. 

Σε παγκόσµιο επίπεδο, πολλές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν σχεδιάσει και 

εφαρµόσει ένα ABC σύστηµα. Παρά τις πολυάριθµες επιτυχίες, υπάρχουν αρκετές 

περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις αντιµετώπισαν δυσκολίες µε το ABC. Σε γενικές 

γραµµές, οι έρευνες που ασχολούνται µε την επιτυχία ή και την αποτυχία του ABC 

αποκαλούνται παραγοντικές µελέτες. Η εστίαση γίνεται στην εξακρίβωση των 

παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία ή την αποτυχία του ABC. 

Ο ορισµός της επιτυχούς εφαρµογής ενός συστήµατος ABC είναι πολύπλοκος. Οι 

Argyris and Kaplan (1994) εξηγούν την αποτυχία (και όχι την επιτυχία) στη 

εφαρµογή ενός συστήµατος ABC µε την χρήση συµπεριφορικών µοντέλων 

αναφορικά µε τον τρόπο και τον λόγο που αντιστέκονται οι εργαζόµενοι στην 

εφαρµογή του ABC. Πιο συγκεκριµένα, υποστηρίζουν ότι τα εµπόδια στην αλλαγή 

προέρχονται από τους αµυντικούς µηχανισµούς που οι µετέχοντες αναπτύσσουν για 

να προστατεύσουν τους εαυτούς τους από την σύγχυση και την απειλή που 

προκαλούν οι νέες ιδέες. 

Ο Malmi (1997)δίνει δύο προσεγγίσεις για την εξήγηση της φαινοµενικής αποτυχίας 

ενός συστήµατος ABC. Πρώτον, πολλές φορές το ABC θεωρείται αποτυχηµένο, εάν 

δεν οδηγεί σε δράσεις. Όµως, ακόµη και χωρίς δράσεις, η πληροφορία του ABC 

µπορεί να εκληφθεί ως αξιολόγηση. Όταν χρησιµοποιείται για την υποστήριξη λήψης 

στρατηγικών αποφάσεων, η επιτυχία του ABC δεν µπορεί να στηρίζεται στα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης, ούτε στις ενέργειες που γίνονται βάσει αυτών των 

συµπερασµάτων, αλλά στην ικανότητα παροχής σωστής διάγνωσης της κατάστασης. 

Μειώνοντας την αβεβαιότητα και παρέχοντας µια πιο στέρεα βάση για στρατηγικές 

αποφάσεις, το µπορεί να αποδειχθεί µεγάλης αξίας ακόµη και χωρίς συνεπαγόµενες 

ενέργειες και χωρίς καµία αλλαγή στις προτιθέµενες αποφάσεις. Ουσιαστικά, κάποιες 

από τις αποκαλούµενες αποτυχίες του ABC µπορεί να µην είναι αποτυχίες, αλλά 
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αποτέλεσµα της περιορισµένης προοπτικής στην λήψη αποφάσεων που υιοθετείται 

για την αξιολόγηση των προγραµµάτων ABC.  

∆εύτερον, συχνά υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις στις πηγές αντίστασης στην 

εφαρµογή ενός συστήµατος ABC. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να αναζητάτε η πηγή της 

αντίδρασης απλά στο περιεχόµενο του νέου συστήµατος (µε το οποίο µπορεί να 

διαφωνούν κάποιες οµάδες) ή στη διαδικασία της εφαρµογής (καθώς κάποιες οµάδες 

µπορεί να µην έχουν περιληφθεί στον σχεδιασµό και στο χτίσιµο του συστήµατος), 

αλλά στο σύνολο των παραγόντων και των οµάδων συµφερόντων που σχετίζονται µε 

το ABC. 

Σε αντίθεση µε τον Malmi, o Krumwiede (1998b) εντοπίζει την επιτυχία ενός τέτοιου 

συστήµατος στη χρήση του ABC για την λήψη αποφάσεων, πέρα από τη λογιστική 

λειτουργία. Κατά τον Krumwiede, ακόµη και αν το ABC περιορίσει σηµαντικά τις 

διαστρεβλώσεις στα παραγωγικά κόστη, πιθανότατα δεν θα εφαρµοστεί αν η 

επιχείρηση δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει την καλύτερη πληροφόρηση για το κόστος 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Σύµφωνα µε τον Nolan, οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας της υλοποίησης της ABC 

είναι οι ακόλουθοι: ανάπτυξη διοικητικών λογιστικών πολιτικών, επιλογή 

µεθοδολογίας ABC, ακριβής καθορισµός του σκοπού, επιλογή της κατάλληλης 

εφαρµογής ABC, εκπαίδευση µιας “οµάδας” ABC καθώς και ανάπτυξη και 

συντήρηση βάσης δεδοµένων. Κατανοώντας τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας 

κάθε επιχείρηση µπορεί να συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες και της ευκαιρίες που 

προσφέρει η ABC. Μια επιτυχηµένη εφαρµογή ABC,  µπορεί να παρέχει 

πληροφορίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν  για τη βελτίωση της απόδοσης της 

επιχείρησης καθώς και την αύξηση των περιθωρίων κέρδους. Όταν υλοποιείται 

επιτυχώς η ABC αποτελεί το θεµέλιο για την ενοποίηση της διοίκησης  πόρων, τη 

µέτρηση της κερδοφορίας και της στρατηγικής διοίκησης. 
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4.5 Σύγχρονες τάσεις του ABC 

Οι Kaplan και Anderson (2004) υποστηρίζουν ότι αν και η ABC φαίνεται µια πολύ 

ελκυστική µέθοδος διαχείρισης των περιορισµένων πόρων µιας επιχείρησης, στην 

πράξη η εφαρµογή της είναι πολύ δύσκολη αν πρέπει να γίνει σε οργανώσεις 

σηµαντικής κλίµακας. Πολλά στελέχη σε ανάλογες περιπτώσεις αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν το πρόγραµµα, εξαιτίας του αυξανόµενου κόστους και της αρνητικής 

αντίδρασης των εργαζοµένων. 

Το Time - Driven ABC είναι µια νέα προσέγγιση που επιχειρεί να παρακάµψει τις 

δυσκολίες που σχετίζονται µε την εφαρµογή της ABC σε µεγάλη κλίµακα. Σε αυτό το 

αναθεωρηµένο µοντέλο, τα στελέχη εκτιµούν, σε υποκειµενικό προφανώς επίπεδο, 

τις απαιτήσεις για πόρους που επιβάλλονται από κάθε διεκπεραίωση, προϊόν ή πελάτη 

και δε στηρίζονται σε χρονοβόρες και µεγάλου κόστους επιθεωρήσεις στους 

εργαζόµενους. Η µέθοδος του Time - Driven ABC είναι απλούστερη καθώς απαιτεί 

για κάθε οµάδα πόρων αποτιµήσεις µόνο δύο παραµέτρων: 

1. Πόσο κοστίζει η χωρητικότητα ανά µονάδα χρόνου για την παροχή πόρων στις 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες, δηλαδή τα συνολικά γενικά έξοδα του τµήµατος δια 

το συνολικό αριθµό λεπτών του χρόνου για παράδειγµα του εργαζόµενου που είναι 

προς διάθεση. 

2. Μια εκτίµηση του µοναδιαίου χρόνου των δραστηριοτήτων, δηλαδή πόσος χρόνος 

απαιτείται για τη διεξαγωγή µιας µονάδας από κάθε είδος δραστηριότητας, έτσι όπως 

εκτιµάται ή παρατηρείται από το στέλεχος. 

 

Με τον πολλαπλασιασµό των δύο παραπάνω µεταβλητών υπολογίζονται οι 

συντελεστές οδηγών κόστους, δηλαδή οι συντελεστές επιµερισµού που δίνουν τα 

κόστη ανά µονάδα δραστηριότητας. Στη συνέχεια µε την κανονική διαδικασία της 

ABC καταλογίζονται τα κόστη στους φορείς κόστους. 

Αυτή η προσέγγιση του Time - Driven ABC υπερνικά επίσης ένα σηµαντικό τεχνικό 

πρόβληµα που σχετίζεται µε τις επιθεωρήσεις των εργαζοµένων, που είναι το γεγονός 
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πως όταν ζητείται από τους εργαζόµενους να επιχειρήσουν εκτιµήσεις του χρόνου 

που καταναλώνεται στις διάφορες δραστηριότητες, αυτοί σταθερά αναφέρουν 

ποσοστά που συνολικά δίνουν άθροισµα 100%. Όµως τα στελέχη θα πρέπει να 

λάβουν υπόψη τους το χρόνο που χάνεται και συντελεί στην αδρανή ή 

αχρησιµοποίητη δυναµικότητα. Ακόµη, η µέθοδος αυτή υποστηρίζει τις εξισώσεις 

χρόνου, ένα χαρακτηριστικό που επιτρέπει στο µοντέλο της ABC να αντανακλά την 

πολυπλοκότητα των λειτουργιών του πραγµατικού χρόνου, δείχνοντας τον τρόπο µε 

τον οποίο συγκεκριµένα χαρακτηριστικά παραγγελίας, πελάτη και δραστηριότητας 

µπορούν να προκαλέσουν µεταβλητότητα στους χρόνους επεξεργασίας. 
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