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Rezumat. Scopul acestei lucrări este de a descrie sistemul de 
calculaţia costurilor pe activităţi (ABC) şi sistemul de management bazat 
pe activităţi (ABM) şi tehnicile de susţinere a lor ca un sistem de producţie 
permanent şi de raportare repetabil, nu doar pentru o simplă analiză. Se 
realizează o comparaţie între sistemele de modelare software ABC/ABM, 
care permit extragerea datelor sursă, şi sistemele de afaceri, care includ 
caracteristici de modelare de tip ABC/ABM. Sunt prezentate etapele de 
actualizare, rulare şi rerulare a sistemului ABC/ABM. Informaţiile 
rezultate calculate şi furnizate de sistemul ABC/ABM sunt analizate şi 
interpretate în termeni de analiză de date multidimensionale.  Articolul se 
încheie cu concluziile autorilor despre beneficiile operaţiunii de continuare 
a susţinerii sistemului ABC/ABM. 
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1. Sistemul ABC/ABM. Abordare conceptuală 

Sistemul de calculaţia costurilor pe activităţi (ABC) este utilizat pentru a 
determina costul pe produs, canal de distribuţie şi client necesare pentru a 
dobândi cunoştinţe şi pentru a lua decizii de afaceri. Acest sistem este frecvent 
folosit ca un supliment la sistemul financiar-contabil existent al unei 
întreprinderi. Cele mai multe organizaţii care utilizează sistemul ABC dispun de 
două sisteme: 

1. Sistemul de calculaţie a costurilor oficial, care este folosit pentru 
pregătirea rapoartelor financiare externe necesare investitorilor şi agenţiilor de 
reglementare;  

2. Sistemul de costuri bazat pe activităţi (ABC), care este utilizat pentru 
procesul decizional intern şi pentru activităţile de gestionare. 

Sistemul ABC(1) poate fi definit ca o metodologie care măsoară costul şi 
performanţa obiectelor de calculaţie, activităţilor şi resurselor bazate pe relaţii 
de tip cauză-efect. Obiectele de calculaţie consumă activităţi şi activităţile 
consumă resurse. Costurile resurselor sunt alocate activităţilor bazate pe 
utilizarea lor, iar costurile activităţilor sunt realocate obiectelor de calculaţie 
(ieşirilor), bazându-se pe folosirea proporţională a obiectelor de calculaţie a 
acestor activităţi. 

Managementul bazat pe activităţi (ABM)(2) este definit ca o disciplină 
care se concentrează asupra gestionării activităţilor în cadrul proceselor de 
afaceri, ca o cale de îmbunătăţire continuă, atât a valorii primite de clienţi, cât şi 
a profitului obţinut în furnizarea acestei valori. ABM utilizează informaţiile 
costurilor bazate pe activităţi şi măsurători de performanţă pentru a influenţa 
acţiunile managementului.  

Pe scurt, ABC efectuează calculele matematice (care convertesc datele în 
informaţii), şi ABM implementează informaţiile rezultate din calculele 
matematice pentru analize, judecăţi şi decizii. 

Menţinerea în funcţiune a unui sistem Activity-Based Costing (ABC) 
merge dincolo de îndeplinirea factorilor iniţiali de implementare cu succes a 
acestuia până la evitarea factorilor care, în unele cazuri, conduc întreprinderile 
la abandonarea (uneori temporară) a menţinerii sistemului. Majoritatea 
experţilor sunt de acord cu ideea de reîmprospătare regulată a calculării datelor 
ABC conţinute în baza de date a întreprinderii. Structura de atribuire a 
modelului costurilor bazate pe activităţi (ABC) ar trebui să fie modificată în 
mod regulat ca urmare a schimbării relaţiilor. Sursa datelor de intrare şi de 
extracţie rămâne, de obicei, aceeaşi (cu excepţia cazului adăugării surselor de 
date noi). 
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2. Model individual ABC/ABM vs. Sistem integrat ABC/ABM 

În multe întreprinderi, un model ABC/ABM bine conceput şi actualizat 
periodic este suficient pentru nevoile lor informaţionale. O implementare 
off-line a modelului ABC/ABM permite întreprinderilor să-şi 
îmbunătăţească în mod semnificativ informaţiile despre costurile lor 
manageriale, fără a afecta sistemul zilnic de informaţii tranzacţionale. 
Sistemul ABC/ABM adună şi aplică informaţii nonfinanciare (de exemplu: 
resurse şi numărul inductorilor de activităţi) pentru a realoca cheltuielile cu 
resursele incluse în costurile calculate. 

Abordarea general acceptată de către organizaţiile de orice mărime – de 
la cea mică la cea mare – este cea a software-ului comercial de modelare ABC 
(de exemplu: SAS ABM), care permite extragerea de date tranzacţionale din 
sistemele de afaceri (de exemplu: Registrul jurnal, managementul de 
producţie). În unele cazuri, un modul ABC poate fi inclus alături în software-
ul de planificare a resurselor întreprinderii (ERP - Enterprise Resource 
Planning). (Calcularea ABC într-o foaie de calcul este problematică, deoarece 
există mai multe niveluri de realocări de costuri şi nu toate au o relaţie directă 
de tip coloană-la-rând. Foile de calcul tabelar, cum ar fi Excel, nu sunt 
scalabile, de asemenea, în dimensiune). 

Este important să se integreze în cele din urmă un sistem ABC/ABM 
permanent şi repetabil (figura 1) în contabilitatea de gestiune zilnică şi în cele 
din urmă în sistemul de management al entităţii. În fapt, sistemul se extinde 
dincolo de rolul său tradiţional de raportare a contabilităţii manageriale şi 
devine o sursă principală de informaţii pentru a îmbunătăţi produsul şi 
raţionalizarea clientului, performanţa profitabilităţii şi planificarea, şi pentru a 
reduce sau elimina nonvaloarea adăugată de activităţi pentru a îmbunătăţi 
productivitatea. Pe scurt, colectarea tuturor datelor de intrare este definită 
pentru a satisface cerinţele sistemului ABC/ABM cum ar fi: registrul Cartea 
Mare, structura centrului de costuri, inventarul/costul procedurilor contabile 
de vânzare, taxe interdepartamentale, conturi de plătit şi costuri de distribuţie 
şi salarizare şi orice alt aspect al sistemului de contabilitate a costurilor. Nu 
sunt necesare schimbări majore în cadrul sistemelor de prelucrare a datelor 
proceselor de afaceri (figura 2), deoarece aceste sisteme tranzacţionale suportă 
efortul de colectare, stocare şi prelucrare a datelor utilizate în raportarea 
contabilităţii manageriale. 
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Figura 1. Etapele implementării unui sistem ABC/ABM 

  
 

 

 
Figura 2. Diagrama unui sistem integrat la nivel superior de tip ABC/ABM 

 

3. Actualizarea, împrospătarea şi reexecutarea sistemului ABC/ABM 

Întreprinderile care au implementat cu succes primul model „pilot” 
ABC/ABM, deşi conceput cu mai puţină granularitate (de exemplu, mai multe 
rezumate) şi acceptabil, dar nu cu o perfectă precizie a costurilor, va beneficia 
de îmbunătăţirea descrierilor efectuate în dicţionarul activităţilor şi inductorilor 
lor de costuri bazat pe învăţarea lor iniţială. Modelul iniţial ABC/ABM poate fi 
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revizuit iterativ cu reclasificare (de exemplu: activităţi de muncă în 
subactivităţi; familii de produse în produse individuale). 

În cazul în care abordarea, metodele şi ipotezele utilizate în rularea 
iniţială a sistemului pilot nu sunt pe deplin documentate, aceasta face 
reconstrucţia în etapele ulterioare (de exemplu, iteraţiile) mai dificilă. Pregătirea 
şi încărcarea tuturor datelor poate fi o sarcină dificilă, deoarece de multe ori 
datele de intrare ale sursei provin din mai multe baze de date disparate şi care 
utilizează diferite limbaje software. Prin urmare, datele sursei sunt deconectate 
şi non-similare. Dar aceste obstacole pot fi depăşite prin automatizare. 

Ca o regulă, pentru a câştiga acceptarea din partea angajaţilor şi 
managerilor, orice informaţie nouă care nu este deja colectată pentru 
managementul proceselor de afaceri ar trebui să fie colectată. Pentru datele care 
lipsesc, dar care sunt necesare, estimările pot fi colectate de la puţini angajaţi 
(în mod ideal, de la cei mai informaţi). Amintiţi-vă că toate alocările de costuri 
ale ABC vor fi normalizate 100%. Prin urmare, estimările rezonabile de la 
angajaţii informaţi sunt adecvate pentru costuri rezonabil de exacte. Dominanta 
determinării cu precizie a costurilor provine din relaţiile de alocare ale 
costurilor modelului ABC. Numărul inductorilor de costuri reprezintă factorii 
de influenţă secundari. În cazul în care numărul inductorilor de costuri (sau al 
procentelor) este rezonabil, cu un model bine proiectat al structurii de cost 
ABC, costurile obiectelor de calculaţie finale ar trebui să fie suficient de precise 
pentru deciziile care utilizează informaţiile de tip cost. 

Cele mai multe companii care dezvoltă sisteme ABC/ABM integrate şi 
automatizate procedează în continuare, în mod regulat, la rerularea acestora. 
Rerularea modelului este un eveniment periodic (de exemplu, lunar sau 
trimestrial). Acest lucru înseamnă că sistemul pilot va deveni în cele din urmă 
un sistem de producţie permanent. Modelul ABC/ABM va trebui să fie 
operabil, fiabil şi repetabil. Datele aferente cheltuielilor (de exemplu, din 
Registrul Jurnal) trebuie să fie complete pentru o anumită perioadă. Aceasta 
reprezintă o precizie de 100%. Cu toate acestea, nu toţi inductorii de resurse şi 
de activităţi trebuie să fie actualizaţi de fiecare dată, cu excepţia cazului în care 
distribuţia cantitativă a perioadei de timp este suficient de diferită faţă de cea a 
distribuţiei modelului ABC existent într-o perioadă de timp anterioară. Aceasta 
reduce efortul administrativ de menţinere a modelului fără a introduce erori 
semnificative. Reţineţi că nivelul de detaliere şi precizie depinde de tipul de 
decizie efectuat cu informaţii despre costuri. Acesta ar fi mic, dacă orice decizie 
necesită precizie 99.9%, şi pentru majoritatea, mult mai mic. 

În practică, toate datele în modelul final nu ar trebui să fie reduse în 
întregime, chiar şi atunci când s-a trecut de la un sistem pilot la un sistem de 
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producţie permanent (figura 3). Această figură ilustrează o diagramă a unui 
sistem integrat ABC/ABM la nivel înalt. 

 
 

 
Figura 3. Sistem de producţie de tip ABC/ABM 

 
Modelul ABC/ABM este construit modular (figura 4). Pentru un 
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activităţilor desfăşurate, toate pe durata aceleiaşi perioade de timp. Pentru a 
reduce efortul administrativ, este recomandabil pentru un reprezentant 
funcţional cunoscător să estimeze timpul de distribuţie pentru colucrătorii lui/ei. 
Acest lucru îi scuteşte pe angajaţi de la aceste lucruri greoaie, iar estimările 
reprezentantului vor introduce rareori inexactităţi semnificative ale costurilor.  

Există un principiu cunoscut al ABC/ABM care afirmă, „Este mai bine să 
fii mai degrabă aproximativ corect, decât precis inexact”. Asta este! E mai bine 
să fii aproximativ corect decât exact de greşit. Deşi poate fi contraintuitiv 
multora, precizia datelor de intrare echivalează cu acurateţea costurilor 
calculate. Legea acceptată 80/20 a lui Pareto se aplică modelării ABC, şi 
întreprinderile nu îşi pot permite să construiască un model ABC perfect şi 
precis. Acesta va fi excesiv de supraproiectat, diminuând returnările cu precizie 
ale costurilor suplimentare datorate creşterii efortului administrativ. Dacă unii 
manageri cred că necesită o acurateţe mai mare, prin intermediul analizelor de 
senzitivitate, se poate determina care inductor (sau relaţie de alocare a costului) 
va genera cea mai mare creştere a îmbunătăţirii sale. Modelul nu are nevoie să 
fie îmbunătăţit total, ci doar la nivel local. Înainte de rafinarea modelului pentru 
mai multă acurateţe, întotdeauna întrebaţi utilizatorul, „Urcarea merită 
vederea?” Asta e! Utilizatorul va lua o decizie diferită, cu doar o precizie a 
costului puţin mai mare? 

 

 
 

Figura 4. Abordarea modulară a împrospătării datelor aferente costurilor 
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Figura 4 arată că numai datele care ar trebui să fie înlocuite, cu excepţia 
cheltuielilor din Registrul Jurnal care toate sunt noi, sunt acelea care în mod 
semnificativ se modifică şi nu sunt constante pe perioade de timp succesive. 
Această practică nu va degrada semnificativ calcularea cu precizie a costurilor. 
Această capacitate de a reţine cu o precizie rezonabilă facilitează astfel efortul 
administrativ imens care ar fi necesar pentru a actualiza modelul actual. 
Rezultatul acestei practici constă în faptul că de fiecare dată modelul de cost 
ABC oferă informaţii rezonabil de exacte pentru ca utilizatorii să dobândească 
cunoştinţe şi să ia decizii cu cel mai mic efort administrativ. 

Pentru modificările aferente perioadelor următoare comparativ cu 
modelul perioadelor anterioare (evident cu excepţia totalului cheltuielilor 
perioadelor noi), modificările ar trebui să fie justificate prin aceste trei condiţii: 

1. Numărul de salariaţi angajaţi sau eliminaţi sau timpul angajaţilor 
distribuit pe locuri de muncă ar fi trebuit schimbat în mod semnificativ; 

2. Există o modificare substanţială în profilul de distribuţie al consumului 
obiectelor de calculaţie finale (de exemplu, produse) consumatoare de activităţi. 
Aceasta include orice adăugări şi abandonări de produse, servicii sau clienţi; 

3. În cadrul unui proces sunt iniţiate activităţi noi sau activităţile existente 
sunt eliminate. 

În practică, contabilii de gestiune vor descărca, de obicei, prin link-uri 
automate din Registrul Jurnal soldurile cheltuielilor aferente contabilităţii de 
gestiune. Această interfaţă a unui Registru Jurnal menţine credibilitatea pentru 
utilizatorii finali, care ar putea discredita rezultatele modelului în cazul în care 
soldurile nu se împăcă cu înregistrările „oficiale” din Registrul de cheltuieli. 
Această interfaţă ia în considerare atât costurile directe, cât şi costurile indirecte 
ale activităţilor. 

Timpul de prelucrare pentru inductorii de resurse şi activităţi poate fi 
redus în mod semnificativ. Software-ul comercial ABC/ABM oferă colectarea 
automată a datelor în moduri care sunt simple angajaţilor. Mai multe date sursă 
pot fi descărcate direct de pe un sistem de afaceri. Acolo unde nu este cazul, 
pentru cei mai mulţi furnizori de date, ei pot primi în format electronic (prin e-
mail sau prin reţeaua de comunicare a organizaţiei lor), un formular de înscriere 
on-line pentru oricare dintre inductorii de resurse sau de activităţi sau pentru 
amândouă (sau %). Singura sarcină este de a colecta datele cantitative ale 
inductorului de costuri în mod rezonabil de la estimatorii funcţionali. Pentru 
inductorii de resurse, acest lucru ar include cât de mult timp (sau procentul de 
distribuţie în valoare totală de 100%) ar petrece angajaţii la activităţile lor de 
lucru specifice (din „Dicţionarul activităţilor”) pe o perioadă definită. Pentru 
inductorii de activităţi, acest lucru ar include cât de multe „unităţi” (sau % din 
distribuţie) sunt consumate de activitate de către obiectele de calculaţie finale. 
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Datele pentru ambele tipuri de inductori de costuri vor fi apoi returnate 
electronic modelului ABC/ABM ca intrări pentru calculul modelului. 

Această tehnologie rezolvă orice probleme, inconsecvenţe sau lipsă de 
răspunsuri. În primul rând, dacă răspunsurile angajatului nu sunt raportate 
preconvenitei date programate pentru forma de intrare, o notificare a 
formularului necompletat va fi transmisă supraveghetorului nonrespondent 
(care este un stimulent pentru un estimator să le completeze şi să le depună). 

4. Analiza multidimensională a datelor 

Unul dintre obiectivele cheie ale sistemului ABC/ABM este de a oferi 
managerilor şi angajaţilor cunoştinţe despre structura economică şi de costuri a 
organizaţiei lor şi de a-i stimula să pună întrebări profunde cu privire la 
comportamentul costurilor organizaţiei lor. ABC/ABM este o metodă de 
focalizare care oferă transparenţă costurilor şi vizibilitate. Pe măsură ce 
organizaţiile pun un accent mai mare pe învăţare şi descoperire, managerii şi 
angajaţii vor fi încurajaţi să exploreze mai multe întrebări fără răspuns decât 
prin rapoartele tradiţionale şi standard. Rapoartele standard nu oferă răspunsuri 
destul de repede. Majoritatea managerilor şi angajaţilor sunt nerăbdători atunci 
când vine vorba de a descoperi şi de a învăţa - vor răspunsuri imediate şi nu 
doresc să aştepte perioada de raportare următoare. Din fericire pentru ei, unirea 
dintre un sistem de modelare ABC şi software-ul de explorare multi-
dimensional oferă răspunsuri imediate. 

Analiza multidimensională permite vizualizarea aceloraşi costuri pe mai 
multe categorii, cum ar fi: produse, clienţi, canale de distribuţie (de exemplu: 
angro, en-detail), regiuni de vânzări, tipuri de vânzări (de exemplu: de 
promovare, standard, speciale) etc. Raportarea multidimensională permite 
utilizatorilor finali să separe, amestece, sorteze, previzioneze, pivoteze şi să 
însumeze datele pe structuri organizatorice şi pe categoriile structurale ale 
modelului ABC. Se pot efectua calcule instantaneu. Una dintre aplicaţiile ideale 
ale sistemului ABC este analiza cauză-efect a profitului (sau pierderii). De 
exemplu, care dintre clienţi sunt mai mult sau mai puţin profitabili şi de ce? 

Software-ul comercial ABC/ABM include o caracteristică de 
multidimensionalitate care transformă efortul unei zile de analiză în minute 
pentru angajaţii obişnuiţi să lucreze cu rapoarte standard de sfârşit de lună. 
Acest lucru le permite să exploreze interactiv şi să analizeze costurile 
organizaţiei la nivel de întreprindere şi la nivelul inductorilor de costuri. Pentru 
prima dată, managerii pot înţelege cu adevărat ce înseamnă să conduci cu 
adevărat o afacere. 
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Figura 5. Sistem ABC multidimensional 
 
Figura 5 arată o piramidă de instrumente software având la bază o sursă 

de date. În Era Informaţiei, angajaţii vor folosi instrumente de analiză şi sisteme 
de informare a managementului (SIM) pentru a analiza datele. Sistemul 
ABC/ABM este un instrument de modelare, nu o soluţie completă. Informaţiile 
sale aduc vizibilitate problemelor şi simptomelor ale căror soluţii pot fi 
derivate, cercetate şi puse în aplicare. Software ca OLAP (On-Line Analytical 
Processing) pentru interogare şi raportare detaliată este un instrument esenţial 
alături de alte instrumente cum ar fi analiza de corelaţie şi regresie. 

În viitor, programe informatice de tip ABC/ABM vor fi proiectate pentru 
utilizatorul ocazional, analiza afacerilor se va extinde de la analiştii 
profesionişti la toţi managerii şi angajaţii cu staţii de lucru computerizate şi 
laptop-uri legate în reţea. În loc de câţiva analişti care îşi petrec tot timpul lor 
analizând şi încercând să comunice concluziile, toţi managerii îşi vor petrece o 
parte din timpul lor navigând şi analizând datele cu ajutorul software-ului 
multidimensional. Ei vor naviga intuitiv cu sistemul de date al ABC care se 
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potriveşte modelului lor mental în lanţul de activităţi şi fluxul de costuri interne 
şi externe ale lanţului de aprovizionare acumulat. Competenţa cu OLAP va fi 
comună. 

 

5. Avantajele şi dezavantajele sistemului ABC/ABM 

Sistemul ABC/ABM îi ajută pe manageri să gestioneze corect costurile 
indirecte (pe activităţi) şi să înţeleagă profitabilitatea produselor, canalelor de 
distribuţie şi clienţilor. Prin urmare, acesta oferă un instrument puternic pentru 
luarea deciziilor.  

Avantajele implementării sistemului ABC/ABM includ: 
 determinarea corectă a costurilor asociate produselor, serviciilor, 

clienţilor, canalelor de distribuţie etc.;  
 o mai bună determinare şi înţelegere a comportamentului costurilor 

activităţilor; 
 permite calcularea costurilor proceselor, lanţurilor de aprovizionare şi 

valorii fluxurilor; 
 se integrează bine cu alte programe asigurând o îmbunătăţire continuă; 
 face vizibilă nonvaloarea şi valoarea mică adăugată activităţilor; 
 sprijină managementul performanţei prin intermediul tablourilor de bord 

(dashboard) şi al tablourilor de bord echilibrate (balanced scorecard); 
 facilitează analiza comparativă (benchmarking), prin asigurarea 

comparabilităţii. 
Dezavantajele sistemului ABC/ABM includ: 
 Implementarea unui sistem ABC/ABM este un proiect care necesită 

iniţial unele resurse dedicate. Odată implementat, un astfel de sistem 
trebuie să fie menţinut iar structura modelului de alocare a costurilor 
sale va avea nevoie de revizuiri. Sursele datelor de intrare (de 
exemplu: cheltuieli, numărul inductorilor de costuri sau % din acestea) 
trebuie să fie colectate, verificate şi introduse în sistem. 

 Managerii sunt încă obişnuiţi să folosească sistemele tradiţionale, a 
căror funcţionare costă mai puţin. 

 Informaţiile costurilor bazate pe activităţi (ABC) pot fi uşor interpretate 
greşit şi ar trebui  utilizate cu prudenţă în analiză şi în luarea deciziilor. 
Înainte de a lua orice decizie semnificativă folosind datele costurilor 
bazate pe activităţi (ABC), managerii trebuie să identifice care sunt 
costurile cu adevărat relevante pentru aceste decizii. 

 Rapoartele generate de aceste sisteme nu sunt de obicei în conformitate 
cu principiile contabile general acceptate. Prin urmare, o organizaţie 
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care utilizează ABC/ABM va avea două sisteme de costuri – unul 
pentru uz intern şi unul pentru pregătirea rapoartelor externe. De 
exemplu, vor exista două costuri diferite pentru acelaşi produs, care 
poate fi confuz, cu excepţia cazului în care angajaţii sunt educaţi cu 
privire la motivul existenţei unei diferenţe. 

6. Concluzii 

În concluzie, obiectivul unui sistem ABC/ABM este de a oferi cunoştinţe 
managerilor şi angajaţilor, nu doar date de bază. Rapoartele standard, de obicei, 
nu oferă răspunsuri, dar ideal ar trebui să conducă la întrebări. Atât rapoartele 
standard, cât şi programele software sunt medii bidimensionale cu limitări. 
Obiectivul este de a-i ajuta pe angajaţi să treacă de la a fi simpli reacţionari la a 
fi participanţi activi în cazul în care aceştia pot crea şi modela inteligent forma 
viitorului organizaţiei lor. În concluzie, sistemul pilot ABC/ABM trebuie să 
devină reiterabil cu credibilitate, astfel încât acesta să poată duce la îmbunătăţiri 
operaţionale şi decizii strategice mai bune cu privire la raţionalizarea 
produselor, serviciilor, canalelor şi clienţilor. Având sisteme de raportare 
ABC/ABM care comunică în unităţi monetare (de exemplu: euro, dolari, lei), 
limbajul de afaceri va servi operaţionalizării procesului bazat pe gândire. 

  
 

 Note 
 

(1) CAM-I Glosar al Activity-Based Management, versiunea 3.0, editată de Paul A. Dierks şi 
Gary Cokins, (Bedford: CAM-I, 2000) 

(2) Idem. 
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