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 Περίληψη  

 

Η εργασία αυτή αξιολογεί την τρέχουσα κατάσταση των ελληνικών εταιρικών 

δηλώσεων αποστολής ως προς τη γλώσσα τους, και τη συµβολή της στην 

ανταγωνιστικότητα τους. Η ανάλυση του περιεχοµένου τους εξετάζεται µε τη χρήση 

ενός λογισµικού ανάλυσης κειµένου σε ένα δείγµα από 275 µεγάλες ελληνικές 

επιχειρήσεις που συλλέχθηκε ηλεκτρονικά µέσω των ιστοσελίδων τους. Μέσω 

στατιστικού πακέτου διερευνάται αν ο τρόπος έκφρασης της κάθε εταιρίας επηρεάζει τα 

οικονοµικά της αποτελέσµατα. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι οι δηλώσεις αποστολής είναι 

απαραίτητες για ανώτερη επιχειρησιακή απόδοση. Ωστόσο, υπάρχουν λίγα εµπειρικά 

στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτό τον ισχυρισµό. Τα στοιχεία από την παρούσα 

µελέτη δείχνουν ότι οι αποστολές δεν είναι απρόσωπες, και ορισµένα από τα στοιχεία 

έκφρασης τους συνδέονται µε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης. Πιο συγκεκριµένα, τα 

αποτελέσµατα της έρευνας αποκαλύπτουν τα εκφραστικά χαρακτηριστικά που 

κυριαρχούν στις δηλώσεις αποστολής των ελληνικών εταιριών όπως για παράδειγµα η 

αισιοδοξία, η κοινοτυπία και άλλες. Επίσης αποδεικνύουν ότι ορισµένα από αυτά τα 

στοιχεία επηρεάζουν βασικούς χρηµατοοικονοµικούς αριθµοδείκτες όπως για 

παράδειγµα ο Roe, ο Roi, ο Ros και άλλοι. 

Η διπλωµατική εργασία ξεκινά µε µια βιβλιογραφική ανασκόπηση της έρευνας που 

προηγήθηκε σχετικά µε τις δηλώσεις αποστολής. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται 

τα ερευνητικά ερωτήµατα και οι υποθέσεις της εργασίας. Στη τρίτη ενότητα περιγράφει 

το σχεδιασµό της έρευνας, τις µεταβλητές, και τη µεθοδολογία, ενώ στη τέταρτη 

ενότητα συνοψίζει τα αποτελέσµατα. Ακολουθεί η συζήτηση των αποτελεσµάτων, και 

η εργασία καταλήγει µε προτάσεις για να καθοδηγήσει τη µελλοντική έρευνα.  
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"Μια μικρή ομάδα αποφασισμένη με έντονη πίστη στην αποστολή της, μπορεί να 

αλλάξει την πορεία της ιστορίας."  Μαχάτμα Γκάντι. 

1. Εισαγωγή 

Η δήλωση  αποστολής µπορεί να θεωρηθεί ως ένα µέσο επικοινωνίας. Είναι γραµµένη 

µε σαφήνεια και συµπυκνωµένα, µε σκοπό όχι µόνο την έκφραση του οργανισµού και 

των στόχων του, αλλά και την επίτευξη αυτών των στόχων. ∆ηλαδή, είναι µια πράξη 

επικοινωνίας ή αποστολής µηνύµατος προς ορισµένες κατευθύνσεις, για την προώθηση 

και την επίτευξη των στόχων που εκφράζονται σε αυτή. Είναι εποµένως µια ροή 

πληροφοριών, η οποία για να λειτουργήσει οµαλά από τον αποστολέα προς τον 

παραλήπτη, απαιτεί την επίτευξη συναίνεσης από όλες τις πλευρές. Παράλληλα, 

αποτελεί τη βάση για τον στρατηγικό σχεδιασµό της επιχείρησης, και είναι ένα 

πολύτιµο εργαλείο για την µετέπειτα πορεία της. Η βιβλιογραφία αλλά και οι 

εµπειρικές µελέτες, δείχνουν ότι η σύνταξη µίας αποτελεσµατικής αποστολής, 

συµβάλλει στην οικονοµική επίδοση της επιχείρησης. Το θέµα προσεγγίζεται από έξι 

οπτικές γωνίες: Η πρώτη εξετάζει τα συστατικά στοιχεία που πρέπει να 

περιλαµβάνονται σε µία αποστολή. Η δεύτερη εξετάζει τους λόγους που µια εταιρία δεν 

έχει αποστολή. Η τρίτη ασχολείται µε το σκοπό και τους στόχους της αποστολής. Η 

τέταρτη προσπαθεί να συνδέσει την ύπαρξη ή µη αποστολής σε µια επιχείρηση, µε τα 

οικονοµικά της αποτελέσµατα. Η πέµπτη εξετάζει αν η διαδικασία δηµιουργίας 

αποστολής επηρεάζει την απόδοσή της. Η έκτη εξετάζει αν ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει 

να αναφέρονται στις δηλώσεις αποστολής.  

Στην παρούσα εργασία ο σκοπός είναι να εξεταστεί η προσωπικότητα και το 

συναίσθηµα που εκφράζονται σε κάθε αποστολή, ώστε να µην αντιµετωπίζεται πλέον 

ως ένα σύνολο άψυχων συστατικών. Οι στόχοι της εργασίας αυτής είναι να 

προσδιοριστούν τα στοιχεία που κυριαρχούν στη δήλωση αποστολής των ελληνικών 

εταιριών όσον αφορά τη γλώσσα τους, και εάν υπάρχει σχέση, και τι είδους, µεταξύ των 

στοιχείων αυτών, και της απόδοσης των επιχειρήσεων µετρώντας τα οικονοµικά τους 

αποτελέσµατα.  

Ειδικότερα, θα εξετάσουµε µέσω λογισµικού, τις αποστολές των εταιριών του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών, και θα αξιολογήσουµε τις επιδόσεις τους ως προς ορισµένες 
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µεταβλητές όπως: την ποικιλία των λέξεων που χρησιµοποιούν, την επιµονή τους σε 

κάποιους όρους, την έκφραση ικανοποίησης, την επιθετικότητα, την παθητικότητα, την 

εξοικείωση, τους χρονικούς και αριθµητικούς όρους που περιλαµβάνουν, την ανησυχία 

για το παρών, το ενδιαφέρον τους για τον άνθρωπο, τον εξωραϊσµό, την περιπλοκότητα, 

την αισιοδοξία, την βεβαιότητα, τον ρεαλισµό, την κοινοτυπία και άλλες.  

Κατόπιν, θα ελέγξουµε αν συσχετίζονται και πως οι µεταβλητές αυτές, µε ορισµένους 

χρηµατοοικονοµικούς αριθµοδείκτες όπως: του καθαρού περιθωρίου κέρδους, της 

οικονοµικής µόχλευσης, της γενικής ρευστότητας, της αποδοτικότητας του ενεργητικού 

και των πωλήσεων, και άλλους. 

 

2. Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας  

Στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου αυτού παρουσιάζονται διάφοροι ορισµοί της 

δήλωσης αποστολής. Στη δεύτερη ενότητα αναλύονται οι λειτουργίες µιας δήλωσης 

αποστολής. Στην τρίτη ενότητα παρατίθενται τα επιθυµητά χαρακτηριστικά µιας 

δήλωσης αποστολής. Στην  τέταρτη ενότητα αναλύονται οι έξι διακριτές ερευνητικές 

προσεγγίσεις γύρω από το θέµα της δήλωσης αποστολής. Στην πέµπτη ενότητα 

παρουσιάζεται το στρατηγικό πλεονέκτηµα. Στην έκτη ενότητα αναλύεται η γλώσσα ως 

µέσο επικοινωνίας στον γραπτό λόγο.   

2.1 Ορισµός της δήλωσης αποστολής 

Στη βιβλιογραφία καταγράφονται πολλές προσπάθειες ορισµού της αποτελεσµατικής 

αποστολής. Ορισµένες από αυτές παρατίθενται χρονολογικά παρακάτω:  

Η δήλωση αποστολής είναι ένα γραπτό επίσηµο κείµενο, που προσπαθεί να αποτυπώσει 

µε σαφήνεια, τη µοναδική οργάνωση της εταιρίας, και το διαρκή σκοπό της. Είναι µία 

πρόταση ή µία παράγραφος, το περιεχόµενο της οποίας περιγράφει το πώς βλέπει τον 

εαυτό της, καθώς και το πώς θέλει οι άλλοι να την βλέπουν (Davies και Glaister, 1997; 

Ireland & Hitt,1992).  

Επιπλέον, ο Wilson (1992) υποστηρίζει ότι είναι «αστέρια  που καθορίζουν κατεύθυνση 

και προορισµό ». Ο Bart (1998) την χαρακτηρίζει ως «στρατηγική πυξίδα» που βοηθά 

τους οργανισµούς να βρουν το δρόµο τους.  
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Είναι ο λειτουργικός, ηθικός και οικονοµικός οδηγός µίας επιχείρησης. ∆εν είναι ένα 

απλό µότο ή σλόγκαν. ∆ιατυπώνει τους στόχους, τα όνειρα, τη συµπεριφορά, την 

κουλτούρα, και τις στρατηγικές των εταιρειών (Jones & Kahaner, 1995). 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τον Kotler et al., (1984) ενεργεί ως «Αόρατο χέρι» που 

καθοδηγεί τους ανθρώπους στο εσωτερικό της επιχείρησης, κατά τρόπο που να 

λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά και συλλογικά για την επίτευξη των επιθυµητών 

επιπέδων απόδοσης.  

Παρά την επικρατούσα θεωρητική σύγχυση είναι δυνατό να διακρίνουµε δύο σχολές 

σκέψης: "Η µία προσέγγιση περιγράφει την αποστολή όσον αφορά την επιχειρηµατική 

στρατηγική, ενώ η άλλη εκφράζει την αποστολή από την άποψη της φιλοσοφίας και της 

ηθικής (Campbell, 1991)".  

• Με βάση αυτή την «σκληρή» προσέγγιση της έννοιας «δήλωση αποστολής» 

αρκετοί συγγραφείς ορίζουν την δήλωση αποστολής ως επίσηµο έγγραφο που 

απαντά σε µερικά ζωτικής σηµασίας, ερωτήµατα όπως: ποιος είναι ο σκοπός 

µας; Γιατί υπάρχουµε; Τι προσπαθούµε να επιτύχουµε; (Bart, 1997). 

• Αντίθετα, το ψυχολογικό ή πολιτιστικό κοµµάτι στη δήλωση αποστολής, τονίζει 

τα "µαλακά" στοιχεία που θα πρέπει να ενσωµατώσει η αποστολή. Το βασικό 

στοιχείο αυτής της προσέγγισης είναι η σηµασία των βασικών αξιών σε έναν 

οργανισµό. «Βασικές αξίες [...] είναι το τι είναι σηµαντικό τόσο στην 

επιχείρηση όσο και τη ζωή, το πώς οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν, η 

στάση απέναντι στην ανθρωπότητα, ο ρόλος της στην κοινωνία, ο τρόπος που 

λειτουργεί ο κόσµος, και τι είναι αυτό που θεωρείται απαράβατο (Collins & 

Porras, 1991)». 

 

2.2  Οι λειτουργίες µιας δήλωσης αποστολής 

Αρκετοί συγγραφείς συζήτησαν τον ιδιαίτερο ρόλο της δήλωσης αποστολής σε µια 

επιχείρηση, ωστόσο όπως βλέπουµε παρακάτω αρκετοί συγχέουν την αποστολή µε τη 

φιλοσοφία και το όραµα. Ακολουθούν οι κυριότερες λειτουργίες όπως συζητήθηκαν 

στο χρόνο.  
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Ο Simon (1947) θεωρεί ότι η αποστολή αποτελεί την έκφραση κοινών αντιλήψεων, 

στόχων, ιδιαίτερων δυνάµεων και πλεονεκτηµάτων ενός οργανισµού που µπορούν να  

χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη µιας ανταγωνιστικής 

θέσης. Ως εκ τούτου, είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για την κατεύθυνση, τη 

διαµόρφωση και υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού (David,2007; Pearce,1982). 

Κάθε στοιχείο της αποστολής θα πρέπει να είναι αποτέλεσµα ενδελεχούς 

διαβούλευσης, καθώς θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις κεντρικές αξίες και τα κοµβικά 

σηµεία οργάνωσης (Ireland & Hitt ,1992). Προορίζεται να συλλάβει, και να 

γνωστοποιήσει το µοναδικό και διαρκή σκοπό, τις πρακτικές οργάνωσης, και τις 

βασικές αξίες της εταιρίας, που θα οδηγήσουν στο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, 

αυξάνοντας τις πιθανότητες να επιτευχθούν οι στόχοι της αποστολής της (Campbell, 

1991; David, 1989; Lynch, 2000). Θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της κάθε εταιρίας, 

και η αφετηρία της σε κάθε στρατηγική πρωτοβουλία της διοίκησης (Bart και 

Hupfer,2004). Για το λόγο αυτό ο µακροπρόθεσµος σκοπός κάθε εταιρίας πρέπει να 

εκφράζει βαθιά ριζωµένες απόψεις της (Klemm, Lufman & Sanderson,1991). ‘Άλλωστε 

η βασική φιλοσοφία, το πνεύµα, και η επιθυµία ενός οργανισµού, επηρεάζουν πολύ 

περισσότερο τα αποτελέσµατα, από ό, τι οι τεχνολογικοί ή οι οικονοµικοί πόροι. Μια 

ισχυρή εταιρική κουλτούρα που βασίζεται σε ηθικές επιχειρηµατικές αρχές, και ηθικές 

αξίες, είναι δύναµη ζωτικής σηµασίας, και βρίσκονται πίσω από την επιτυχία της 

στρατηγικής (Gellerman, 1989). Ακόµη και το στυλ διοίκησης, βασίζεται σε αξίες 

(Campbell, 1991).  

Επιπλέον, οι Schneider και  Nygren (Hall, 1970) χρησιµοποιούν τον όρο "ηθική 

δέσµευση", για να περιγράψουν τη δέσµευση συµπεριφοράς, δηλαδή την ενσωµάτωση 

του ατόµου στις οργανωσιακές αξίες και στόχους ". Οι Dick και Metcalfe (Dick, 2001) 

αποδίδουν τη δέσµευση αυτή, σε δύο παράγοντες. Στην προσωπικότητα του καθένα, 

και στο στυλ διοίκησης. Οι ατοµικοί παράγοντες που επηρεάζουν την οργανωτική 

δέσµευση είναι: η ιεραρχική θέση (Benkhoff, 1997; McCaul, 1995), η κατοχής της 

θέσης (Grengersen, 1992; Motaz, 1988), η θητεία (Mathieu, 1989; Mathieu, 1990), και 

η ηλικία (Mathieu, 1990). Οι παράγοντες που οφείλονται στο στυλ διοίκησης και 

επηρεάζουν την οργανωτική δέσµευση είναι: το επίπεδο της οργάνωσης, η διοικητική 

υποστήριξη, η συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων (Beck, 2000; Beck, 1997; Mowday, 

1998; Porter, 1974), ο ρόλος της δουλειάς (Mathieu, 1990), και η ηγεσία (Blau, 1985; 
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Williams, 1986). Όταν το επίπεδο δέσµευσης του ατόµου είναι υψηλό, το όφελος για 

την επιχείρηση είναι µεγάλο (Randall, 1987). Όπως αναφέρει ο Valentine et al. (2002) η 

ισχυρή οργανωτική δέσµευση των εργαζοµένων, οδηγεί σε µείωση των απουσιών 

(Hammer, 1981), σε υψηλότερους κύκλους εργασιών (Abelson, 1983), σε αύξηση της 

ικανοποίησης των εργαζοµένων (Hunt, 1985), σε καλύτερες επιδόσεις (Morris, 1981) 

και οργανωτική προσαρµοστικότητα (Abelson, 1983). Επιπλέον, «η ταύτιση αξίας» και 

«η δέσµευση συµπεριφοράς», φανερώνονται από τον αντίκτυπό τους στην οργανωτική 

απόδοση, καθώς οι αφοσιωµένοι υπάλληλοι θα ενισχύσουν την υφιστάµενη οργανωτική 

δοµή (Herndon, 2001). 

Επιπρόσθετα, ο Campbell (1991) περιγράφει την ευθυγράµµιση της στρατηγικής µε την 

κουλτούρα της επιχείρησης  ως την καλλιέργεια µιας «αίσθηση αποστολής» στα µυαλά 

και τις καρδιές των εργαζοµένων (Abell,1980; Bart, 1996; David, 1989; Drucker,1973; 

Pearce II, 1982). Τα θεµέλια της «αίσθησης αποστολής» είναι η αναµενόµενη επίδραση 

των αξιών στην δέσµευση των εργαζοµένων (Balazas, 1990; O'Reilly, 1991; Pozner, 

1985; Valentine, 2002), η οποία µε τη σειρά της έχει βρεθεί να σχετίζεται µε τα 

επιθυµητά αποτελέσµατα, και συµπεριφορές των εργαζοµένων (Boxx, 1991; Newton, 

1999) και συµβάλλει στην αποτελεσµατικότητα του οργανισµού (Dick, 2001; Scholl, 

1981) και τη συνολική οργανωτική απόδοσή του (Connor, 1975; Elizur, 1996; Kindron, 

1978; Putti, 1989; Wiener, 1980). Κατά τον Campbell (1991), ο λόγος ύπαρξης της 

επιχείρησης είναι να ικανοποιεί τα συµφέροντα των ενδιαφεροµένων µερών της, και 

αυτό αποτυπώνεται στην αποστολή της (Ashforth & Gibbs, 1990). Επίσης, θεωρεί ότι η 

αποστολή, περιέχει τόσο µια στρατηγική, όσο και µια πολιτιστική προοπτική. 

Στρατηγικά, είναι ένα εργαλείο που καθορίζει τις δραστηριότητες της εταιρείας και την 

αγορά-στόχο. Πολιτιστικά, χρησιµεύει ως «κόλλα» που ενώνει τον οργανισµό σε κοινές 

αξίες και πρότυπα συµπεριφοράς λειτουργώντας ως συλλογική ενότητα (Campbell και 

Nash, 1992). Ο σκοπός της δεν είναι να απαριθµεί σε µια εκτενή λίστα τις αξίες της 

εταιρίας, ώστε να κοσµεί την ετήσια έκθεση ή την εταιρική ιστοσελίδα, αλλά πρέπει να 

αντικατοπτρίζει τις αξίες που είναι ενσωµατωµένες στην οργανωτική κουλτούρα 

(Pearce,1982). Στο ίδιο µήκος κύµατος ο Drucker,(1973) δηλώνει ότι µια επιχείρηση 

δεν ορίζεται από το όνοµα, ή τα άρθρα του καταστατικού της, αλλά από τη δήλωση 

αποστολή της. 
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Συµπληρωµατικά, οι Campbell και Young (1991) ορίζουν την αποστολή ως «µια 

συναισθηµατική δέσµευση που νιώθουν οι άνθρωποι για την επίτευξη της αποστολής 

της εταιρείας. Η δέσµευση και ο ενθουσιασµός µεταξύ των εργαζοµένων φαίνεται να 

προέρχεται από µια αίσθηση προσωπικής προσήλωσης στις αρχές στις οποίες η 

εταιρεία λειτουργεί ». Πρόκειται για ψυχολογική σύµβαση µεταξύ του οργανισµού και 

των εργαζοµένων του. 

Πέραν τούτου, ο Cross (1991) επισηµαίνει ότι «ο βασικός στόχος των περισσότερων 

εταιρικών αποστολών είναι η πειθώ, δηλαδή η ικανότητα να κερδίσεις ένα ακροατήριο, 

και η έµπνευση δράσης». Ο όρος πειθώ προέρχεται από τον Αριστοτέλη, που στη 

«Ρητορική» του, πριν 2.000 χρόνια, περιγράφει τις τεχνικές που παραµένουν ουσιώδεις, 

και παρέχουν σηµαντικές κατευθυντήριες γραµµές για την επικοινωνία.  «Ένα από τα 

πιο ισχυρά κίνητρα, είναι να ικανοποιήσεις τις ανάγκες του δέκτη, ιδιαίτερα τις 

συναισθηµατικές ανάγκες». Ως εκ τούτου, µια αποστολή θα πρέπει πρώτα να εντοπίσει 

τις ανάγκες που έχει το κοινό-στόχος, και εν συνεχεία να δηµιουργήσει ένα µήνυµα, 

που να ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες µε κάποιο τρόπο» (Cross, 1991). Ο Αριστοτέλης, 

είχε ως στόχο να εκπαιδεύσει το άτοµο στην επικοινωνίας, παρά µια οντότητα, όπως 

µια σύγχρονη εταιρεία. Παρ 'όλα αυτά, η διαδικασία της διαµόρφωσης αποστολής, και 

οι προσεκτικοί λεκτικοί χειρισµοί που συνθέτουν την επικοινωνία, είναι αξιοθαύµαστη 

και παρόµοια, είτε πρόκειται για ένα άτοµο ή µια οµάδα.  

Εκτός των άλλων, ο Klemm et al.(1991) αναφέρει ότι η διαδικασία της ανάπτυξης µιας 

δήλωσης αποστολής  συµβάλλει ώστε να λυθούν οι διαφορές µεταξύ των 

ενδιαφεροµένων µερών και της διοίκησης. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι διαδικασίες 

ανάπτυξης  αποστολής ίδιες. Ο Exley (1988), κατέληξε στο συµπέρασµα ότι κατά τη 

διαδικασία της ανάπτυξης µιας αποστολής πρέπει να υπάρχει συναίνεση στο εσωτερικό 

της επιχείρησης. Ο Quinn (1978), υποστήριξε ότι κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης 

µιας αποστολής απαιτείται µια λεπτή ισορροπία µεταξύ οράµατος και πολιτικής. Ο 

Wilson (1992) περιέγραψε την κατάσταση αυτή, ως µια διαδικασία όπου η ορθολογική 

σκέψη  συζητά µε τη διαίσθηση ή την έµπνευση, για την παραγωγή του τελικού 

κειµένου. Η δηµιουργία της αποστολής απαιτεί από την ανώτατη διοίκηση να εξετάσει 

ενδελεχώς που βρίσκεται η επιχείρηση σήµερα, και πού θα θέλει να είναι στο µέλλον. Ο 

βαθµός στον οποίο την πιστεύει, και τη στηρίζει η διοίκηση, αλλά και η αξιοπιστία της 

διοίκησης στο µέσο εργαζόµενο επηρεάζουν σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα και 
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την υλοποίησή της. Γι’ αυτό η διοίκηση θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα αφοσιωµένη 

στην αυστηρή εφαρµογή της αποστολής στην καθηµερινότητά. ∆ιαφορετικά η 

αποστολή θα καταλήξει απλώς µία βιτρίνα, που δεν θα εξυπηρετεί κανένα σκοπό, 

ενισχύοντας τον κυνισµό των εργαζοµένων, των πελατών και των προµηθευτών, 

προκαλώντας αντιδράσεις, και υπονοµεύοντας την αξιοπιστία της διοίκησης (Bartkus, 

2000; Lencioni, 2002). Ακόµη η αφοσίωση των εργαζοµένων, ο βαθµός προσαρµογής 

της στα συστήµατα, αλλά και η συµµετοχή από όσο το δυνατόν περισσότερα µέλη της 

εταιρίας, διαφόρων τµηµάτων και επιπέδων ιεραρχίας στη διαδικασία δηµιουργίας της, 

τείνουν να κάνουν ευρύτερα αποδεκτή την δήλωση αποστολής (Freeman, 1984; 

Williams, 1986). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα µέλη της επιχείρησης εκτίθενται σε 

στρατηγικές πληροφορίες, έχουν ανάµιξη, και µια πιο σφαιρική αντίληψη (Floyd και 

Wooldridge, 1992). Ωστόσο, ο Oswald et al. (1994) θεωρεί  ότι οι αντιλήψεις αυτές 

βασίζονται κυρίως στην διαίσθηση και σε ανεπίσηµα στοιχεία, και ότι υπάρχει λίγη 

συστηµατική εµπειρική έρευνα σε αυτό το σηµείο.  

Μεταξύ των άλλων, ο Bowen (2005) αναφέρει ότι και να υπάρχει συναίνεση, σχετικά µε 

τη σηµασία της ύπαρξης αποστολής, µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, αυτό δεν οδηγεί σε 

συµφωνία για το περιεχόµενο της αποστολής. Η πιο σηµαντική αιτία της αποτυχίας στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, είναι η αδυναµία της διοίκησης να προσδιορίσει, και 

να συµφωνήσει µε τους εµπλεκόµενους φορείς, στο τι πραγµατικά είναι η επιχείρηση, 

και τι προσπαθεί να επιτύχει. Άλλοι λόγοι που αναφέρονται είναι η υπερβολική 

φιλοδοξία της αποστολής, ότι είναι υπεραπλουστευµένη και αυτονόητη, ότι οι 

εργαζόµενοι δεν την συµµερίζονται, ότι αποτυγχάνει να επιλύσει βραχυχρόνια 

προβλήµατα, αγνοεί τα διοικητικά συστήµατα παρακολούθησης ελέγχου και 

υποκίνησης, και δεν βασίζεται στις πραγµατικές ανάγκες της αγοράς και του 

ανταγωνισµού. Για τους λόγους αυτούς σύµφωνα µε τους Jones και Kahaner, (1995) « 

η ιστορία είναι γεµάτη µε τα συντρίµµια µεγάλων εταιρειών που όρισαν εσφαλµένα τις 

αποστολές τους ».    

Κοντά στ’ άλλα, οι Ireland & Hitt (1992) διατείνονται ότι οι αποστολές αφορούν 

πολλαπλούς αποδέκτες, ή ενδιαφερόµενα µέρη, όπως την διοίκηση της επιχείρησης, 

τους εργαζόµενους, τους πελάτες, τους µετόχους, τους κατοίκους των πόλεων, των 

χωρών, ή ανά τον κόσµο όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση (Abrahams, 1995; 

Amato & Amato, 2002; Bart, 1999, 2000; Collins & Porras, 1991; Klemm, Sanderson, 
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& Luffman, 1991). Πρέπει να είναι λοιπόν, ένα αποτελεσµατικό όχηµα για την 

επικοινωνία, µε εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς αποδέκτες. Εξωτερικά, η δήλωση 

αποστολής θα πρέπει να αποτελεί σηµείο οµαλής συνεργασίας, και ενότητας για όλους 

τους εµπλεκόµενους φορείς (όπως για παράδειγµα, τους µετόχους, προµηθευτές, και 

πελάτες). Εσωτερικά, η δήλωση αποστολής αποτελεί ένα σηµείο συσπείρωσης, καθώς 

παρέχει στους εργαζόµενους καλύτερη κατανόηση του σκοπού, και των στόχων της 

εταιρείας, αλλά θέτει και τις βάσεις για τις εσωτερικές διαδικασίες, και επιθυµητές 

συµπεριφορές. Εποµένως, βοηθά τους εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς να 

λειτουργούν σαν ένα σώµα, ενθαρρύνοντας τους ενδιαφερόµενους να µάθουν και να 

αγκαλιάσουν τους στόχους της εταιρείας (Collins & Porras,1994). Ακόµη παρουσιάζει 

τον ιδιαίτερο χαρακτήρα µιας εταιρείας, και εκφράζει τον λόγο ύπαρξης της (Pearce, 

1982), βοηθάει στη δηµιουργία ενός γενικού κλίµατος (Albert & Whetten, 1985), 

προσδιορίζει το πεδίο των δραστηριοτήτων της, παρέχοντας ακριβείς και αξιόπιστες 

πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα και τις αγορές της (Pearce και Robinson, 1991). 

∆ίνει µία γεύση για το στυλ της διοίκησης, τους εργαζοµένους της, την τεχνογνωσία 

της, τις µεθόδους και διαδικασίες που χρησιµοποιεί, και γενικότερα οτιδήποτε την 

οδηγεί στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Χρησιµεύει ως σηµείο 

ταύτισης σε σκοπό και κατεύθυνση, και υποδεικνύει τα πρότυπα συµπεριφορά. Ο 

βαθµός στον οποίο αυτό επιτυγχάνεται, εξαρτάται από την ικανότητά της να διεγείρει 

(Klemm, Sanderson, & Luffman, 1991). Επίσης συνιστά το πρώτο βήµα για τη 

δηµιουργία εταιρικής ταυτότητας, και αποτελεί την πρώτη στρατηγική απόφαση που 

χρειάζεται να λάβει µία επιχείρηση (Toftoy και Chatterjee, 2004). 

Συν τοις άλλοις, ο Bart (1998b) αναφέρει ότι διαµορφώνει τη βάση της κουλτούρας. 

Παρέχει συγκέντρωση δυνάµεων προς µια κοινή κατεύθυνση, που υπερβαίνει 

µεµονωµένες, τµηµατικές, και παροδικές ενέργειες. Προωθεί µια αίσθηση κοινών 

προσδοκιών µεταξύ  όλων των επιπέδων ιεραρχίας, εντάσσοντας όλες γενιές των 

εργαζοµένων. Παγιώνει δηλαδή τις αξίες  στην πάροδο του χρόνου για όλες τις οµάδες 

συµφερόντων (Drohan ,1999; Gemmel ,2002). Προβάλλει µια αίσθηση της αξίας και 

των προθέσεων, οι οποίες µπορούν εύκολα να εντοπιστούν και να αφοµοιωθούν. Τέλος, 

περιλαµβάνει τη δέσµευση της εταιρείας για υπεύθυνη δράση, η οποία είναι απαραίτητη 

για να διατηρήσει, και να προστατεύσει µε αξιώσεις τη συνεχή επιβίωση, την ανάπτυξη, 

και την κερδοφορία της επιχείρησης (Pearce,1982). Επιπλέον, πέρα των στόχων, έχει 
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µακροπρόθεσµη προοπτική και πρέπει να είναι παθιασµένη και συναισθηµατικά 

φορτισµένη (Buelens ,1993; Want ,1986). Όσον αφορά την έκτασή της, η αποστολή 

πρέπει να είναι µεγαλύτερη από µια πρόταση ή φράση, αλλά µικρότερη από µία σελίδα. 

Πρέπει να είναι συγκεκριµένη και µετρήσιµη, αλλά όχι περιοριστική. Οι στόχοι δεν 

πρέπει να είναι ποσοτικοί αλλά ούτε γενικοί, και να θέτονται στο χρόνο. Επίσης οι 

στρατηγικές δεν πρέπει να αποτελούνται από γενικότητες και αοριστίες (Stone, 1996). 

Επί προσθέτως, πρέπει να προτείνει µια σειρά από εφικτές εναλλακτικές στρατηγικές, 

χωρίς τον αδικαιολόγητα ασφυκτικό περιορισµό της δηµιουργικότητας. Επίσης πρέπει 

να συµβιβάζει αποτελεσµατικά τις διαφορές µεταξύ  των ενδιαφεροµένων φορέων ενός 

οργανισµού διατηρώντας τις ισορροπίες (Campbell και Yeung 1991).  

Άλλες λειτουργίες της δήλωση αποστολής που αναφέρονται στην υπόλοιπη 

βιβλιογραφία είναι:  

• Να παρέχει έναν οδηγό για τη λήψη αποφάσεων, εκφράζοντας την επιχειρησιακή 

στρατηγική και επηρεάζοντας τη συµπεριφορά της διοίκησης. 

• Να παρακινεί, να κινητοποιεί, και να εµπνέει τους εργαζόµενους, ώστε να επιτευχθεί 

ένας κοινός οργανωτικός σκοπός ή στόχος (π.χ ανάπτυξη, κερδοφορία, επιβίωση). 

Να ενθαρρύνει το οµαδικό πνεύµα και τη συνοχή, προωθώντας κοινές προσδοκίες, 

ώστε να ταυτιστούν και να συµµετέχουν σε µια ενιαία προσπάθεια αυξάνοντας το 

επίπεδο ικανοποίησης των εργαζοµένων. (Bart, 1998, 2001; Bartkus et al, 2000; 

Campbell and Yeung,1991; Campbell ,1993; Coleman ,1997; Collins & Porras, 

1991: 1995; Drucker, 1974;Gibson et al. ,1990; Ireland & Hitt,1992; King& 

Cleland,1979; Klemm et al,1991; Lencioni ,2002;Leuthesser & Kohli ,1997; Pearce 

& David, 1987; Stone, 1996; Want, 1986; Wilson,1992).    

• Να παράσχει µια εστιασµένη βάση στην κατανοµή των πόρων, για την υλοποίηση 

των οργανωτικών στόχων, έτσι ώστε ο χρόνος και το κόστος σαν παράµετροι της 

απόδοσης, να µπορούν να αξιολογηθούν, και να ελέγχονται. (Bart, 1998b:2001; Bart 

& Tabone, 1999 ;Campbell,1989:1993; Collins and Porras,1991; Daniel,1992; 

David, 2007; El-Namaki, 1992; Germain and Cooper, 1990 ; Gibson et al,1990 ; 

Ireland & Hitt, 1992; King and Cleland,1979; Klemm et al,1991; Thompson & 

Strickland,1996 ; Wilson, 1992).    
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• Να διατηρεί την οργάνωση, και να βοηθά την επιχείρηση να εστιάσει ξανά κατά τη 

διάρκεια µιας κρίσης (Campbell & Yeung,1991). 

• Να υποβοηθήσει τη διοίκηση να διατηρεί τον πλήρη έλεγχο της επιχείρησης  

(Klemm et al,1991). 

• Να ευνοεί να αναπτυχθούν νόρµες, κοινές αξίες και κουλτούρα µεταξύ των 

εργαζοµένων της επιχείρησης (Campbell & Yeung,1991; Ireland & Hitt, 1992; 

Pearce & David,1987).  

• Να κοινοποιεί την εταιρεία στα ενδιαφερόµενα µέρη (Bartkus, Glassman και 

McAfee,2004). 

• Να χρησιµεύει ως ένα αποτελεσµατικό εργαλείο δηµοσίων σχέσεων (Bart, 1998; 

David, 2007 ; Falsey, 1989). 

• Να καθοδηγήσει την επιχείρηση να διεκδικήσει την ηγεσία (Klemm et al., 1991). 

• Να καθοδηγεί την επιχείρηση στο χρόνο (Want ,1986). 

• Να εκθέτει το βασικό σκοπό της επιχείρησης εξασφαλίζοντας οµοφωνία. 

• Να καθορίζει τη σχέση της εταιρίας µε άλλους οργανισµούς. 

• Να βοηθά στην επιτυχηµένη στελέχωση του οργανισµού, αλλά και την εκπαίδευση 

και ανάπτυξη του προσωπικού. 

• Να διευκολύνει τη µετάφραση των επιχειρησιακών στόχων σε καθηµερινές 

λειτουργικά κατανεµηµένες αρµοδιότητες, συµβάλλοντας στον σχεδιασµό και την 

περιγραφή των θέσεων και στην αξιολόγηση της απόδοσης.  

• Να αποσαφηνίζει την καταναλωτική ανάγκη που καλύπτει το προϊόν ή η υπηρεσία, 

και το συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς. 

• Να έχει πιο πρακτικό προσανατολισµό, για παράδειγµα να θέτει συγκεκριµένους 

στόχους. 

• Να καλύπτει συναισθηµατικούς, ψυχολογικούς λόγους.  
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2.3 Τα επιθυµητά χαρακτηριστικά µιας δήλωσης αποστολής 

Οι δηλώσεις αποστολής διαφέρουν ως προς τη µορφή, τον τύπο, το µοτίβο, το µήκος 

καθώς και τον τόνο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι υπάρχει συµφωνία για 

τα επιθυµητά ποιοτικά χαρακτηριστικά µιας αποτελεσµατικής αποστολής. Από την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας λοιπόν, µια αποτελεσµατική αποστολή πρέπει να είναι: 

• Καθαρογραµµένη, απλή, σαφής, κατανοητή, µεστή, συνοπτική, ακριβής, και θα 

πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αργκό. (Jones & Kahaner, 1995; Leuthesser & 

Kohli,1997; Stone, 1996).   

•  Σχετική. Η κάθε δήλωση αποστολής θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την 

εκάστοτε εταιρία, όσον αφορά την ιστορία, τον πολιτισµό της, και τις κοινές αξίες 

(Quigley, 1993). Θα πρέπει επίσης να είναι σύµφωνη µε την παρούσα κατάσταση, 

και να προσφέρει µια ρεαλιστική, και τεκµηριωµένη εκτίµηση του τι είναι εφικτό να 

συµβεί στο µέλλον (Nanus, 1992). 

• Ρεαλιστική. Θα πρέπει να βασίζεται στις πραγµατικές ανάγκες όλων των 

ενδιαφερόµενων µερών, διότι η αποστολή που ιδρύθηκε πριν χρόνια, και παραµένει 

αµετάβλητη, δεν είναι πλέον σε θέση να ενεργεί ως κινητήρια δύναµη που θα 

καθοδηγεί την επιχείρηση στο µέλλον. Οι αρχικοί στρατηγικοί στόχοι, και η αρχική 

κατεύθυνση, µπορεί πλέον να µην είναι ρεαλιστικά, µε αποτέλεσµα την χάραξη 

εσφαλµένης στρατηγικής. Επίσης, οι γρήγορες αλλαγές στο ευµετάβλητο, και 

πολυσύνθετο ανταγωνιστικό περιβάλλον, επιβάλλουν στην αποστολή, να υπόκειται 

τακτικά σε αναθεώρηση.  

• Μοναδική. Η δήλωση αποστολής µιας επιχείρησης πρέπει να ξεχωρίζει από όλες τις 

άλλες εταιρείες. Θα πρέπει να καθορίζει την ατοµικότητα και την µοναδικότητα της 

εταιρείας  (Ackoff, 1987).  

• ∆ιαχρονική. Η αποστολή πρέπει να καθοδηγεί και να εµπνέει για πολλά χρόνια 

(Collins & Porras, 1994).  
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• Προσαρµοσµένη στο κοινό-στόχος. Ορισµένες δηλώσεις αποστολής 

δηµιουργήθηκαν κυρίως για τους εργαζόµενους, άλλες για το ευρύ κοινό και άλλες 

για τους µετόχους. Σε κάθε περίπτωση, το κοινό-στόχος παίζει ρόλο στον τόνο, το 

µήκος, και τον τρόπο προβολής της αποστολής (Abrahams, 1995).  

• Καλοσχεδιασµένη: «Η πίστη και η εµπιστοσύνη στην ακεραιότητα ενός οργανισµού 

εξαρτάται από την τήρηση της ισορροπίας µεταξύ του τι λέει ότι είναι, και του τι 

πραγµατικά κάνει (Fritz, 1999).  

• Πλήρως-Κοινοποιηµένη: όλα τα µέλη του οργανισµού πρέπει να γνωρίζουν όχι 

µόνο την ύπαρξη της δήλωσης αποστολής, αλλά και το περιεχόµενο της. Ο 

οργανισµός πρέπει να κάνει µια πραγµατική προσπάθεια για να πληροφορήσει 

αποτελεσµατικά όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 

• Η δήλωση αποστολής θα πρέπει να είναι ευέλικτη, και ευπροσάρµοστη, και να 

ενσωµατώνεται στα συστήµατα, τις διαδικασίες, και τις πολιτικές της επιχείρησης, 

και όχι να αποτελεί ξεχωριστό κοµµάτι. Η αποστολή µπορεί να έχει αντίκτυπο στην 

επιχείρηση, µόνο όταν «ενσωµατωθεί σε κάθε εργαζόµενο » µε τη διαδικασία 

προσλήψεων-µεθόδων, συστηµάτων διαχείρισης των επιδόσεων, προαγωγών και 

ανταµοιβών, έως και των πολιτικών απόλυσης (Lencioni, 2002). 

 

2.4 Οι προηγούµενες έρευνες  

Η βιβλιογραφία εξετάζει το θέµα « δήλωση αποστολής » µε έξι ξεχωριστές 

προσεγγίσεις. Η πρώτη εξετάζει τα συγκεκριµένα στοιχεία που πρέπει να 

περιλαµβάνονται σε µία αποστολή (Bart, 1997a; Botterill,1990; David, 1989; Ireland & 

Hitt, 1992; Pearce & David, 1987; Sufi & Lyon, 2003). Η δεύτερη εξετάζει τους λόγους 

που µια εταιρία δεν έχει αποστολή (Campbell & Tawadey, 1992). Η τρίτη τονίζει το 

σκοπό ή τους στόχους της αποστολής ( Bartkus, Glassman και McAfee 2004; Ireland 

&Hitt  1992). Η τέταρτη άποψη προσπαθεί να συνδέσει την ύπαρξη ή µη αποστολής σε 

µια επιχείρηση, µε τα οικονοµικά της αποτελέσµατα (Klemm, Sanderson, & Luffman, 

1991; Peyrefitte & David, 2006). Η πέµπτη εξετάζει την διαδικασία δηµιουργίας της  

αποστολής σε µια επιχείρηση σε σχέση µε την απόδοσή της (Child , 1974; Hofer και 
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Schendel, 1978; Katz, 1970). Η έκτη εξετάζει τα ενδιαφερόµενα µέρη που αναφέρονται 

στις δηλώσεις αποστολής (Bart, 1997b; Leuthesser & Kohli, 1997). Άλλοι µελετητές 

επικεντρώνονται στη χρήση του πρώτου πληθυντικού πρόσωπου, και αντωνυµιών που 

στοχεύουν να προωθήσουν την συσπείρωση και ταύτιση σε µε µια εταιρεία (Cheney, 

1983; Swales & Rogers, 1995). 

2.4.1 Τα στοιχεία µιας αποτελεσµατικής δήλωσης αποστολής 

Σύµφωνα µε την πρώτη προσέγγιση, δεν υπάρχει µία απλή φόρµουλα που να 

περιγράφει ακριβώς τα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαµβάνει µία δήλωση 

αποστολής. Οι ερευνητές κατά καιρούς υποστήριξαν ότι οι δηλώσεις αποστολής θα 

πρέπει να απαντούν σε θεµελιώδη και ζωτικής σηµασίας ερωτήµατα όπως: Γιατί 

υπάρχουµε;  Τι θέλουµε να επιτύχουµε; Ποιός είναι ο σκοπός µας; (Bart 1996; Bart & 

Tabone,1999; Byars,1984; Drohan,1999; Holland & Rue 1989).  Επίσης ορισµένοι 

συγγραφείς υποστήριξαν ότι οι θα πρέπει να δίνουν απαντήσεις και σε άλλα ερωτήµατα 

όπως: Ποιος είναι ο κλάδος της επιχείρησης;  Πώς η επιχείρηση θα επιτύχει τους 

στόχους της;  Τι είδους στρατηγικές πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για να επιτευχθούν 

αυτοί οι στόχοι; Ποιές είναι οι πιο σηµαντικές δυνάµεις/αδυναµίες και ικανότητες του 

οργανισµού; Ποια είναι τα πρότυπα συµπεριφοράς του οργανισµού και οι αξίες; Σε 

ποια γεωγραφική περιοχή λειτουργεί; Πόσο σηµαντικές είναι οι οµάδες ενδιαφέροντος, 

και καθεµία ξεχωριστά, για την επιχείρηση; (Austin και Pinkleton, 2006; Bowen, 2005; 

Dalton and Croft, 2003; Potter, 2006).Πολλές από αυτές τις εµπειρικές µελέτες επίσης, 

έχουν διαπιστώσει ότι η παρουσία ορισµένων στοιχείων στην αποστολή µπορεί να 

επιδράσει την επιχειρησιακή απόδοση (Campbell & Yeung, 1991; Medley, 1992; 

Pearce & David, 1987). Παρακάτω παραθέτουµε την χρονολογική εξέλιξη των 

προσπαθειών δηµιουργίας τυπολογίας για την ιδανική αποστολή. 

Ο Kotler (1984) πρότεινε πέντε συνιστώσες: την ιστορία της επιχείρησης, τις τρέχουσες 

προτιµήσεις της διοίκησης και των ιδιοκτητών, περιβαλλοντικά ζητήµατα, τους 

διαθέσιµους πόρους, και τις ξεχωριστές ικανότητες που διέθετε.  

Ακόµη, ο Want (1986) εξέτασε πέντε συστατικά στοιχεία που περιελάµβαναν οι 

αποστολές: το σκοπό, τις αρχές, τους στόχους, την εταιρική ταυτότητα, τις πολιτικές 

της εταιρείας, και τις εταιρικές αξίες.  
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Επίσης, οι Pearce and David (1987) διερεύνησαν συστηµατικά τα χαρακτηριστικά της 

αποστολής και τις επιπτώσεις τους για τις επιχειρήσεις. Ένα σηµαντικό αποτελέσµατα 

της έρευνάς τους ήταν µια τυπολογία από εννιά συνιστώσες που περιλαµβάνει συνήθως 

µια δήλωση αποστολής και είναι: η αναγνώριση των πελατών-στόχων και των αγορών, 

των κύριων προϊόντων ή υπηρεσιών, της γεωγραφικής περιοχής ή τοποθεσίας, της 

χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας, της δέσµευσης για την ανάπτυξη, την ανησυχία για 

επιβίωση, κερδοφορία, και τα βασικά στοιχεία της οργανωτικής δοµής, τη φιλοσοφία, 

την αυτό-εικόνα ή αυτό-αντίληψη, και την επιθυµητή δηµόσια εικόνα, και την ανησυχία 

για τους εργαζόµενους. Επίσης διαπίστωσαν ότι οι επιχειρήσεις µε υψηλότερα 

περιθώρια κέρδους, χαρακτηρίζονται από πιο ολοκληρωµένες δηλώσεις αποστολής. 

Επιπλέον, οι Campbell & Young (1991) εξέτασαν τις δηλώσεις αποστολής µε πέντε 

στοιχεία: Το λόγο ύπαρξης, τις εταιρικές αξίες, τα πρότυπα, τη συµπεριφορά και τη 

στρατηγική. 

Επιπροσθέτως, ο Klemm et al (1991) κατέταξε τα κύρια συστατικά των δηλώσεων 

αποστολής σε τέσσερις κατηγορίες:  η δήλωση του µακροπρόθεσµου σκοπού, η 

δήλωση των µακροπρόθεσµων στρατηγικών στόχων, περιγράφοντας την επιθυµητή 

κατεύθυνση και την απόδοση µε γενικούς όρους, η δήλωση ποσοτικών στόχων σε 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, και  η δήλωση του πεδίου εφαρµογής στην οποία 

περιγράφονται και τις δραστηριότητες της εταιρείας όσον αφορά τη βιοµηχανία και τη 

γεωγραφική εξάπλωση.  

Συµπληρωµατικά, οι Piercy και Morgan (1994) όρισαν τέσσερις συνιστώσες στην 

αποστολή: τη φιλοσοφία της επιχείρησης, το προϊόν-αγορά-κλάδος, τις βασικές της 

αξίες, και τους κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας. 

Πέραν τούτου, οι Davies και Glaister (1997) στο µοντέλο Ashridge, χρησιµοποίησαν τα 

εξής στοιχεία: το σκοπό, τη στρατηγική ( ανταγωνιστική θέση και µοναδικές 

ικανότητες), τις αξίες, και τα πρότυπα συµπεριφοράς. 

Εκτός των άλλων, οι Bart και Baetz (1998)  κατέληξαν στην δήλωση αποστολής των 10 

στοιχείων: τους οικονοµικούς στόχους και τις αξίες, τις πεποιθήσεις, την 

επιχειρηµατική φιλοσοφία, την οργάνωση των προτεραιοτήτων, την τοποθέτησης του 

προϊόντος, την αγορά, τον ανταγωνισµό, τα ενδιαφερόµενα µέρη.  
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Συν τοις άλλοις, ο Bart (1996a, 1998,1999, 2000) κατασκεύασε ένα υπόδειγµα βάσει 

των προηγούµενων µελετών που περιέχει 25 στοιχεία και περιλαµβάνουν: τον σκοπό ή 

λόγο ύπαρξης, αξίες/ πεποιθήσεις /φιλοσοφία, το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα , την 

επιθυµητή ανταγωνιστική θέση, την ανταγωνιστική στρατηγική, τα πρότυπα 

συµπεριφοράς, τις πολιτικές που πρέπει να τηρούνται, τη δήλωση του γενικού 

εταιρικού σκοπού / στόχου, ένα σαφές και ξεκάθαρο στόχο, συγκεκριµένους 

οικονοµικούς στόχους, ειδικούς µη οικονοµικούς στόχους, τον ορισµό της επιχείρησης, 

την αναφορά των προϊόντων, τις αγορές που εξυπηρετούνται, τα ειδικά προϊόντα ή 

υπηρεσίες που προσφέρονται, την ταυτότητα, τη δήλωση της επιθυµητής δηµόσιας 

εικόνας, την τοποθεσία της επιχείρησης, την τεχνολογία, την ανησυχία για το µέλλον, 

την ανησυχία για την ικανοποίηση των πελατών, την ανησυχία για τους εργαζόµενους 

και την ευηµερία τους, την ανησυχία για τους προµηθευτές, την ανησυχία για την 

κοινωνία, την ανησυχία για τους µετόχους, τη δήλωση του οράµατος.  

Μεταξύ των άλλων, ο Bart, (2001) διαπίστωσε ότι η δήλωση συγκεκριµένου προτύπου 

συµπεριφοράς ήταν άλλο ένα σηµαντικό στοιχείο που έπρεπε να προστεθεί στον 

κατάλογο των διαστάσεων της αποστολής. 

Πιο πρόσφατα, ερευνητές εξέτασαν το περιεχόµενο των αποστολών σε διάφορους 

κλάδους, όπως η υγειονοµική περίθαλψη (Forehand, 2000) και οι αεροπορικές εταιρείες 

(Kemp & Dwyer, 2003). Παρά τη σταθερή αξία της κατηγοριοποίηση του (Pearce and 

David, 1987),  και παρόλο που οι ακαδηµαϊκοί προωθούν τη χρησιµότητα της, και οι 

εταιρείες την έχουν αγκαλιάσει, ωστόσο, δεν υπάρχει οριστική κατάληξη σχετικά µε το 

ποια στοιχεία πρέπει να συµπεριληφθούν για την "ιδανική" δήλωση αποστολής (Bart & 

Baetz, 1998).  

Αυτή η έλλειψη ορισµού µπορεί, εν µέρει, να εξηγήσει γιατί οι δηλώσεις αποστολής 

διαφέρουν τόσο σηµαντικά όσον αφορά το µέγεθος και το περιεχόµενό τους. Η 

κυριότερη αιτία, είναι ότι ο κάθε ερευνητής θεώρησε καλύτερο να δηµιουργεί µια νέα 

τυπολογία των στοιχείων της αποστολής κατά τη διεξαγωγή της µελέτη του, θεωρώντας 

ότι είναι καλύτερη από τις προηγούµενες, και όχι µε βάση τα προηγούµενα πορίσµατα, 

µε αποτέλεσµα να µη µπορεί να γίνει σύγκριση. Μια πιο σηµαντική παρατήρηση, είναι 

ότι υπάρχει έλλειψη εµπεριστατωµένης βιβλιογραφίας όσον αφορά ποια στοιχεία 

πρέπει ή δεν πρέπει να περιλαµβάνει η επιχειρησιακή αποστολή. Ένας ακόµη 
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σηµαντικός λόγος είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες µελέτες είτε παραµελούν, είτε 

δεν µπόρεσαν να συνδέσουν τα παρατηρούµενα συστατικά µέρη των δηλώσεων 

αποστολής µε διάφορους οικονοµικούς δείκτες απόδοσης της επιχείρησης, όπως 

πωλήσεις, τα κέρδη, αποδοτικότητα, την ανάπτυξη, ή τις επιπτώσεις τους στην 

συµπεριφορά των υπαλλήλων. Αντίθετα, έχουν επικεντρωθεί στην αναφορά µόνο της 

συχνότητα της κάθε παρατηρούµενης κατηγορίας στα αποτελέσµατα. Ακόµη, δεν 

προσµετρείται ή δεν λαµβάνεται υπόψη σε συνδυασµό µε τα συστατικά της αποστολής, 

η διαδικασία δηµιουργίας των δηλώσεων αποστολής, γεγονός που θα οδηγούσε σε 

καλύτερα συµπεράσµατα. Επιπροσθέτως, ο ανταγωνισµός είναι ένα δυναµικό 

φαινόµενο, και µια στατική αποστολή καθίσταται αναποτελεσµατική, από τη σκοπιά 

της διαµόρφωσης, και εφαρµογής της στρατηγικής, λόγω των έντονων αλλαγών στην 

επιχείρηση, και στο εξωτερικό περιβάλλον (Drucker,1974). Ως εκ τούτου, η εµπειρική 

έρευνα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο οι δηλώσεις αποστολής επανεξετάζονται τακτικά 

και ενηµερώνονται και αναπροσαρµόζονται, ώστε να αντανακλούν την τρέχουσα 

πραγµατικότητα. 

2.4.2 Οι λόγοι που µια εταιρία δεν έχει δήλωση αποστολής 

Σύµφωνα µε την δεύτερη προσέγγιση,  αρκετά άρθρα προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί 

µια εταιρεία δεν έχει αποστολή. Αναλυτικότερα, ο Klemm et al. (1991) ισχυρίζεται ότι 

µια αποστολή µπορεί να µην είναι κατάλληλη για µια εταιρεία που δεν διαφοροποιείται  

από τον όµιλο, γιατί µπορεί να υπάρχουν προβλήµατα συναίνεσης για ένα τόσο ευρύ 

φάσµα δραστηριοτήτων. Ο David, (1989) ισχυρίζεται ότι το ζήτηµα της δηµιουργίας 

αποστολής σε µία επιχείρηση µπορεί να είναι πολύ δύσκολη δουλειά για τα ανώτερα 

στελέχη της. Οι Campbell & Tawadey  (1992) θεωρούν ότι σε περιπτώσεις όπου η 

εταιρική στρατηγική ή η σύνθεση της διοίκησης είναι αβέβαιη, ή µπορεί να αλλάξει, ή 

όταν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µελών της διοίκησης, µια επιχείρηση 

µπορεί να είναι καλύτερα να λειτουργεί χωρίς δήλωση αποστολής, προκειµένου να 

βελτιωθεί η ευελιξία της. Άλλοι θεωρούν ότι µπορεί να αποκαλύψει πολύ εµπιστευτικές 

πληροφορίες για την εταιρία, ή ότι είναι ξεπερασµένη και προφανής, ή δε χρειάζεται 

(για µία θυγατρική), ή ότι δεν υπάρχει ανάγκη αλλαγής της υφιστάµενης κατάστασης, ή 

ότι η διαδικασία δηµιουργίας της δοκιµάστηκε και απέτυχε ή εγκαταλείφτηκε. 
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Οι Ireland και Hitt (1992) επικαλούνται εννέα λόγους (ή «δικαιολογίες») που οι 

εταιρείες δεν έχουν µια δήλωση αποστολής και είναι: ότι κανείς δεν τις διαβάζει , 

απαιτούν πολύ και σύνθετη εργασία, είναι µη πρακτικές, χρειάζεται εµπειρία στο να 

δηµιουργηθεί, δεν την χρειάζονται (ιδιαίτερα αν είναι ήδη επιτυχηµένες επιχειρήσεις), 

θα αποκαλύψει εµπιστευτικές πληροφορίες για την εταιρία, έχουν έλλειψη σε 

εξειδικευµένα στελέχη που θα την αναπτύξουν, και απαιτεί έντονη προεργασία, 

συναίνεση, και συνεργασία µεταξύ διοίκησης και µεσαίων στελεχών. Οι Rarick και 

Vitton (1995) διαπίστωσαν ότι η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων ήταν σηµαντικά 

υψηλότερη για τις επιχειρήσεις µε αποστολή από εκείνες που δεν είχαν.Οι Klemm et al 

(1991) και Coats et al (1991) δεν διαπίστωσαν σηµαντική διαφορά των κερδών µεταξύ 

των δύο οµάδων επιχειρήσεων. Ενώ οι O'Gorman και Doran (1999) δεν διαπίστωσαν 

σηµαντική σχέση µεταξύ της χρήσης της ύπαρξης αποστολής και της αύξησης των 

πωλήσεων.  

2.4.3 Η επίδραση της παρουσίας οργανωτικών στόχων στην αποστολή 

Σύµφωνα µε την τρίτη οπτική γωνία, πολυάριθµες µελέτες εξέτασαν αν η παρουσία 

οργανωτικών στόχων στην αποστολή, συµβάλλει θετικά στην απόδοση. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι βοηθούν σηµαντικά στο στρατηγικό σχεδιασµό, και 

συσχετίζονται θετικά µε την επιχειρησιακή απόδοση (Ansof et al.,1970 ; Carson, 1993; 

Cooper, 1994; Gershefski ,1970; Herold ,1972 ; Taylor and Convey, 1993; Thune and 

House ,1970 ; Zahra and Covin, 1993). Άλλες µελέτες έχουν συµπεράνει ότι οι στόχοι 

έχουν θετικό αντίκτυπο στην δέσµευση των εργαζοµένων (Barrick et al., 1993; Wright 

et al., 1993).  Ακόµη, η ύπαρξη των στόχων επηρεάζει θετικά την οµαδική απόδοση 

(Meltzer, 1994; Meyer, 1994; Scott and Townsend, 1994; Zigon, 1994). Επίσης, 

ορισµένα άρθρα υποστηρίζουν ότι η επιτυχία της αναδιοργάνωσης (re-engineering) 

συνδέεται άµεσα µε σαφείς επιχειρηµατικούς στόχους στην δήλωση αποστολής 

(Talwar, 1993). Από την άλλη µεριά, υπάρχουν µελέτες που δείχνουν ότι η ύπαρξη 

συναίνεσης στους στόχους της εταιρίας µπορεί να µην συσχετίζεται µε τις επιδόσεις. 

Για παράδειγµα, οι (Grinyer και Norburn, 1975: 1977) διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε 

σχέση µεταξύ των στόχων που υπήρχαν στις αποστολές των εταιριών και της 

χρηµατοοικονοµικής τους απόδοσης. Υπάρχουν επίσης συγγραφείς που υποστηρίζουν 

ότι δεν έχει σηµασία η συναίνεση στους στόχους, αλλά η συναίνεση στα µέσα, είναι το 
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κλειδί για αποτελέσµατα στις επιδόσεις της εταιρίας (Frank, 1958; Lindblom, 1959; 

Pfefier and Salancik, 1978; Quinn, 1978). 

2.4.4 Ο αντίκτυπος της ύπαρξης δήλωσης αποστολής στα οικονοµικά 

αποτελέσµατα 

Σύµφωνα µε την τέταρτη προσέγγιση, αρκετές προσπάθειες υπήρξαν για τη σύνδεση 

των οικονοµικών επιδόσεων των επιχειρήσεων, µε την ύπαρξη δήλωσης αποστολής. Τα 

αποτελέσµατα ωστόσο, ως επί το πλείστον δεν ήταν σηµαντικά. Παρά τα 

προσδοκώµενα οφέλη των δηλώσεων αποστολής, τα αποτελέσµατα της εµπειρικής 

έρευνας που διεξήχθησαν σε διάφορους κλάδους, εξετάζοντας τη σχέση αυτή είναι 

ποικίλα και διφορούµενα.  Οι Klemm et al (1991), David (1989), Wilson (1992), δεν 

διαπίστωσαν σηµαντικές διαφορές στην απόδοση (βάσει του κύκλου εργασιών και των 

κερδών) κατά τη σύγκριση των επιχειρήσεων που είχαν αποστολή µε αυτές που δεν 

είχαν. Ο David (2007)  επίσης, δεν µπόρεσε να συνδέσει αποστολή και απόδοση 

(µέτρησε ακαθάριστα κέρδη, ROI, και EPS). Από την άλλη, οι Bart και Baetz (1998) 

βρήκαν σηµαντικές διαφορές στις οικονοµικές επιδόσεις µεταξύ επιχειρήσεων µε και 

χωρίς αποστολή. Συµπέραναν ότι η παρουσία των οικονοµικών στόχων, σκοπών και 

αξιών, συσχετιζόταν θετικά µε συγκεκριµένους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες (Bart et 

al, 2001; Peyrefitte & David, 2006). Σε ενδιαφέροντα συµπεράσµατα κατέληξαν, όταν 

µετρήθηκε ο αντίκτυπος µιας αποστολής, στη συµπεριφορά των εργαζοµένων, και στην 

απόδοση τους. Βρήκαν λοιπόν, ισχυρές σχέσεις µεταξύ των επιπτώσεων  της 

αποστολής, (π.χ., ο βαθµός ικανοποίησης από την αποστολή, το επίπεδο ευθυγράµµισης 

των εργαζοµένων µε την αποστολή) και των συστατικών της αποστολής (π.χ., η 

παρουσία αξιών έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη συµπεριφορά των εργαζοµένων 

(Bart, 1996). Επίσης ανακάλυψαν ισχυρή θετική σχέση µεταξύ της υιοθέτησης 

συγκεκριµένων προτύπων συµπεριφοράς που αναφέρονται στην αποστολή, και την 

πραγµατική πρακτική αυτών των συµπεριφορών. Οι εταιρείες που είχαν δήλωση 

αποστολής, είχαν υψηλότερα επίπεδα απόδοσης, κατέληξαν οι Toftoy και Chatterjee 

(2004). ∆ύο ακόµη µελέτες που διαπιστώνουν τα ίδια αποτελέσµατα είναι των Rarick & 

Vitton (1995), και Stone (1996), αν και η τελευταία µελέτη αναφέρεται σε ανεπίσηµα 

στοιχεία. Ο Bart (1997a) από την άλλη, διαπίστωσε µια σηµαντική αρνητική σχέση 

µεταξύ των οµάδων ενδιαφέροντος (πελάτες, εργαζόµενους, προµηθευτές, κοινωνία, 

µετόχους) που υπήρχε στην αποστολή και της οικονοµικής απόδοσης. Αυτό σηµαίνει 
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ότι η ένταξη των διαφόρων ενδιαφερόµενων οµάδων στη αποστολή µια επιχείρησης 

µπορεί να έχει διαφορετικές επιπτώσεις στην απόδοση κάθε επιχείρησης. Για 

παράδειγµα, τονίζοντας τη σηµασία των εργαζοµένων και όχι των επενδυτών µπορεί να 

οδηγήσει σε διαφορετικές αποφάσεις.  

2.4.5 Η επιρροή της διαδικασίας δηµιουργίας αποστολής στην απόδοση 

Σύµφωνα µε την πέµπτη προσέγγιση, υπάρχουν µελέτες που συνδέουν άµεσα µε την 

ανάπτυξη της αποστολής (τη διαδικασία και την ποιότητά τους) µε την απόδοση τους. 

Συγκεκριµένα υποστηρίζουν ότι αποτελεί προϋπόθεση για αποτελεσµατική απόδοση, 

κάποιο επίπεδο συναίνεσης στις προτεραιότητες των στόχων, (Ackoff , 1970; Ansof, 

1965; Child , 1974; Hofer και Schendel, 1978; Katz, 1970; Simon, 1960). Ο Bourgeois 

(1980) συµπέρανε ότι η εσωτερική συναίνεση για τους στόχους, σχετίζεται θετικά µε 

την οικονοµική απόδοση  (αν και η συναίνεση ως προς τον τρόπο επίτευξης των 

στόχων βρέθηκε να έχει ακόµη µεγαλύτερη επιρροή στην απόδοση σε σχέση µε τους 

ίδιους τους στόχους). Οµοίως, πολλοί συγγραφείς και ερευνητές έχουν συζητήσει το 

θετικό αντίκτυπο, και την επιρροή ενός ισχυρού συστήµατος αξιών / πεποιθήσεων, 

στην επιχειρησιακή απόδοση (Armstrong, 1994 ; Deshpande et al, 1993; Ginsburg και 

Miller, 1992; Gordon and DiTomaso, 1992; Hall et al,1993; Kotter, 1993; Marcoulides 

and Heck, 1993; Peters and Waterman, 1982; Quigley, 1994; Scott Morgan, 1993; 

Slater and Narver, 1994; Ullman and Ravin, 1993).  

 

2.5  Το στρατηγικό πλεονέκτηµα 

Η διαµόρφωση της κατάλληλης δήλωσης αποστολής φαίνεται να είναι αναγκαία αλλά 

όχι επαρκής για την επιτυχή λειτουργία της επιχείρησης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι στα πλαίσια µιας επιχείρησης υπάρχουν τρία βασικά επίπεδα διαµόρφωσης 

στρατηγικής. Το εταιρικό επίπεδο, το επίπεδο κάθε µιας από τις στρατηγικές 

επιχειρηµατικές µονάδες, και το επίπεδο των επιµέρους λειτουργιών. Όταν 

αναφερόµαστε στην εταιρική στρατηγική εννοούµε τη στρατηγική που αφορά την 

εταιρία στο σύνολό της για θέµατα όπως η επέκταση των δραστηριοτήτων. Η 

στρατηγική που ακολουθεί κάθε µια από τις στρατηγικές επιχειρηµατικές µονάδες 

ονοµάζεται ανταγωνιστική στρατηγική ή στρατηγική για την επίτευξη ανταγωνιστικού 
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πλεονεκτήµατος. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα προκύπτει από τις εξής 

επιχειρηµατικές στρατηγικές: την ηγεσία κόστους, τη διαφοροποίηση, την εστίαση 

µέσω ηγεσίας κόστους, και την εστίαση µέσω διαφοροποίησης. Τέλος το τελευταίο 

επίπεδο στρατηγικής αναφέρεται στις επιµέρους λειτουργίες των επιχειρηµατικών 

µονάδων δηλαδή στα τµήµατα της επιχείρησης όπως για παράδειγµα στρατηγική 

µάρκετινγκ. 

Η αποστολή συνεισφέρει σε όλα τα επίπεδα στρατηγικής καθώς αποτελεί τη βάση τους. 

Το στρατηγικό πλεονέκτηµα αναδύεται από εξωτερικές πηγές όπως οι αλλαγές στη 

ζήτηση και τις προτιµήσεις, τα κενά στην αγορά, τις µεταβολές στις τιµές και την 

εξέλιξη της τεχνολογίας, διότι η ανοµοιογένεια οδηγεί σε διαφοροποίηση και ορισµένες 

εταιρίες αναγνωρίζουν και αξιοποιούν πιο γρήγορα και αποτελεσµατικά τις αλλαγές 

στο περιβάλλον. Υπάρχουν και οι εσωτερικές πηγές οι οποίες προέρχονται από την 

δηµιουργικότητα και την καινοτοµία των ίδιων των εταιριών, που εισάγουν νέα 

προϊόντα και δηµιουργούν νέες αγορές.   

Η µέτρηση του στρατηγικού πλεονεκτήµατος γίνεται µε οικονοµικούς και µε δείκτες 

συµπεριφοράς. Οι οικονοµικοί δείκτες υπολογίζονται σχετικά εύκολα εφόσον υπάρχουν 

στοιχεία. Αντίθετα οι δείκτες συµπεριφοράς είναι δύσκολο να υπολογιστούν διότι 

µετρούν το διανοητικό κεφάλαιο. Το διανοητικό κεφάλαιο ενός οργανισµού έχει τρείς 

κύριες συνιστώσες: α) Το ανθρώπινο κεφάλαιο, δηλαδή τις συλλογικές δεξιότητες, την 

εκπαίδευση, τις γνώσεις και την εµπειρία, και τη στάση των εργαζοµένων µιας 

επιχείρησης. β) Το διαρθρωτικό κεφάλαιο, δηλαδή τα συστήµατα, τις ρουτίνες, τις 

διαδικασίες και πληροφορίες στο πλαίσιο ενός οργανισµού (συµπεριλαµβανοµένου της 

κουλτούρας του) που βοηθούν ή εµποδίζουν την επιδίωξη της αριστείας όσον αφορά 

την επιχειρησιακή απόδοση.  γ) Τη σχέση του κεφαλαίου δηλαδή την αξία των σχέσεων 

µε τους εν λόγω ενδιαφερόµενους φορείς εκτός του οργανισµού, όπως οι πελάτες και οι 

προµηθευτές. 

Η βάση για το στρατηγικό πλεονέκτηµα κυρίως είναι η υποστήριξη προϊόντος, ο 

σχεδιασµός και το στυλ, η εµπορία, η υποστήριξη του πελάτη, το εξατοµικευµένο 

προϊόν, το καινοτοµικό προϊόν, η ποιότητα, το χαµηλό κόστος, η λειτουργική επίδοση, 

ο χρόνος παράδοσης και η αξιοπιστία.  
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2.6 Η γλώσσα στον γραπτό λόγο 

Όταν χρησιµοποιούµε ως γενική έννοια τη «γλώσσα», αναφερόµαστε στη γνωστική 

ικανότητα να µαθαίνουµε και να χρησιµοποιούµε συστήµατα επικοινωνίας, ή να 

περιγράφουµε το σύνολο των κανόνων που συνθέτουν τα συστήµατα αυτά, ή το σύνολο 

των εκφράσεων που µπορεί να παραχθεί από τους εν λόγω κανόνες. Η γλώσσα είναι 

ένας κώδικας επικοινωνίας που διαµορφώθηκε µε µια αργή διαδικασία και αποτέλεσε 

σπουδαία πολιτιστική κατάκτηση. Αποτελεί το απαραίτητο πλέον µέσο µε το οποίο ο 

άνθρωπος επικοινωνεί και γνωρίζει το περιβάλλον του, και είναι βαθιά ριζωµένη στον 

ανθρώπινο πολιτισµό. Ένας άλλος ορισµός θεωρεί τη γλώσσα ως ένα σύστηµα 

επικοινωνίας που επιτρέπει στους ανθρώπους να συνεργάζονται. Ο ορισµός αυτός 

τονίζει τις κοινωνικές λειτουργίες της. Σε µια ολοκληρωµένη γλωσσική αγωγή, ο 

οµιλητής είναι σε θέση να συνδυάζει τη γνώση του συστήµατος της γλώσσας, µε την 

παραγωγή και την πρόσληψη µηνυµάτων (Γεωργακόπουλου και ∆. Γούτσος, 1999).  

Υπάρχει στενή σχέση ανάµεσα στη γλώσσα και τη σκέψη. Όµως δεν είναι το ίδιο 

πράγµα. Η γλώσσα είναι ένα συµβατικό σύστηµα συµβόλων. Η σκέψη είναι έµφυτη 

ικανότητα του ανθρώπου, η οποία µεταδίδεται κληρονοµικά ως προδιάθεση και 

αναπτύσσεται σταδιακά χάρη στους ερεθισµούς του κοινωνικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος. Γλώσσα και σκέψη διαµορφώνονται χάρη στην αλληλεπίδρασή τους, 

συνυφαίνονται και «συλλειτουργούν», σε σηµείο να είναι προβληµατική, αν όχι 

αδύνατη η διάκριση της µιας από την άλλη.  

Ο γραπτός λόγος δεν πρέπει να συγχέεται και να ταυτίζεται µε τη γλώσσα, καθώς 

συνιστά απλώς µια µορφή αναπαράστασης της. Σύµφωνα µε την ανάλυση του Πλάτωνα 

στην Πολιτεία του, η γλώσσα αντιµετωπίζεται ως ένας ταξινοµητικός κατάλογος 

σταθερών και απαράλλαχτων εννοιών (των ιδεών). Η εξέχουσα θέση του γραπτού 

λόγου ανάµεσα στις εκδηλώσεις του ανθρώπινου πνεύµατος οδηγεί στον καταλυτικό 

του ρόλο, δηλαδή της διαµόρφωσης των κοινωνικών δοµών και σχέσεων. Ουσιαστικά, 

είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας που την χρησιµοποιεί και την διαµορφώνει. Η σχέση 

αυτή είναι αµφίδροµη δηλαδή σύµφωνα µε κάποιους (δόγµα Sapir-Whorf) η ίδια η 

γλώσσα πολλές φορές καθορίζει τον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο. Το 

«λεξιλόγιο» συνεχώς εξελίσσεται, διαφοροποιείται, και ανανεώνεται µε την πάροδο του 
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χρόνου. Έτσι προσαρµόζεται σε νέες συνθήκες, έννοιες, ιδέες κ.λπ. ∆ιαφορετικά όλες 

οι γλώσσες θα ήταν καταδικασµένες να περιοριστούν στο λεξιλόγιο έτσι όπως 

διαµορφώθηκε όταν δηµιουργήθηκαν (Τσελεµάνης και Πανταζής, 1986).  

Η οµιλία ή το γραπτό κείµενο, όπου η άψογη γλωσσικά οργάνωσή τους ζωοποιείται 

από µια συγκροτηµένη σκέψη, αποτελούν το λόγο. Ο λόγος επηρεάζεται από τους 

συµµετέχοντες στην επικοινωνία (ποµπός- δέκτης), τις συνθήκες επικοινωνίας 

(περίσταση- σκοπός), και το δίαυλο επικοινωνίας (το µέσο επικοινωνίας). 

Οι αρχαίοι Έλληνες όχι µόνο είχαν συναιρέσει γλώσσα και σκέψη στην πολυσήµαντη 

έννοια του λόγου, αλλά και πρώτοι τοποθέτησαν το λόγο στο κέντρο της πολιτιστικής 

ζωής τους, έτσι ώστε αυτός να αποτελέσει το κύριο επίτευγµα του ελληνικού 

πνεύµατος. Και στις µέρες µας, οι λεγόµενες "επιστήµες του ανθρώπου" (ψυχολογία, 

κοινωνιολογία, ιστορία, πολιτική οικονοµία και ανθρωπογεωγραφία) εµπνέονται από τη 

µελέτη της γλώσσας και θεωρούν τη γλωσσολογία επιστήµη-κλειδί για την 

αντιµετώπιση των προβληµάτων τους. Αυτό για δύο αιτίες: α) οι επιστήµες αυτές 

εισάγουν στη µελέτη του αντικειµένου τους την έννοια της δοµής που την συναντούµε 

στη γλώσσα περισσότερο από οπουδήποτε αλλού. β) Οι γλωσσικές δοµές, εµφανίζουν 

κάποια σταθερότητα, έτσι ώστε η µελέτη της γλωσσολογίας να αποκαλύπτει µια 

βαθύτερη λογική οργάνωση που χαρακτηρίζει το ανθρώπινο πνεύµα και την ίδια τη 

φύση των πραγµάτων. Ο λόγος µάς ανοίγει το δρόµο της λογικής. Η λογική είναι ο 

κλάδος εκείνος της φιλοσοφίας που ερευνά τα γενικά πλαίσια, µέσα στα οποία πρέπει 

να κινηθεί η σκέψη, ώστε να τηρεί τις θεµελιώδεις αρχές της και να καταλήγει σε 

συµπεράσµατα χωρίς άλµατα, κενά και αντιφάσεις.  

Ο γραπτός λόγος έχει τα εξής χαρακτηριστικά: είναι αθάνατος, συνεχής, επιµεληµένος 

όσον αφορά τη σύνταξη τη διατύπωση και το λεξιλόγιο, είναι δηλαδή 

προσχεδιασµένος, µε φροντισµένη έκφραση στην τελική του µορφή, έχει πυκνότητα 

νοηµάτων και εκφραστική ακρίβεια. Χρησιµοποιεί συχνά την υποτακτική σύνταξη, ενώ 

δεν υπάρχει η δυνατότητα διευκρινήσεων. Αρέσκεται στην παθητική σύνταξη, 

προσέχοντας παράλληλα την προτασιακή δοµή και περιλαµβάνοντας λέξεις που 

οργανώνουν το κείµενο. Ο δέκτης είναι ωσεί παρών, ωστόσο είναι περισσότερο 

ακριβής, ρεαλιστικός, και πλήρης, λόγω του χρόνου που διαθέτει ο συγγραφέας να 

αναλύσει ποιοτικότερα τη σκέψη του. Η σύνταξή του περιλαµβάνει τους κανόνες για το 
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πώς θα δοµηθούν οι σύνθετες προτάσεις, αφού προηγουµένως οι λέξεις οµαδοποιηθούν  

σε φράσεις, που να καταλαµβάνουν διαφορετικές θέσεις σε µια µεγαλύτερη συντακτική 

δοµή.  (Νάκας, Α., 2001).  

Από την άλλη µεριά, όπως λέει το γνωστό λατινικό ρητό: Verba volant, scripta manent. 

Συµβάλει στην ιστορική καταγραφή, την πρόοδο του ανθρώπου, αποτυπώνει γραπτά 

τους νόµους ή τους κανόνες, και διατηρεί το γλωσσικό µήνυµα ανεξάρτητα από το 

δηµιουργό του. Ο γραπτός λόγος έχει κατ’ εξοχήν αποθηκευτική λειτουργία, στηρίζεται 

δηλαδή στην προγραµµατισµένη καταχώριση πληροφοριών µέσα στο κείµενο, πράγµα 

που διαστέλλει την ανθρώπινη επικοινωνία έξω από τους περιορισµούς του χώρου και 

του χρόνου. Αυτό έχει ως συνέπεια να µπορεί ο γραπτός λόγος να αποσπάται από τα 

χώρο-χρονικά συµφραζόµενα της παραγωγής του, και να αποκτά ένα χαρακτήρα 

αυτονοµίας µέσα στη διαδροµή του ιστορικού χρόνου. Ενώ ο προφορικός λόγος είναι 

φευγαλέος, µικρής διάρκειας µε στόχο την διαπροσωπική επικοινωνία, ο γραπτός λόγος 

είναι ο λόγος της κοινωνικής χρησιµότητας καθώς καταγράφει χρήσιµες πληροφορίες 

και επιτρέπει στο κοινό στόχο να µην ξεχνά κείµενα καταστατικού χαρακτήρα ή 

ιστορικής σηµασίας (Πολίτης, 2001). 

Η σκέψη, είναι ο διάλογος της «ψυχής» µε τον εαυτό της και γλώσσα είναι η 

προφορική ή γραπτή έκφραση της σκέψης. Εποµένως η φράση: "το σκέπτοµαι, το ξέρω, 

αλλά δεν µπορώ να το διατυπώσω" δείχνει σκέψη, που είναι τάχα έτοιµη, αλλά δεν 

µπορεί να εκφραστεί, στην πραγµατικότητα είναι ένα νεφέλωµα, κάτι συγκεχυµένο που 

πρέπει να δουλευτεί ακόµη, για να σχηµατιστεί. Χωρίς αµφιβολία, υπάρχουν ανάµεικτα 

συναισθήµατα, ή µυστικά οράµατα που δεν είναι δυνατόν να τα εκφράσει κανείς 

γλωσσικά. Όµως αυτά είναι βιώµατα και πνευµατικές δραστηριότητες έξω από το χώρο 

της λογικής σκέψης. Το "άρρητο", δηλαδή το ανέκφραστο, είναι κατά βάθος 

"αδιανόητο", δηλαδή κάτι που δεν µπορεί κανείς να το συλλάβει λογικά. Χάρη στη 

γλώσσα η σκέψη παύει να είναι αδιαµόρφωτη πρόθεση και µετατρέπεται σε 

συγκροτηµένο λόγο. Αν όµως η σκέψη χωρίς τη γλώσσα είναι ανεκπλήρωτη 

δυνατότητα, η γλώσσα χωρίς τη σκέψη είναι σώµα χωρίς ψυχή. 

Το ότι η σκέψη ταυτίζεται µε τον ενδιάθετο και συνυφαίνεται µε τον προφορικό ή το 

γραπτό λόγο δε σηµαίνει ότι πίσω από κάθε γλωσσική έκφραση βρίσκεται αναγκαστικά 

και µια λογική σκέψη. Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να εκφραστούν λογικά, 
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ενώ απλώς και µόνο µιλούν, και άλλοι που µιλούν χωρίς να µπορούν (ή χωρίς να 

θέλουν...) να πουν τίποτα.  

Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός επικοινωνιακού κειµένου, ως γνωστικές διαδικασίες, 

παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες. Και οι δύο συνθέτουν τις σχέσεις ανάµεσα στο 

κείµενο και σε αυτά που γνωρίζουν, αισθάνονται και  πιστεύουν. Για παράδειγµα, οι 

προγενέστερες γνώσεις, αξίες, εµπειρίες, αισθήµατα,  προσδοκίες, κίνητρα και στόχοι 

επηρεάζουν σηµαντικά τον αναγνώστη αλλά και το  συγγραφέα στην προσπάθεια τους 

να συνθέσουν το νόηµα του κειµένου. Κατ’ αυτή  την έννοια, το νόηµα του κειµένου 

δεν βρίσκεται στο κείµενο αλλά στο µυαλό του  αναγνώστη και του συγγραφέα 

(Βάµβουκας, Μ. ,1994). 

 Επιπροσθέτως αναγνώστης και συγγραφέας διαβάζουν και γράφουν για να  επιτύχουν 

κάποιο στόχο. Ο αναγνώστης, για να µπορέσει να κατανοήσει ένα κείµενο  και να 

προβεί στις κατάλληλες ερµηνείες, συνδυάζοντας τις παλαιότερες γνώσεις που έχει  µε 

τις νέες που προκύπτουν µέσω της αλληλεπίδρασης του µε το κείµενο, και να ενεργήσει 

κατάλληλα. Ο  συγγραφέας επεξεργάζεται τις πληροφορίες που θέλει να γράψει και τις 

παραθέτει µε  τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν το σκοπό που έχει θέσει. Έτσι, µέσα 

από το  συνδυασµό των πληροφοριών και των γνώσεων επιδιώκει την επίτευξη του 

στόχου. Πολλές φορές ο συγγραφέας µαθαίνει, καθώς γράφει, νέα  πράγµατα για το 

θέµα που γράφει, τα οποία δεν γνώριζε πριν αρχίσει τη γραφή.  Ακόµα, ο συγγραφέας 

σχεδιάζει, εφαρµόζει και  αξιολογεί µια στρατηγική που του είναι αναγκαία και 

χρήσιµη τη δεδοµένη χρονική στιγµή, ανάλογα µε το σκοπό, τις συνθήκες, , καθώς και 

το πλαίσιο µέσα στο οποίο πραγµατώνεται η ανάγνωση του κειµένου (Hierbert, Ε., 

Scott, J., Wilkinson Α.,1998). Ο συγγραφέας επίσης κρίνει, πώς και πότε θα 

χρησιµοποιήσει τα κατάλληλα επικοινωνιακά εργαλεία, όπως το συναίσθηµα. 

Ο αναγνώστης από την άλλη, µπορεί να χρησιµοποιεί διαφορετική  στρατηγική 

προσέγγισης του κειµένου. Αν οι δύο τρόποι προσέγγισης (συγγραφέα- αναγνώστη) 

εναρµονιστούν, το µήνυµα θα µεταδοθεί επιτυχώς από τον ποµπό στον δέκτη 

επιτυγχάνοντας τους στόχους του δηµιουργού του κειµένου (Βάµβουκας, Μ. ,1984).  
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3. Μεθοδολογία 

3.1 Ερευνητικό Περιβάλλον- Σκοπός της έρευνας  

Όπως είδαµε από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, ενώ αρκετές έρευνες ασχολήθηκαν µε 

τη δήλωση αποστολής µε διαφορετικές προσεγγίσεις, παρόλο αυτά δεν έχει εξεταστεί 

κατά το παρελθόν ο τρόπος έκφρασης των εταιριών στις αποστολές τους. ∆ηλαδή, µέσα 

από την οργάνωση του κειµένου, και την οπτική του, αν µπορούν να αναδειχθούν 

καλύτερα οι δεξιότητές ή τα πλεονεκτήµατά της επιχείρησης, και να επιτευχθούν σε 

µεγαλύτερο βαθµό, πιο γρήγορα, ή πιο εύκολα οι στόχοι της. Ως εκ τούτου, δεν έχουµε 

εικόνα για το ποια χαρακτηριστικά όσον αφορά τη γλώσσα που εµπεριέχει µια  

αποστολή, ή αν ο γραπτός λόγος των δηλώσεων αποστολής, µέσω των αποστολών, 

βελτιώνει τα οικονοµικά της αποτελέσµατα. Εποµένως ο σκοπός αυτής της  έρευνας 

είναι να εξετάσει ποια ποιοτικά χαρακτηριστικά κυριαρχούν στις αποστολές των 

ελληνικών επιχειρήσεων, και αν αυτά επηρεάζουν και κατά πόσο την οικονοµική τους 

επίδοση.  

 

3.2 Ερευνητικά ερωτήµατα – Υποθέσεις 

Τα ερευνητικά ερωτήµατα που ανακύπτουν είναι τα ακόλουθα:  

Υπόθεση 1: Υπάρχουν συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά δοµής όσον αφορά τη 

γλώσσα, που κυριαρχούν στις αποστολές των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Υπόθεση 2: Υπάρχει σχέση µεταξύ της ποιότητας των δηλώσεων αποστολής όπως 

µετράται από τα εκφραστικά τους στοιχεία, και των οικονοµικών τους επιδόσεων. 

 

3.3 ∆είγµα και ∆ιαδικασία 

Η µέτρηση του στρατηγικού πλεονεκτήµατος γίνεται τόσο µε οικονοµικούς, όσο και µε 

δείκτες µέτρησης συµπεριφοράς. Οι οικονοµικοί δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν σε 

προηγούµενες έρευνες ήταν χρηµατοοικονοµικοί αριθµοδείκτες µε κυριότερους τους 

ROI, ROE και ROS. Από την άλλη µεριά, η µέτρηση δεικτών συµπεριφοράς σε 

προηγούµενες έρευνες γινόταν µε τη µέθοδο του ερωτηµατολογίου στο προσωπικό των 
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υπό εξέταση εταιριών. Η δική µας έρευνα µετρά το στρατηγικό πλεονέκτηµα µε δύο 

τρόπους. Ο πρώτος είναι µε τη χρήση περισσότερων αριθµοδεικτών, ενώ για τη 

µέτρηση της συµπεριφοράς χρησιµοποιήθηκε το κείµενο των δηλώσεων αποστολής. Ο 

λόγος είναι ότι θέλαµε να µετρήσουµε την επιδιωκόµενη κουλτούρα, τα ιδιαίτερα 

προσωπικά στοιχεία της κάθε εταιρίας που την κάνει να ξεχωρίζει από τις άλλες, και τις 

θεµελιώδεις ικανότητες στις οποίες βασίζεται το στρατηγικό πλεονέκτηµα που 

εκφράζονται σε αυτήν, στην πηγή της δηµιουργίας τους, και όχι µετρώντας τον 

αντίκτυπο τους µέσω των εργαζοµένων. Προτιµήθηκε ο τρόπος αυτός διότι 

διαφορετικά εισέρχονται και άλλοι παράγοντες όπως: η ανθρώπινη συµπεριφορά που 

είναι απρόβλεπτη και δύσκολο να καταγραφεί και να κωδικοποιηθεί, ή δεν 

προσµετρούνται οι υπόλοιπες οµάδες ενδιαφέροντος, ή δεν µπορούν να υπολογιστούν 

παράµετροι όπως για παράδειγµα οι εσωτερικές διαδικασίες.   

Οι δηλώσεις αποστολής έχουν ανακτηθεί ηλεκτρονικά από τις ιστοσελίδες των 

µεγαλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα, οι περισσότερες των οποίων είναι εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών. Από τις 305 που συνολικά ελέχθησαν, µόνο οι 275 είχαν 

δήλωση αποστολής (90,16%). Επειδή ορισµένες εταιρίες χρησιµοποιούν αντί της λέξης 

“αποστολή” εναλλακτικά τους όρους: όραµα, φιλοσοφία, αξίες, ή  στόχοι, εννοώντας 

την αποστολή τους (Bart και Baetz, 1998; Hartley και Brückmann, 2002; Levin, 2000; 

Pearce και David, 1987),  πήραµε υπόψη µας την ευρεία έννοια του όρου (σύµφωνα µε 

τους  Leuthesser και Kohli’s, 1997). Όπου δεν υπήρχε δήλωση αποστολής ούτε ένα 

ισοδύναµο κείµενο στην ιστοσελίδα, ακολουθήσαµε την επικοινωνία µέσω e-mail ή 

τηλεφώνου µε την εταιρία. 

Τα ποιοτικά στοιχεία που περιλαµβάνονται στην αποστολή µετατράπηκαν σε 

µεταβλητές µέσω ανάλυσης περιεχοµένου και συγκεκριµένα του λογισµικού Diction 

5.0. Οι λέξεις-κλειδιά εντοπίστηκαν µε αντικειµενικότητα και  αµεροληψία. Το 

λογισµικό που χρησιµοποιήσαµε αναλύει κείµενα µόνο στην αγγλική γλώσσα, γι αυτό 

πήραµε τις αποστολές αυτούσιες µεταφρασµένες όπως αναρτώνται στην επίσηµη 

εταιρική ιστοσελίδα, ώστε να αποφύγουµε προβλήµατα παράφρασης, ή ανακριβής 

ερµηνείας κατά τη µετάφραση. Το λογισµικό ανέλυσε την κάθε αποστολή, και µας 

έδωσε ως αποτελέσµατα 35 µεταβλητές η οποίες είναι:  
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1) Βεβαιότητα (Certainty): η γλώσσα δείχνει αποφασιστικότητα, ακαµψία,  πληρότητα 

και αυτοπεποίθηση. 

2) Πεισµατικότητα (Tenacity): Όλες οι χρήσεις του ρήµατος είµαι και έχω, σε όλους 

τους χρόνους και ρηµατικούς τύπους, σε όλες τις κλίσεις, τα πρόσωπα και 

παραλλαγές τους (είναι, είµαι, θα είµαι, έχω, πρέπει, θα, έχουν, δεν είναι). Αυτά τα 

ρήµατα σηµαίνουν την εµπιστοσύνη και την ολότητα. 

3) Ισοσταθµιστικοί Όροι (Leveling Terms): επιπεδωτικοί ή ισοπεδωτικοί όροι. Οι 

λέξεις χρησιµοποιούνται για να ξεπεραστούν οι ατοµικές διαφορές και να 

οικοδοµήσουµε µια αίσθηση σιγουριάς και ασφάλειας (όλοι, ο καθένας, η κάθε µία, 

πλήρως). Επίσης προσµετρά επιρρήµατα  που εκφράζουν σταθερότητα και 

µονιµότητα (πάντα, εντελώς, αναπόφευκτα), αλλά και αποφασιστικότητα, γεµάτες 

αυτοπεποίθηση (άνευ όρων, άψογη, απόλυτη). 

4) Συλλογικότητα (Collective): οµαδικότητα, κολεκτίβα. Η χρήση όρων που σηµαίνουν 

πλήθος εκφράζοντας ταύτιση, ενότητα, που µειώνουν την ιδιαιτερότητα και την 

ατοµικότητα. Περιλαµβάνει λέξεις όπως: φορέας, οντότητα, οµάδα ή κοινωνικές 

οµάδες (πλήθος, χορωδία, ανθρωπότητα), οµάδες εργασίας ( συνέδριο,  προσωπικό), 

και  γεωγραφικές οντότητες (π.χ νοµός). 

5) Επιµονή (Insistence): Η επανάληψη των βασικών όρων που δείχνει µια προτίµηση 

για µια περιορισµένη, συγκεκριµένη και εξειδικευµένη έννοια. Όλες οι λέξεις που 

εµφανίζονται τρεις ή περισσότερες φορές, ουσιαστικά ή επίθετα, που προσδιορίζουν 

την ίδια έννοια.  

6) Αριθµητικοί όροι (Numerical Terms): Κάθε ποσό ή αριθµός. Αυτή η µεταβλητή 

αντιµετωπίζει κάθε µεµονωµένο ακέραιο και κάθε ξεχωριστή οµάδα ακεραίων ως 

µία λέξη. Επιπλέον, περιέχει τους ίδιους αριθµούς σε λεκτική µορφή (ένα, δέκα, 

εκατό, µηδέν) τις αριθµητικές πράξεις (αφαίρεση, διαίρεση, τον πολλαπλασιασµό, 

ποσοστό) και ποσοτικά θέµατα (δεκαδικά).  

7) Αµφιθυµία (Ambivalence): Οι λέξεις που επιλέγονται σε αυτή τη µεταβλητή 

εκφράζουν δισταγµό ή αβεβαιότητα, υπονοώντας την αδυναµία ή απροθυµία του 

οµιλητή να δεσµευτεί στα λόγια που είπε. Περιλαµβάνονται φράσεις όπως: δήθεν, 

τάχα, περίπου, µπορεί, ίσως, ανακριβείς δηλώσεις (σχεδόν, κατά προσέγγιση, 
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ασαφής, κάπου, κάποτε). Εκφράζει σύγχυση, αµηχανία, αινιγµατικότητα και 

δισταγµό. Επίσης περιλαµβάνονται λέξεις που δείχνουν συγκρατηµένη πιθανότητα 

(θα µπορούσε, θα ήταν, θα είχε) και µυστήριο (διλήµµατα, µαντέψεις, υποθέσεις).  

8) Ποικιλία (Variety): Η µεταβλητή αυτή καταγράφει το πλήθος των ανόµοιων λέξεων 

σε ένα κείµενο. Μια υψηλή βαθµολογία δείχνει την αποφυγή της υπερβολής και της 

προτίµησης για ακρίβεια. 

9) Αισιοδοξία (Optimism): Η γλώσσα επιδοκιµάζει ή υποστηρίζει κάποια οµάδα, ιδέα ή 

γεγονός, προβάλλοντας τις θετικές συνεπαγωγές του, ή τις πιθανότητες να έχει 

θετική εξέλιξη. 

10) Έπαινος (Praise): εγκώµιο, δοξασία, διαβεβαίωση για κάποιο πρόσωπο, οµάδα, ή 

οντότητα. Περιλαµβάνονται όροι που αφορούν: κοινωνικές δεξιότητες (αγαπητή, 

ευχάριστη, πνευµατώδης), φυσικές ιδιότητες (ισχυρός, όµορφος), πνευµατικές 

ιδιότητες (εξυπνάδα, φωτεινότητα, σε εγρήγορση, λογικός), επιχειρηµατικά 

προσόντα, και ηθικές ιδιότητες (Πιστός, καλός, ευγενής). Όλοι οι όροι σε αυτή τη 

µεταβλητή είναι επίθετα. 

11) Ικανοποίηση (Satisfaction): Ευχαρίστηση. Ο όρος αφορά θετικές συναισθηµατικές 

καταστάσεις (χαρούµενα, πάθος, ευτυχία), στιγµές χαράς (ευχαριστίες, χαµόγελο, 

ευπρόσδεκτη, καλωσόρισµα) και ευχάριστη διασκέδαση (ενθουσιασµένος), ή 

στιγµές  θριάµβου (γιορτή). Επίσης, περιλαµβάνονται λέξεις που αφορούν  θρέψη, 

επούλωση,  ενθάρρυνση,  εξασφάλιση, και ανακούφιση. 

12) Έµπνευση (Inspiration): οίστρος. Σε αυτή τη µεταβλητή περιλαµβάνονται 

ουσιαστικά που αποµονώνουν επιθυµητές ιδιότητες όπως: ηθική, πίστη, τιµιότητα, 

αυτο-θυσία, αρετή, ελκυστικές προσωπικές ιδιότητες (θάρρος, αφοσίωση, σοφία, 

επιήκεια) αλλα και κοινωνικά και πολιτικά ιδανικά όπως: πατριωτισµός,  επιτυχία,  

εκπαίδευση, και δικαιοσύνη. 

13) Κακουχία (Hardship): Σκληρότητα. Αυτός ο δείκτης περιέχει λέξεις από φυσικές 

καταστροφές (σεισµός, πείνα, ανεµοστρόβιλος, ρύπανση), εχθρικές ενέργειες 

(δολοφόνοι, πτώχευση, εχθροί, κακίες) και κατακριτέα ανθρώπινη συµπεριφορά 

(απιστία, προδοσία). Περιλαµβάνει επίσης ανούσιος πολιτικά αποτελέσµατα (αδικία, 
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δουλεία, εκµετάλλευση, εξέγερση), ανθρώπινους φόβους (θλίψη, ανεργία, θάνατος, 

φόβος) και  ανικανότητες (σφάλµα, αδυναµία). 

14) ∆ραστηριότητα (Activity): Στη µεταβλητή αυτή η γλώσσα χαρακτηρίζεται απο 

κίνηση, αλλαγή, υλοποίηση ιδεών και αποφυγή της αδράνειας. 

15) Επιθετικότητα (Aggression): Οι όροι αυτού του δείκτη αφορούν: φυσική ενέργεια 

(έκρηξη, συντριβή, εκραγεί, συγκρούονται), κοινωνική κυριαρχία (κατάκτηση, 

επίθεση, δικτατορίες, παράβαση), και στοχευµένη κατεύθυνση (σταυροφορία, 

διέταξε, προκλητική, ξεπεράσει). Επιπλέον, αφορά λέξεις που σχετίζονται µε 

προσωπικό θρίαµβο (τυχοδιώκτης), υπερβολική ανθρώπινη ενέργεια (θορυβώδης, 

ώθηση), αντίδραση (αποσυναρµολόγηση, κατεδάφιση, ανατροπή, βέτο), και 

αντίσταση (πρόληψη, να προασπίσει, να αναχαιτιστεί). 

16) Εκπλήρωση (Accomplishment): Επίτευγµα. Οι λέξεις εδώ εκφράζουν ολοκλήρωση 

ενός έργου, τέλος δηµιουργίας, ολοκλήρωση προγραµµατισµένων εργασιών. 

Περιλαµβάνει όρους από τους τοµείς: της αγοράς, παραγωγής, πωλήσεων,  

κατασκευές, ανθρώπινης συµπεριφοράς και γενικές λειτουργίες.  

17) Επικοινωνία (Communication): Οι όροι που αναφέρονται στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση, τόσο πρόσωπο µε πρόσωπο (ακούστε, διαβάστε, µιλήστε)  όσο και 

µέσω ΜΜΕ (φιλµ, βιντεοταινίες, τηλέφωνο, e-mail). Επίσης προσµετρά κοινωνικούς 

φορείς (δηµοσιογράφος, εκπρόσωπος, δικηγόροι, ιεροκήρυκας) και κοινωνικούς 

σκοπούς (επίπληξη, να απαντήσει, να πείσει). 

18) Γνώση (Cognition): Οι λέξεις αναφέρονται σε εγκεφαλικές διαδικασίες. 

Περιλαµβάνονται τρόποι ανακάλυψης (να µάθουν, να εξετάσει, να συγκρίνουν) 

τοµείς σπουδών (βιολογία, ψυχολογία, λογική, οικονοµικά), ψυχικές προκλήσεις 

(ερώτηση, ξεχνάµε, να επανεξετάσει), θεσµικές πρακτικές µάθησης (αποφοίτηση, 

διδασκαλία), καθώς και τις τρεις µορφές της γνώσης: διαισθητική (εφεύρουν, 

αντιλαµβάνονται, σκέπτονται, να ερµηνεύσει), ορθολογιστική (εκτίµηση , να 

εξετάσει, λογικό, στρατηγικές), και υπολογιστική (διάγνωση, την ανάλυση, το 

λογισµικό, διερευνητική). 

19) Παθητικότητα (Passivity): Οι λέξεις κυµαίνονται από την ουδετερότητα στην 

αδράνεια. Περιλαµβάνει την άποψη της συµµόρφωσης (επιτρέπουν, ήµερο, 
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κατευνασµού), της υπακοής (υποβάλουν, ικανοποιηµένος, υποτονική), και της 

παύσης (συλληφθεί, συνθηκολογήσει, να απέχουν). Επίσης, περιλαµβάνει την 

αδράνεια (προς τα πίσω, ακίνητος, σιωπή, αναστολή), την αδιαφορία (αδιάφορος, 

στωικός), και την ηρεµία (ήσυχα, υπνηλία, διακοπές).           

20) Εξωραϊσµός (Embellishment): Οι όροι του κειµένου που καλλωπίζουν τις 

δυσάρεστες εκφράσεις. 

21) Ρεαλισµός (Realism): Περιλαµβάνει αναγνωρίσιµα θέµατα που επηρεάζουν την 

καθηµερινή ζωή των ανθρώπων.  

22) Εξοικείωση (Familiarity): Περιλαµβάνονται οι κοινές προθέσεις (απέναντι, πάνω, 

µέσα), οι αντωνυµίες (αυτός, που, ποιος, τι), καθώς και µια ποικιλία των συνδέσµων 

(ότι, για, έτσι). 

23) Χωρικοί Όροι (Spatial Terms): Οι όροι που αναφέρονται σε γεωγραφικές περιοχές 

και φυσικές αποστάσεις, καθώς και στους τρόπους µέτρησής τους. Περιλαµβάνονται 

οι γενικοί γεωγραφικοί όροι (στο εξωτερικό, δωµάτιο, σε εξωτερικούς χώρους), 

τοπωνύµια (Κεϋλάνη, Κουβέιτ, Πολωνία), πολιτικά καθορισµένες θέσεις (κοµητεία, 

πατρίδα, δήµος), τα σηµεία της πυξίδας (ανατολικά, νοτιοδυτικά) και της υφηλίου 

(γεωγραφικό πλάτος, παράκτιες, σύνορα). 

24) Χρονικοί Όροι (Temporal Terms): Οι όροι που καθορίζουν µια ιδέα ή ένα γεγονός 

µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, σηµατοδοτώντας µια ανησυχία για 

συγκεκριµένα και πρακτικά ζητήµατα. Οι λέξεις αφορούν το χρόνο κυριολεκτικά 

(αιώνα, στιγµιαία, το µεσηµέρι), καθώς και µεταφορικά (παρατεταµένη, αρχαιότητα, 

στις µέρες µας). Επίσης, περιλαµβάνονται ηµερολογιακοί όροι (φθινόπωρο, όλο το 

χρόνο, το Σαββατοκύριακο). 

25) Ανησυχία για το παρόν (Present Concern): Προσδιορίζει λέξεις που αφορούν 

ανησυχία για τη γενική σωµατική δραστηριότητα (βήχας, γεύση, να τραγουδήσουν, 

να λάβει), και κοινωνικές δράσεις (συζητήστε, αγγίξτε, κυβερνούν, πληρούν). 

26) Ενδιαφέρον για τον Άνρθρωπο (Human Interest): Στη µεταβλητή αυτή 

περιλαµβάνονται οι τυποποιηµένες προσωπικές αντωνυµίες (αυτός, του, τον εαυτό 

µας, τους), τα µέλη της οικογένειας, και οι οικογενειακές σχέσεις (ξάδελφος, τη 
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γυναίκα, το εγγόνι, ο θείος), και γενικοί όροι (φίλος, µωρό, τα ανθρώπινα, τα 

πρόσωπα). 

27) Ορθότητα (Concreteness): Περιλαµβάνονται οι κοινωνιολογικές µονάδες (αγρότες, 

Αφρό-Αµερικανοί, Καθολικοί), οι επαγγελµατικές οµάδες (ξυλουργοί, 

κατασκευαστές, αστυνοµικοί), οι πολιτικές λέξεις (κοµµουνιστές, βουλευτής, οι 

Ευρωπαίοι). Επίσης ενσωµατώνονται φυσικές δοµές (∆ικαστικό Μέγαρο, ναός, 

κατάστηµα), όροι της λογιστικής (υποθήκη, µισθοί), τρόποι µεταφοράς (αεροπλάνο, 

ποδήλατο), µέρη του σώµατος (στοµάχι, µάτια), είδη ένδυσης, κατοικίδια ζώα, 

τρόφιµα, και γενικά στοιχεία της φύσης (πετρέλαιο, µετάξι, άµµος). 

28) Πολυπλοκότητα (Complexity): Οι περίπλοκες εκφράσεις που κάνουν τις ιδέες ενός 

κειµένου αφηρηµένες και ασαφείς. 

29) Κοινοτυπία (Commonality): Οι λέξεις που τονίζουν τις συµφωνηµένες και 

αποδεκτές αξίες µιας οµάδας, και απορρίπτει όλες τις υπόλοιπες ιδέες. 

30) Κεντρικότητα (Centrality):  Οι όροι δηλώνουν ουσιαστική συµφωνία µε τις βασικές 

αξίες. Περιλαµβάνονται οι βασικοί όροι (µητρική, βασικός, έµφυτη) και όροι που 

φανερώνουν νοµιµότητα (ορθόδοξοι, ευπρέπεια, συνταγµατική), συστηµατικότητα 

(παράδειγµα, γραφειοκρατικό, τελετουργική), και τυπικότητα (τυποποιηµένο, 

εθιµοτυπικό, κανονικότητα). Επίσης περιλαµβάνονται όροι της αντιστοιχίας 

(συµµόρφωση, εντολή, οµόφωνα), προβλεπτικότητας (αναµενόµενο, η συνέχεια). 

31) Συνεργασία (Cooperation): Περιλαµβάνονται οι ονοµασίες των επίσηµων σχέσεων 

εργασίας (συνδικάτα, συµµαθητές, συµβούλιο) και άτυπες ενώσεις (σύντροφοι, 

φίλοι). Επίσης, περιλαµβάνονται όροι που αφορούν σε αλληλεπιδράσεις (ενοποίηση, 

µεσολάβηση), προσωπική συµµετοχή (οµαδική εργασία, την κοινή χρήση, 

συµβάλλουν), και αυταπάρνηση (κοινωφελείς, φροντίδα, αυτό- θυσία). 

32) Ταύτιση (Rapport): Περιλαµβάνονται οι όροι της συγγένειας (συµπαθής, 

σύντροφος), της σύµφωνης γνώµης (εγκρίνει, βεβαιούνται), του σεβασµού 

(ανεκτική, πρόθυµος, άδεια). 
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33) Ποικιλότητα (Diversity): Αφορά λέξεις που περιγράφουν άτοµα ή οµάδες ατόµων 

που διαφέρουν από τον κανόνα. Οι λέξεις αυτές µπορεί να είναι θετικές (εξαιρετικό, 

µοναδικό) και αρνητικές (παράνοµη, εξτρεµιστική).  

34) Αποκλεισµός (Exclusion): Οι λέξεις περιγράφουν τις πηγές και τις επιπτώσεις της 

κοινωνικής αποµόνωσης. Η αποµόνωση µπορεί να διατυπωθεί παθητικά 

(εκτοπισµένος), καθώς και θετικά (αυτόνοµη, αυτάρκης) ή αρνητικά (παράνοµος, 

αποκηρυγµένος).  

35) Απελευθέρωση (Liberation): Όροι που περιγράφουν την ατοµική επιλογή (αυτόνοµη, 

µε ανοιχτούς ορίζοντες) και την απόρριψη των κοινωνικών συµβάσεων 

(ριζοσπαστική). H απελευθέρωση υπαγορεύεται από δύο παράγοντες: την 

προσωπικότητα (εκκεντρικός, ορµητικός, επιπόλαιος) και τις πολιτικές δυνάµεις 

(ψηφοφορία, ελευθερία, χειραφέτηση). Μπορεί να προκαλέσει δραµατικά 

αποτελέσµατα (έξοδο, ταραχώδης, απελευθέρωση) ή υποτονικά αποτελέσµατα 

(χαλάρωση, αποδέσµευση).  

Επιπλέον δηµιουργήσαµε κάποιες επιπλέον µεταβλητές που τις ονοµάσαµε µεταβλητές 

ελέγχου και τις χρησιµοποιήσαµε ως ανεξάρτητες µεταβλητές στην παλινδρόµηση του 

κάθε αριθµοδείκτη.  

Ειδικότερα, συλλέξαµε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών,  

στοιχεία σχετικά µε το ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου που κατέχουν οι ξένοι στις 

ελληνικές εταιρίες. Με τον τρόπο αυτό θέλουµε να δούµε αν επηρεάζονται τα 

οικονοµικά αποτελέσµατα µιας επιχείρησης, από τη συµµετοχή ξένων στη διοίκηση της 

εταιρίας. 

Επιπροσθέτως, χρησιµοποιήσαµε την κατηγοριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων  

σε κλάδους, που ανακτήσαµε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου 

Αθηνών. Οι κλάδοι στους οποίους χωρίστηκαν είναι: Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο, 

Χηµικά, Πρώτες Ύλες, Κατασκευές και Υλικά Κατασκευών, Βιοµηχανικά Προϊόντα 

και Υπηρεσίες, Ποτά και Τρόφιµα, Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά, Υγεία, Εµπόριο, 

ΜΜΕ, Ταξίδια και Αναψυχή, Τηλεπικοινωνίες, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, Τράπεζες, 

Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία, Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες, και Τεχνολογία. 

Χωρίζοντας τις εταιρίες σε κλάδους, υπολογίσαµε τον µέσο όρο ρυθµού ανάπτυξης των 
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πωλήσεων ανά κλάδο, και το ρυθµό µεταβολής των καθαρών κερδών για την τριετία 

2009-2011. Έτσι, κατατάξαµε τους κλάδους στην ανάλογη φάση του κύκλου ζωής τους. 

Έπειτα δηµιουργήσαµε ψευδό-µεταβλητές για κάθε ένα από τα στάδια του κύκλου ζωής 

του κλάδου δηλαδή εισαγωγής ή γέννησης (Birth) Μ1, ανάπτυξης (Growth) Μ2, 

αναδιάρθρωσης (Shakeout) Μ3, ωριµότητας (Maturity) Μ0, και παρακµής (Decline) Μ4 

µε ψευδό-µεταβλητή βάσης την ωριµότητα. Ο σκοπός µας ήταν να ελέγξουµε κατά 

πόσο επηρεάζονται τα οικονοµικά αποτελέσµατα µιας επιχείρησης λόγω της φάσης του 

κύκλου ζωής στην οποία βρίσκεται ο κλάδος της, σε σχέση µε την ωριµότητα.  

Τέλος χωρίσαµε τις εταιρίες ως προς το είδος της δραστηριότητάς τους. Έπειτα 

δηµιουργήσαµε ψευδό-µεταβλητές για κάθε είδος δραστηριότητας (βιοµηχανικές D0, 

εµπορικές D1, και παροχής υπηρεσιών D2) µε ψευδό-µεταβλητή βάσης τις βιοµηχανικές 

επιχειρήσεις. Ο σκοπός µας ήταν να ελέγξουµε κατά πόσο επηρεάζονται τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα µιας επιχείρησης λόγω του αντικειµένου της δραστηριότητάς της, σε 

σχέση µε τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις. 

Τα οικονοµικά στοιχεία ανακτήθηκαν επίσης ηλεκτρονικά από τις ιστοσελίδες των 

εταιριών. Πιο συγκεκριµένα µέσω των ετήσιων δηµοσιευµένων οικονοµικών τους 

καταστάσεων, δηλαδή της κατάστασης οικονοµικής τους θέσης, και της κατάστασης 

αποτελεσµάτων χρήσεως, συλλέχθηκαν στοιχεία όπως: το σύνολο ενεργητικού, οι 

απαιτήσεις, τα αποθέµατα, τα χρηµατικά διαθέσιµα, οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, 

οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, το κόστος πωληθέντων, ο κύκλος εργασιών, τα 

καθαρά κέρδη, τα κέρδη προ φόρων, και τα κέρδη ανά µετοχή για τις χρονιές 2009, 

2010, 2011.  

Κατόπιν υπολογίστηκαν οι εξής χρηµατοοικονοµικοί αριθµοδείκτες για κάθε χρονιά: η 

ταµειακή ρευστότητα, η κυκλοφοριακή ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων, η 

κυκλοφοριακή ταχύτητα βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, ο αριθµοδείκτης  µικτού 

κέρδους, ο αριθµοδείκτης του καθαρού περιθωρίου κέρδους, η αποδοτικότητα του 

ενεργητικού, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, ο αριθµοδείκτης της οικονοµικής 

µόχλευσης, ο αριθµοδείκτης των δανειακών κεφαλαίων, η κυκλοφοριακή ταχύτητα των 

αποθεµάτων, η ταχύτητα κυκλοφορίας των ιδίων κεφαλαίων, η γενική ρευστότητα, ο 

αριθµοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια, η απόδοση των πωλήσεων (return on 

sales-ROS), η απόδοση των επενδύσεων (return on investment-ROI ή return on assets-
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ROA), η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (return on equity-ROE), ο ρυθµός ανάπτυξης 

των πωλήσεων, ο ρυθµός ανάπτυξης των καθαρών κερδών, και το µέγεθος των 

επιχειρήσεων ως προς τις πωλήσεις τους. Εν συνεχεία υπολογίστηκε ο αριθµητικός 

µέσος όρος των αριθµοδεικτών για τις τρείς χρονιές.  

Ακόµη, ως εξαρτηµένες µεταβλητές σε πολλαπλή παλινδρόµηση µε ανεξάρτητες τις 

µεταβλητές του Diction 5.0, και Με αυτό τον τρόπο θέλουµε να ελέγξουµε αν το 

ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου που κατέχουν οι ξένοι στις ελληνικές επιχειρήσεις 

επηρεάζεται από τα εκφραστικά στοιχεία των αποστολών. 

Ελέγξαµε εάν το δείγµα µας, στο σύνολό του, ακολουθεί την κανονική κατανοµή µε 

βάση τον έλεγχο του t- test. Όσες τιµές των µεταβλητών βρέθηκαν εξαιρετικά ακραίες 

σε σχέση µε το µέσο όρο του δείγµατος αντικαταστάθηκαν από το µέσο όρο για να 

µπορέσει να διατηρηθεί η κανονικότητα του δείγµατος. Κατόπιν, πραγµατοποιήσαµε 

τον έλεγχο Pearson θέλοντας να  ελέγξουµε εάν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των 

ανεξάρτητων µεταβλητών που συλλέξαµε από το Diction 5.0, όπου διαπιστώθηκε 

χαµηλή συσχέτιση µεταξύ τους (βλέπε πίνακες 2 και 3). Κατόπιν υπολογίσαµε τους 

αριθµητικούς µέσους όρους όλων των εταιρών για όλα τα εκφραστικά χαρακτηριστικά, 

και τους συγκρίναµε µε τα φυσιολογικά όρια που δίνει το λογισµικό Diction. Έτσι 

καταγράψαµε τη συχνότητα εµφάνισης της κάθε κατηγορίας στις ελληνικές 

επιχειρήσεις.  

Στη συνέχεια εκτελέσαµε γραµµική πολλαπλή παλινδρόµηση, µε τη µέθοδο stepwise, 

µε το λογισµικό Spss 20.0 χρησιµοποιώντας ως εξαρτηµένη µεταβλητή κάθε φορά έναν 

από τους χρηµατοοικονοµικούς αριθµοδείκτες, και στοιχεία που αφορούν το ποσοστό 

των ξένων στη διοίκηση, το µέγεθός των επιχειρήσεων ως προς τις πωλήσεις τους, και 

ως ανεξάρτητες µεταβλητές, τις µεταβλητές του Diction 5.0 και τις µεταβλητές 

ελέγχου. Ο σκοπός ήταν να αξιολογήσουµε τη σχέση µεταξύ των εκφραστικών 

στοιχείων της δήλωσης αποστολής µε την επιχειρησιακή απόδοση. Επίσης θέλαµε να 

δούµε, αν η γλώσσα των αποστολών παίζει ρόλο στη µετοχική σύνθεση µιας 

επιχείρησης, αλλά και στο µέγεθός της. 

Κατά τη διαδικασία της ανάλυσης χρησιµοποιήθηκαν στατιστικές τεχνικές όπως:  το t-

test για τον έλεγχο της κανονικότητας των δεδοµένων, τη συσχέτισης µεταξύ των 

µεταβλητών (Pearson και Kendall), και την αυτοσυσχέτιση (Durbin-Watson).  
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Η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων ελέγχθηκε µε τη µέθοδο της σύγκρισης των µέσων 

όρων όλων των µεταβλητών (Independent t-test), αφού προηγουµένως χωρίσαµε τις 

παρατηρήσεις του δείγµατος σε µονές και ζυγές (βλέπε παράρτηµα). 

 

3.4 Εργαλεία  

Οι αποστολές αναλύθηκαν συστηµατικά µε τη µέθοδο “ανάλυση περιεχοµένου 

κειµένου”, και συγκεκριµένα µε το λογισµικό Diction 5.0. Το λογισµικό αυτό 

χρησιµοποιεί τριάντα-ένα λεξικά ή δείκτες (word-lists) στην αξιολόγηση ενός κειµένου. 

Οι δείκτες αντανακλούν διαφορετικές έννοιες ύπαρξης, και περιλαµβάνουν µόνο 

µεµονωµένες λέξεις, καθώς δεν υπάρχουν κοινές λέξεις µεταξύ των δεικτών. Οι 

οµόρριζες λέξεις που έχουν διαφορετικές σηµασίες, αντιµετωπίζονται µέσω 

διαδικασιών στατιστικής στάθµισης. Ακόµη ακολουθεί στατιστική στάθµιση για το 

τυποποιηµένο αποτέλεσµα κάθε λεξικού. Οι υπόλοιπες εννιά µεταβλητές προκύπτουν 

µε τη χρήση των προηγούµενων και κατάλληλης τυπολογίας.  

 Η πολύ-λεξική ανάλυση θεωρείται µια συστηµατική τεχνική για τη συµπίεση πολλών 

λέξεων ενός κειµένου σε κατηγορίες περιεχοµένου που βασίζεται σε ρητούς κανόνες 

κωδικοποίησης. Είναι µια τεχνική για την ανάπτυξη µιας αντικειµενικής, ποσοτικής και 

γενικευµένης περιγραφής της δήλωσης αποστολής, που συνεπάγεται ότι τα δεδοµένα 

µπορούν να ελεγχθούν µε στατιστικές µεθόδους για την ακρίβεια και την ερµηνεία 

τους. ∆εν περιορίζεται στον τοµέα της ανάλυσης κειµένου, αλλά µπορεί να εφαρµοστεί 

και σε άλλους τοµείς. Επιτρέπει στους ερευνητές να συµπυκνώσουν µεγάλους όγκους 

δεδοµένων µε σχετική ευκολία, και οδηγεί  σε συµπεράσµατα τα οποία µπορούν στη 

συνέχεια να ενισχυθούν µε µεθόδους συλλογής δεδοµένων. Το κυριότερο όµως όφελος 

προέρχεται από το γεγονός ότι είναι µια συστηµατική τεχνική  για τη συµπίεση πολλών 

λέξεων του κειµένου σε λιγότερες κατηγορίες περιεχοµένου. Η  µετάφραση των 

ονοµάτων της κάθε µεταβλητής του Diction 5.0 αλλά και του ορισµού της, 

πραγµατοποιήθηκε µέσω του λεξικού Magenda. Τα δεδοµένα αναλύθηκαν 

χρησιµοποιώντας το στατιστικό πακέτο SPSS 20.0. 
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4. Αποτελέσµατα 

Στον Πίνακα 1 βλέπουµε τις συχνότητες των µέσων όρων των εκφραστικών στοιχείων 

που περιέχουν οι ελληνικές εταιρικές δηλώσεις αποστολής. Παρατηρούµε ότι οι 

ελληνικές επιχειρήσεις εµπεριέχουν σε φυσιολογικά επίπεδα, δηλαδή εντός των 

επιτρεπτών ορίων που ορίζει το λογισµικό Diction 5.0, τις εξής µεταβλητές: τους 

αριθµητικούς όρους µε 2,16 και κλίµακα (0,3 έως 15,04), τους ισοσταθµικούς όρους µε 

9,26 και κλίµακα (5,02 έως 12,76), την κακουχία µε 1,48 και κλίµακα (1,26 έως 10,48), 

τους χωρικούς όρους µε 7,39 και κλίµακα (4,17 έως 19,85), την ανησυχία για το 

παρόν µε 7,92 και κλίµακα (7,02 έως 16,6), την ταύτιση µε 1,46 και κλίµακα (0,42 έως 

4,26), την ποικιλότητα µε 2,29 και κλίµακα (0,07 έως 3,81), τον αποκλεισµό µε 0,52 

και κλίµακα (0 έως 4,31), τον εξωραϊσµό µε 0,71 και κλίµακα (0,18 έως  1,1), την 

επιµονή µε 61,75 και κλίµακα (9,15 έως 111,15), και τη δραστηριότητα µε 49,78 και 

κλίµακα (46,74 έως 55,48). 

Χαµηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα οι αποστολές εκφράζουν στοιχεία που 

αφορούν τη συλλογικότητα µε 0,63 και κλίµακα (4,04 έως  14,46), την ορθότητα µε 

5,56 και κλίµακα (10,7 έως 28,5), , την εξοικείωση µε 0,52 και κλίµακα (117,87 έως 

147,19), οι χρονικοί όροι µε 7,39 και κλίµακα (8,36 έως 21,82), την επικοινωνία µε 

1,4 και κλίµακα (2,21 έως 11,79), το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο µε 13,96 και κλίµακα 

(18,13 έως 45,49), το ρεαλισµό µε 44,93 και κλίµακα (46,1 έως 52,62), και τη 

βεβαιότητα µε 2,01 και κλίµακα (46,9 έως 51,96) .  

Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, υψηλούς δείκτες και εκτός των ορίων, εµφανίζονται: 

στην ποικιλία µε 63,64 και κλίµακα (0,45 έως 0,53) , την αµφιθυµία µε 53,72 και 

κλίµακα (6,49 έως 19,21), την πεισµατικότητα µε 49,78 και κλίµακα (23,32 έως 39,76), 

την ικανοποίηση µε 61,75 και κλίµακα (0,47 έως 6,09) , τη γνώση µε 47,98 και κλίµακα 

(4,43 έως 14,27) , την παθητικότητα µε (10,26 και κλίµακα (2,1 έως 8,08), τη 

συνεργασία µε 9,82 και κλίµακα (0,36 έως 8,44), την κοινοτυπία µε 61,75 και κλίµακα 

(46,86 έως 52,28), την αισιοδοξία µε 53,72 και κλίµακα (46,37 έως 52,25), τον έπαινο 

µε 49,78 και κλίµακα (2,77 έως 9,59), την επιθετικότητα µε 13,96 και κλίµακα 1,07 

έως 9,79), την εκπλήρωση µε 49,78 και κλίµακα (4,96 έως 23,78), την έµπνευση µε 

49,78 και κλίµακα (1,56 έως 11,1), την κεντρικότητα µε 10,26 και κλίµακα (1,19 έως 

7,54), και την πολυπλοκότητα µε 49,78 και κλίµακα (4,31 έως 5,01). 
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   + Η µεταβλητή υπερέχει της κλίµακας ,  - Η µεταβλητή υπολείπεται της κλίµακας 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταβλητές Mean Norm 
Low 

Norm 
High 

Μεταβλητές Mean Norm 
Low 

Norm 
High 

Ποικιλία + 63,6484 0,45 0,53 Κοινοτυπία + 61,7599 46,86 52,28 

Αριθµητικοί Όροι 2,1631 0,3 15,04 Εξοικείωση - 0,5214 117,87 147,19 

Αµφιθυµία + 53,7226 6,49 19,21 Αισιοδοξία + 53,7226 46,37 52,25 

Πεισµατικότητα + 49,7805 23,32 39,76 Έπαινος + 49,7805 2,77 9,59 

Ισοσταθµικοί Όροι 9,2624 5,02 12,76 Χρονικοί Όροι - 7,3923 8,36 21,82 

Συλλογικότητα - ,6347 4,04 14,46 Επιθετικότητα + 13,9673 1,07 9,79 

Ικανοποίηση + 61,7599 0,47 6,09 Εξωραϊσµός 0,7102 0,18 1,1 

Κακουχία  1,4889 1,26 10,48 Επικοινωνία - 1,4081 2,21 11,79 

Γνώση + 47,9889 4,43 14,27 Εκπλήρωση + 49,7805 4,96 23,78 

Παθητικότητα + 10,2626 2,1 8,08 Επιµονή 61,7599 9,15 111,15 

Χωρικοί όροι 7,3923 4,17 19,85 Έµπνευση + 49,7805 1,56 11,1 

Ανησυχία για το 
παρόν 7,9216 7,02 16,6 

Ενδιαφέρον για τν 

Άνθρωπο - 
13,9673 18,13 45,49 

Ορθότητα  - 5,5625 10,7 28,5 Απελευθέρωση + 0,5214 0 4,72 

Ταύτιση 1,4661 0,42 4,26 ∆ραστηριότητα 49,7805 46,74 55,48 

Συνεργασία + 9,8267 0,36 8,44 Κεντρικότητα + 10,2626 1,19 7,54 

Ποικιλότητα 2,2953 0,07 3,81 Πολυπλοκότητα + 49,7805 4,31 5,01 

Αποκλεισµός ,5214 0 4,31 Ρεαλισµός - 44,9352 46,1 52,62 

Ν = 275    Βεβαιότητα - 2,0125 46,9 51,96 

Πίνακας 1: Κοινά εκφραστικά στοιχεία ελληνικών αποστολών 
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        Ν= 275   Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ** , Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pearson 
Correlation 

Sig. (2-tailed) 

Παθητικ/τα Χωρικοί όροι            Ορθότητα Συµπάθεια Συνεργασία Ποικιλότητα Ρεαλισµός 

Παθητικ/τα     

Sig 2-tailed             

1** 

,00 
      

Χωρικ όροι 

Sig 2-tailed           

,185* 

,002 

1 

,749 
     

Ορθότητα 

Sig 2-tailed               

,068 

,258 

-,078 

,198 

1 

,456 
    

Συµπάθεια 

Sig 2-tailed               

,309** 

,00 

,01 

,864 

,016 

,787 

1** 

,00 
   

Συνεργασία 

 Sig 2-tailed     

,003 

,957 

-,098 

,104 

,033 

,588 

,067 

,265 

1** 

,00 
  

Ποικιλότητα 

Sig 2-tailed 

-,003 

,965 

,107 

,078 

,035 

,56 

-,009 

,882 

-,042 

,485 

1** 

,00 
 

Ρεαλισµός 

Sig 2-tailed              

,062 

,309 

,241** 

,00 

-,459** 

,00 

,002 

,968 

-,016 

,786 

,017 

,783 

1** 

,00 

Κοινοτυπία 

Sig 2-tailed                

,234** 

,00 

-,034 

,577 

,08 

,185 

,357** 

,00 

,301** 

,00 

-,424** 

,00 

-,067 

,266 

Πίνακας 2: Οι συσχετίσεις µεταξύ των εξωγενών µεταβλητών 
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        Ν= 275   Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ** , Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) * 

 

Pearson 
Correlation 

Sig. (2-
tailed) 

Ποικιλία Αµφιθυµία Επιµονή Συλλογικ/τα Ικανοπ/ση Κακουχία   Γνώση 

Αµφιθυµία 

Sig 2-tailed 

,051 

0,402 

1 

,502 
     

Επιµονή 

Sig 2-tailed 

-,032 

,594 

-,219** 

,00 

1* 

,00 
    

Συλλογικ/τα 

Sig 2-tailed 

-,154** 

,01 

-,1 

,097 

-,01 

,867 

1* 

,00 
   

Ικανοπ/ση  

Sig 2-tailed               

-,655** 

,00 

-,017 

,784 

,09 

,135 

,051 

,397 

1** 

,019 
  

Κακουχία     

 Sig 2-
tailed      

-,218** 

,00 

-,154* 

,011 

,024 

,694 

-,038 

,525 

,211 

,00 

1 

,109 
 

Γνώση    

Sig 2-tailed              

-,769** 

,00 

,034 

,579 

-,003 

,956 

,359** 

,00 

,606** 

,00 

,181* 

,003 

1** 

,00 

Παθητικ/τα    

 Sig 2-tailed             

-,045 

,457 

,128* 

,034 

-,332** 

,00 

-,04 

,509 

,042 

,489 

-,041 

,503 

,053 

,383 

Χωρικ όροι 

Sig 2-tailed           

,035 

,563 

-,004 

,942 

,007 

,904 

,025 

,684 

,001 

,982 

,099 

,102 

,02 

,738 

Ορθότητα 

Sig 2-tailed               

,087 

,15 

-,052 

,394 

,106 

,08 

-,069 

,251 

,072 

,235 

,024 

,695 

-,072 

,237 

Συµπάθεια 

Sig 2-tailed               

-,243** 

,00 

,065 

,285 

-,108 

,073 

,043 

,477 

,197** 

,001 

,047 

,44 

,263** 

,00 

Συνεργασία 

Sig 2-tailed    

-,075 

,213 

-,017 

,773 

-,089 

,141 

-,025 

,682 

,072 

,235 

-,017 

,776 

,095 

,115 

Ποικιλότητ

α 

Sig 2-tailed 

-,085 

,161 

-,086 

,157 

,095 

,117 

-,012 

,837 

,134* 

,027 

,088 

,147 

,047 

,438 

Ρεαλισµός 

Sig 2-tailed              

-,079 

,192 

,03 

,617 

,005 

,938 

,097 

,109 

-,015 

,806 

-,003 

,959 

,061 

,316 

Κοινοτυπία 

Sig 2-tailed                

-,149* 

,014 

,149* 

,014 

-,119* 

,048 

-,018 

,762 

,095 

,116 

,0,25 

,677 

,154* 

,011 

Πίνακας 3: Οι συσχετίσεις µεταξύ των εξωγενών µεταβλητών (συνέχεια) 
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Στους πίνακες που ακολουθούν βλέπουµε τα αποτελέσµατα των πολλαπλών γραµµικών 

παλινδροµήσεων µε εξαρτηµένη µεταβλητή βασικούς χρηµατοοικονοµικούς 

αριθµοδείκτες και ως ανεξάρτητες µεταβλητές, στοιχεία από τη γλώσσα των 

αποστολών, αλλά και µεταβλητές ελέγχου. Στην τελευταία γραµµή παρατηρούµε την 

ερµηνευτική ικανότητα του κάθε µοντέλου παλινδρόµησης και τη σηµαντικότητά του. 

Όλα τα µοντέλα είναι στατιστικά σηµαντικά για 5%. 

 

 

Μεταβλητές 
Diction 

Ταχύτ Είσπρ 
Απαιτήσεων 

Ταχύτητα 
Βραχ Υποχρ 

Ταχύτητα 
αποθεµάτων 

Ταχύτητα ΙΚ 

Γνώση   
0,237* 
(0,026) 

 

Εκπλήρωση 
-0,018*  
(0,015) 

 
0,006* 
(0,015) 

 

Ποικιλότητα   
0,021* 
(0,001) 

 

Συλλογικότητα    
-0,019* 
(0,03) 

 

Αισιοδοξία   
0,052*   
(0,003) 

 
0,091**   
(0,00) 

Επικοινωνία     
0,082*   
(0,016) 

Εξοικείωση    
-0,011*   
(0,019) 

Μεταβλητές 
ελέγχου 

    

D2( Παροχής 
Υπηρεσιών) 

  
-0,205* 
(0,046) 

 

D1 (Εµπορική)   
0,29** 
(0,004) 

 

% ξένων στη 
διοίκηση 

0,032* 
(0,022) 

   

Μέγεθος 
επιχείρησης 

0,306* 
(0,03) 

0,109* 
(0,028) 

 
0,155*   
(0,012) 

Ν = 275 
F = 6,633** 
R2 = 0,068 

F = 7,393** 
R2 = 0,052 

F = 8,115** 
R2 = 0,222 

F = 10,084** 
R2 = 0,13 

          **Επίπεδο σηµαντικότητας 0,01, *Επίπεδο σηµαντικότητας 0,05 

Πίνακας 4: Γραµµική παλινδρόµηση αριθµοδεικτών ∆ραστηριότητας  
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Από τον Πίνακα 4 βλέποντας τις πολλαπλές γραµµικές παλινδροµήσεις, διαπιστώνουµε 

ότι η ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων σχετίζεται αρνητικά µε την εκπλήρωση µε CΒ = -

-0,018* , ενώ σχετίζεται θετικά µε το ποσοστό των ξένων στη διοίκηση µε CV = 0,032* 

και το µέγεθος της επιχείρησης ως προς το τζίρο τους µε CN = 0,306*. Επιπροσθέτως, η 

κυκλοφοριακή ταχύτητα βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων επηρεάζεται θετικά  από την 

αισιοδοξία της αποστολής µε CΒ =0,052* ,και το µέγεθος της επιχείρησης ως προς το 

τζίρο τους µε CN =0,109*. Ακόµη, η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεµάτων 

επηρεάζεται θετικά από την εκπλήρωση µε  CΒ =0,006* , την ποικιλότητα µε  CD 

=0,021*, τη γνώση µε  CΚ = 0,237*, και την ψευδό-µεταβλητή D1 µε CS = 0,29** που 

αντιπροσωπεύει τις εµπορικές εταιρίες έναντι των βιοµηχανικών, ενώ αρνητικά από τη 

συλλογικότητα µε  CN = -0,019* και την ψευδό-µεταβλητή D2 µε CG = -0,205* που 

αντιπροσωπεύει τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών έναντι των βιοµηχανικών. Επιπλέον, η 

ταχύτητα κυκλοφορίας των ιδίων κεφαλαίων επηρεάζεται θετικά από την επικοινωνία 

µε  CΒ = 0,082*, την αισιοδοξία µε  CD = 0,091** ,και το µέγεθος της επιχείρησης µε 

βάση τον κύκλο εργασιών  µε  CN = 0,155*  , ενώ αρνητικά από την εξοικείωση µε  CM 

= -0,011*.   

 

 

Μεταβλητές 
Diction 

Ταµειακή 
Ρευστότητα 

Γενική 
Ρευστότητα 

Χρονικοί 
Όροι 

-0,04**   
(0,004) 

 

Γνώση 
 0,02**   

(0,007) 

Μεταβλητές 
ελέγχου 

  

D1 Εµπορική 
 0,287* 

(0,012) 
% ξένων στη 

διοίκηση 
  

Ν = 275 
F = 8,418* 
R2 = 0,03 

F = 5,704** 
R2 = 0,059 

                     ** Επίπεδο σηµαντικότητας 0,01, *Επίπεδο σηµαντικότητας 0,05 

 

Πίνακας 5: Γραµµική παλινδρόµηση αριθµοδεικτών Ρευστότητας  
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Στον Πίνακα 5 παρατηρώντας τις πολλαπλές γραµµικές παλινδροµήσεις των 

αριθµοδεικτών ρευστότητας, επισηµαίνουµε ότι ο αριθµοδείκτης της ταµειακής 

ρευστότητας επηρεάζεται αρνητικά από την ύπαρξη χρονικών όρων στην αποστολή της 

επιχείρησης µε  CΒ = -0,04**. Ακόµη ο αριθµοδείκτης της γενικής ρευστότητας 

επηρεάζεται θετικά από την γνώση µε  CΒ = 0,02** και την και την ψευδοµεταβλητή 

D1 µε CS = 0,287*που αντιπροσωπεύει τις εµπορικές εταιρίες έναντι των βιοµηχανικών. 

 

 

Μεταβλητές 
Diction 

Μικτού 
Κέρδους 

Καθαρού 
Κέρδους 

Αποδοτ/τα 
Ενεργητικ 

Αποδοτ/τα 
Ιδίων Κεφ 

Οικονοµική 
Μόχλευση 

Έµπνευση  
0,003** 
(0,00) 

-0,003* 
(0,02) 

0,005** 
(0,00) 

 

Πεισµατ/τα  
0,002* 
(0,027) 

 
0,006** 
(0,01) 

 

Γνώση    
- 0,013**  
(0,008) 

 

Βεβαιότητα     
-0,049**  
(0,002) 

Παθητικότητα   
0,001* 
(0,042) 

  

Μεταβλητές 
ελέγχου 

     

D1 
(Εµπορική) 

0,113** 
(0,00) 

    

D2 (Παροχής 
υπηρεσιών) 

0,152** 
(0,00) 

    

M4 
(Παρακµή)  

-0,028* 
(0,012) 

-0,017** 
(0,005) 

  

Μέγεθος 
επιχείρησης  

0,011* 
(0,02) 

   

Ν = 275 
F = 6,145** 
R2 = 0,121 

F=10,137** 
R2 = 0,131 

F =9,731** 
R2 =0,153 

F = 8,35** 
R2 = 0,11 

F = 6,471* 
R2 = 0,045 

          **Επίπεδο σηµαντικότητας 0,01, *Επίπεδο σηµαντικότητας 0,05 

 

Στον πίνακα 6 παρακολουθώντας τις πολλαπλές γραµµικές παλινδροµήσεις των 

αριθµοδεικτών αποδοτικότητας, διακρίνουµε ότι ο αριθµοδείκτης µικτού κέρδους 

Πίνακας 6:  Γραµµική παλινδρόµηση αριθµοδεικτών Αποδοτικότητας  
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επηρεάζεται θετικά από την ψευδό-µεταβλητή D1 µε CS = 0,113** που αντιπροσωπεύει 

τις εµπορικές εταιρίες έναντι των βιοµηχανικών, και την ψευδό-µεταβλητή D2 µε CG = 

0,152** που αντιπροσωπεύει τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών έναντι των βιοµηχανικών. 

Επιπλέον, ο αριθµοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους επηρεάζεται θετικά από την 

πεισµατικότητα µε  CΒ = 0,002*, την έµπνευση µε  CD = 0,003** και το µέγεθος της 

επιχείρησης CP =0,011*, ενώ αρνητικά από τη ψευδό-µεταβλητή Μ4 που 

αντιπροσωπεύει την παρακµή από τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός κλάδου µε  CN = -

0,028*. Πέραν τούτου, η αποδοτικότητα του ενεργητικού επηρεάζεται αρνητικά από 

την έµπνευση µε  CΒ = -0,003*, και τη ψευδό-µεταβλητή Μ4 µε  CN = -0,017**, ενώ 

θετικά από την παθητικότητα µε CP =0,001*. Συν τοις άλλοις, η αποδοτικότητα των  

ιδίων κεφαλαίων επηρεάζεται θετικά από την πεισµατικότητα µε  CΒ = 0,006** και την 

έµπνευση µε  CD = 0,005**, ενώ αρνητικά από την γνώση µε  CN = -0,013**.  Τέλος, ο 

δείκτης οικονοµικής µόχλευσης επηρεάζεται αρνητικά από τη βεβαιότητα µε  CΒ = -

0,049**.  

 

 

Μεταβλητές 
Diction 

ΙΚ/ΞΚ ΙΚ/ΣΚ ΞΚ/ΣΚ 

Ανησυχία για 
το παρόν 

 
-0,01**  
(0,001) 

0,009** 
(0,001) 

Κεντρικότητα 
0,181**  
(0,007) 

  

Ταύτιση  
-0,004*  
(0,027) 

-0,011* 
(0,04) 

Ν = 275 
F = 6,013** 
R2 = 0,062 

F = 6,899** 
R2 = 0,093 

F = 6,915** 
R2 = 0,071 

                          **Επίπεδο σηµαντικότητας 0,01, *Επίπεδο σηµαντικότητας 0,05 

 

Από τον πίνακα 7 παρατηρούµε ότι ο αριθµοδείκτης ίδια κεφάλαια / ξένα κεφάλαια 

επηρεάζεται θετικά από την κεντρικότητα της αποστολής µε  CΒ = 0,181**. Επιπλέον, ο 

αριθµοδείκτης ίδια κεφάλαια / συνολικά κεφάλαια επηρεάζεται αρνητικά από την 

ανησυχία για το παρόν µε  CΒ = -0,01**, και την ταύτιση µε  CM = -0,004*. 

Πίνακας 7: Γραµµική παλινδρόµηση αριθµοδεικτών ∆ιαρθρώσεως κεφαλαίων και Βιωσιµότητας 
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Επιπροσθέτως, ο δείκτης δανειακών κεφαλαίων σχετίζεται θετικά µε την ανησυχία για 

το παρόν µε  CΒ = 0,009** ,ενώ αρνητικά µε την ταύτιση µε  CM = -0,011*.  

 

 

 

Μεταβλητές 
Diction 

ROS ROI ROE 
Ρυθµός 
Μεταβ 

Πωλήσεων 

Ρυθµός 
Μεταβ Καθ 
Κερδών 

Αισιοδοξία 
0,011**  

 (0,00) 

    

Ποικιλία 
 -0,001*  

 (0,028) 

   

Έµπνευση 
 -0,01**  

 (0,007) 

-0,004* 

(0,041) 

  

Κεντρικότητα 
 0,001* 

(0,028) 

   

Ενδιαφέρον για 
τον Άνθρωπο 

 0,001**  

 (0,007) 

 0,181* 

(0,02) 

 

Πεισµατικότητα 
  0,002*   

(0,042) 

 -1,243* 

 (0,04) 

Επικοινωνία 
  0,005*  

 (0,019) 

  

∆ραστηριότητα 
   0,805* 

(0,042) 

-13,781*   

(0,049) 

Ταύτιση 
   9,086*  

(0,019) 

 

Μεταβλητές 
ελέγχου 

     

Μ4 (Παρακµή) 
-0,048* 

(0,013) 

-0,021** 

(0,001) 

 -11,799** 

(0,00) 

 

Ν = 275 
F = 

10,432** 
R2 = 0,071 

F = 9,298** 
R2 = 0,196 

F = 
7,458** 

R2 = 0,099 

F = 
8,239** 

R2 = 0,133 

F = 5,954** 
R2 = 0,062 

           **Επίπεδο σηµαντικότητας 0,01, *Επίπεδο σηµαντικότητας 0,05 

Πίνακας 8:  Γραµµική παλινδρόµηση αριθµοδεικτών Επενδύσεων  
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Από τον πίνακα 8 φαίνεται ότι ο δείκτης Ros επηρεάζεται θετικά από την αισιοδοξία µε  

CΒ = 0,011** και αρνητικά µε τη ψευδό-µεταβλητή Μ4 µε  CM = -0,048* που 

αντιπροσωπεύει την παρακµή από τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός κλάδου. Πέραν 

τούτου, ο αριθµοδείκτης ROI σχετίζεται αρνητικά από την ποικιλία των λέξεων µε  CΒ 

= -0,001* , την έµπνευση µε  CD = -0,01**, και τη ψευδό-µεταβλητή Μ4 µε  CM = -

0,021**, ενώ θετικά από την κεντρικότητα µε  CN = 0,001* και το ενδιαφέρον για τον 

άνθρωπο µε  CΚ = 0,001**. Εκτός των άλλων, ο αριθµοδείκτης ROE σχετίζεται θετικά 

µε την πεισµατικότητα µε  CΒ = 0,002* και την επικοινωνία µε  CD = 0,005*, ενώ 

αρνητικά µε την έµπνευση µε  CM = -0,004*. Μεταξύ των άλλων, ο ρυθµός µεταβολής 

των πωλήσεων επηρεάζεται θετικά από τη δραστηριότητα µε  CΒ = 0,805* , την 

ταύτιση µε  CD = 9,086*, και το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο µε CD = 0,181*, ενώ 

αρνητικά µε τη ψευδό-µεταβλητή Μ4 µε  CM = -11,799**. Επιπλέον, ο ρυθµός 

µεταβολής των καθαρών κερδών σχετίζεται αρνητικά µε την πεισµατικότητα µε  CΒ = -

1,243*, και τη δραστηριότητα µε  CD = -13,781*. 

 

Στον πίνακα  που ακολουθεί βλέπουµε πως ορισµένα χαρακτηριστικά της γλώσσας των 

αποστολών έχουν αντίκτυπο και σε άλλες παραµέτρους πέρα των άµεσων οικονοµικών 

αποτελεσµάτων. 

 

Από τον πίνακα 9 φανερώνεται ότι το ποσοστό των ξένων στη διοίκηση επηρεάζεται 

αρνητικά από την επικοινωνία µε  CΒ = -0,565*, τη ψευδό-µεταβλητή Μ4 µε  CM = -

4,103** που αντιπροσωπεύει την παρακµή , και τη ψευδό-µεταβλητή Μ2 µε  CΝ = -

2,669* που αντιπροσωπεύει την παρακµή από τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός κλάδου, 

ενώ θετικά επηρεάζεται από την παθητικότητα µε  CΡ = 0,198**. Τέλος, το µέγεθος της 

επιχείρησης ως προς τις πωλήσεις επηρεάζεται αρνητικά από τον εξωραϊσµό µε  CΒ = -

0,427** και την κακουχία µε  CN = -0,096**. 
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Μεταβλητές 
Diction 

 % Ξένων 
στη  

∆ιοίκηση 

Μέγεθος 
επιχείρησης  

Επικοινωνία 
-0,565*  
(0,016) 

 

Παθητικότητα 
0,198** 
(0,008) 

 

Εξωραϊσµός 
 -0,427** 

(0,002) 

Κακουχία 
 -0,096** 

(0,006) 

Μεταβλητές 
ελέγχου 

  

Μ4 (Παρακµή) 
-4,103** 

(0,00) 
 

Μ2 
(Ανάπτυξη) 

-2,669* 
(0,034) 

 

Ν = 275 
F = 5,902** 
R2 = 0,099 

F = 6,352** 
R2 = 0,106 

                     ** Επίπεδο σηµαντικότητας 0,01, *Επίπεδο σηµαντικότητας 0,05 

 

5. Ανάλυση δεδοµένων και Ερµηνεία των Ευρηµάτων  

Αναλύοντας τα αποτελέσµατα του πίνακα 1, διαπιστώνουµε ότι οι επιχειρήσεις µέσω 

του γραπτού λόγου των αποστολών τους,  συγκεντρώνουν αρκετά κοινά εκφραστικά 

στοιχεία, αποκαλύπτοντας την ελληνική τους κουλτούρα.  Πρώτα από όλα, διακρίνουµε 

ότι είναι είτε υπερβολικά παθητικές, είτε υπερβολικά επιθετικές. Αυτό δείχνει ακραία 

συµπεριφορά που περιλαµβάνει είτε την πλήρη αδράνεια, αποδεχόµενες την άνιση 

κατανοµή της δύναµης και εξουσίας, ή την υπερβολική αντίδραση επηρεάζοντας τις 

ιεραρχικές σχέσεις. Έχουν την τάση να χρησιµοποιούν όρους που δηλώνουν 

νοµιµότητα και να συµφωνούν µε τις βασικές αρχές. Καθιερώνοντας τυπικούς κανόνες 

απορρίπτουν αποκλίνουσες ιδέες και συµπεριφορές, πιστεύοντας σε απόλυτες αλήθειες 

και ειδικούς. Στο σηµείο αυτό τα αποτελέσµατα µας συµφωνούν µε την έρευνα του 

Hofstede (1980) σε 40 χώρες µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα για την κουλτούρα. 

Πίνακας 9: Γραµµική παλινδρόµηση επιπλέον ∆εικτών  
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Επιπλέον, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά µας οι ελληνικές εταιρικές αποστολές 

εµφανίζονται υπερβολικά κοινότυπες, πολύπλοκες, και µε χαµηλή εξοικείωση µε το 

κοινό-στόχος, γεγονός που µειώνει την αποτελεσµατικότητά τους. Από την άλλη µεριά, 

προωθούν τη συνεργασία, την εκπλήρωση των στόχων, µε αισιοδοξία και περηφάνια 

για τα επιτεύγµατά τους. 

 

Παράλληλα εκφράζουν αποφυγή αβεβαιότητας, δισταγµό, αδυναµία δέσµευσης, και το 

φόβο ότι απειλούνται από αµφίβολες καταστάσεις. Γενικότερα κρίνονται αφηρηµένες 

και ασαφείς. Παρατηρούµε επίσης την πλήρη έλλειψη αφοσίωσης στον άνθρωπο, 

καθώς εκλείπουν από τις αποστολές στοιχεία όπως η επικοινωνία και η συλλογικότητα, 

παρ’ ότι ο άνθρωπος θεωρείται το σηµαντικότερο κεφάλαιο σε µια επιχείρηση. Έτσι, 

επιβεβαιώνοντας τον Hofstede (1980), οι κυρίαρχες αξίες στη χώρα µας είναι η 

απόκτηση χρηµάτων και υλικών αγαθών, παρά η φροντίδα των ανθρώπων και η ολική 

ποιότητα ζωής. 

 

Επιπλέον, παρατηρούµε ότι οι αποστολές επιδοκιµάζουν ή προβάλλουν υπερβολικά τις 

πιθανότητες εξέλιξής τους, εγκωµιάζοντας τις δεξιότητες, τα επιχειρηµατικά προσόντα, 

και τις ηθικές ιδιότητες των εταιριών, µε έντονη αυτοπεποίθηση χωρίς να αγγίζουν και 

να νοιάζονται για θέµατα που επηρεάζουν την καθηµερινή ζωή των ανθρώπων. Εδώ 

ερχόµαστε σε αντίθεση µε την έρευνα του Hofstede (1980), που δεν ανακάλυψε 

ατοµικισµό στην Ελλάδα, αλλά στενές πλεγµένες κοινωνικές σχέσεις. Τέλος βλέπουµε 

ότι υπάρχει έντονο το στοιχείο της ικανοποίησης, της υπερβολής, και του πάθους. Η 

ύπαρξη και εναλλαγή συναισθηµάτων, που βρέθηκε αποδόθηκε στο ελληνικό 

ταπεραµέντο. 

 

Αναλύοντας τα αποτελέσµατα του πίνακα 4 , φαίνεται ότι η έκφραση ολοκλήρωσης 

ενός έργου παραγωγής ή πωλήσεων, µειώνουν την ταχύτητα είσπραξης των 

απαιτήσεων. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η ολοκλήρωση του έργου 

υποδηλώνει ότι αποµένουν κυρίως οι επισφαλείς απαιτήσεις να εισπραχθούν, οι οποίες 

ίσως καθυστερούν λόγω δικαστικών διενέξεων ή άλλων ενεργειών. Επιπλέον, η αύξηση 

του ποσοστού των ξένων στη µετοχική σύνθεση µπορεί να σηµαίνει µια πολιτική 

µείωσης των πωλήσεων επί- πιστώσει προς τους πελάτες. Ακόµη βλέπουµε ότι όσο 
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µεγαλύτερο είναι το µέγεθος µιας επιχείρησης, τόσο η ταχύτητα η είσπραξης των 

απαιτήσεων αυξάνεται. Αυτό πιθανών συµβαίνει διότι οι µεγάλες επιχειρήσεις 

προτιµούν λίγους πελάτες µε µεγάλες παραγγελίες και άµεση πληρωµή. 

 

Επίσης παρατηρούµε ότι όσο πιο αισιόδοξη και πιο θετική απέναντι στην εξέλιξη του 

χρόνου είναι η αποστολή, τόσο υψηλότερη εµφανίζεται η ταχύτητα κυκλοφορίας των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. ∆ηλαδή τόσο πιο γρήγορα εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις της. Αυτό ίσως συµβαίνει επειδή αισθάνεται λιγότερο άγχος για το 

µέλλον, και δεν παρακρατά χρήµατα για λόγους ασφάλειας. 

 

Η έκφραση ολοκλήρωσης µιας εργασίας ή ενός έργου και γνώσης πάνω στις 

δραστηριότητες της, στην αποστολή µιας επιχείρησης, επηρεάζει θετικά την ταχύτητα 

κυκλοφορίας των αποθεµάτων. Μια εξήγηση είναι ότι µέσω αυτών των στοιχείων 

φανερώνεται η ικανότητα και η γνώση της επιχείρησης να χειρίζεται αποτελεσµατικά 

τους πόρους της και να ολοκληρώνει ότι έργο αναλαµβάνει. Επίσης η µειωµένη 

οµαδικότητα που αυξάνει την ταχύτητα των αποθεµάτων µπορεί να οφείλεται στη 

χρήση αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων και σύγχρονων τεχνολογιών, χωρίς την άµεση 

εµπλοκή εργαζοµένων. Επιπροσθέτως, βλέπουµε ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία µας, η 

ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεµάτων στις εµπορικές επιχειρήσεις είναι µεγαλύτερη 

από ότι στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις. Ο λόγος ίσως είναι η καλύτερη τους οργάνωση 

στον τοµέα της εφοδιαστικής και των µεταφορών.  

 

Πέραν τούτου, διαπιστώνουµε ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση που εκφράζεται σε µία 

αποστολή, αυξάνει την ταχύτητα κυκλοφορίας των ιδίων κεφαλαίων. Μία πιθανή αιτία 

είναι η καλύτερη προβολή της εταιρίας και των προϊόντων της, και η ανάπτυξη 

καλύτερων σχέσεων µε τους πελάτες που οδηγεί σε αυξηµένες πωλήσεις. Επίσης η 

ταχύτητα κυκλοφορίας των ιδίων κεφαλαίων επηρεάζεται θετικά  από το µέγεθος της 

επιχείρησης ως προς τις πωλήσεις, και την πίστη για θετική εξέλιξη των πραγµάτων. 

Αυτό µπορεί να βγάζει προς τα έξω σταθερότητα και ασφάλεια γεγονός που έχει θετική 

επιρροή στη ψυχολογία των επενδυτών. 

 

Ο πίνακα 5 δείχνει ότι η ύπαρξη χρονικών όρων µέσα στην αποστολή, και όρων που 

δηλώνουν ανησυχία για συγκεκριµένα πρακτικά ζητήµατα, φανερώνει χαµηλή 
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ταµειακή ρευστότητα. Αυτό µπορεί να αποτελεί µια εξωτερίκευση της ανασφάλειας 

που νιώθει η διοίκηση για το µέλλον της εταιρίας της, ή των ανθρώπων που την 

απαρτίζουν, και ίσως µία ένδειξη για δυσοίωνες προοπτικές. 

Η αναφορά της αποστολής τρόπων ανακάλυψης, πρακτικών µάθησης και µορφών 

τεχνογνωσίας και η επιµονή της σε αυτούς τους όρους, επηρεάζει θετικά τη γενική 

ρευστότητα. Αυτό µπορεί να υποδηλώνει µία εταιρία που είναι εσωστρεφής, δεν 

επενδύει στην έρευνα καθώς πιστεύει πολύ στην υπάρχουσα τεχνολογία, ωστόσο 

παρακρατά χρήµατα γιατί φοβάται την τεχνολογική πρόοδο. Επίσης, συµπεράνουµε ότι 

οι εµπορικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν µεγαλύτερη γενική ρευστότητα σε σχέση µε 

τις βιοµηχανικές. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι βιοµηχανικές 

επιχειρήσεις συνήθως εισπράττουν τα οφειλόµενα αρκετά µεταχρονολογηµένα σε 

σχέση µε τις εµπορικές.    

Ο πίνακας 6 εµφανίζει τις εµπορικές αλλά και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών να 

έχουν µεγαλύτερα µικτά κέρδη από τις βιοµηχανικές. Αυτό µπορεί να συµβαίνει λόγω 

της µειωµένης εγχώριας ζήτησης και της αδυναµίας εξαγωγών των βιοµηχανικών 

µονάδων. 

Ακόµη, η προβολή των θετικών χαρακτηριστικών, των επιθυµητών ιδιοτήτων, και η την 

εµπιστοσύνης και την ολότητας, επηρεάζει θετικά το καθαρό περιθώριο κέρδους. 

Πιθανών τα στοιχεία αυτά να δείχνουν µια ικανή εταιρία που ξέρει τι θέλει και πώς να 

το επιτύχει. Επίσης, συνάγεται το συµπέρασµα ότι στη φάση της παρακµής τα καθαρά 

κέρδη είναι λιγότερα από τη φάση της ωριµότητας, ενώ όσο αυξάνεται το µέγεθος της 

επιχείρησης ως προς τον τζίρο , τόσο αυξάνονται και τα καθαρά κέρδη της.  

Επιπροσθέτως, η µη παράθεση των ιδανικών και των αρετών µιας επιχείρησης, 

επηρεάζει αρνητικά την αποδοτικότητα του ενεργητικού. Αυτό µπορεί να συµβαίνει 

διότι δεν είναι καλή η δηµόσια εικόνα της εταιρίας, µε αποτέλεσµα να µην 

επιτυγχάνονται καλύτερες συµφωνίες µε προµηθευτές περιορίζοντας το κόστος 

παραγωγής, ή µε νέους πελάτες. Συν τοις άλλοις, η ηρεµία που εκφράζει η γλώσσα της 

αποστολής, συµβάλλει στην αποδοτικότητα του ενεργητικού, αποκαλύπτοντας ένα 

ευνοϊκό επιχειρηµατικό κλίµα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία στη φάση της παρακµής η 

αποδοτικότητα του ενεργητικού είναι µικρότερη από ότι στη φάση της ωριµότητας. 
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Η έκφραση εµπιστοσύνης, ολότητας, επιτυχίας, εντιµότητας, αφοσίωσης, και η 

περιορισµένη αναφορά τεχνογνωσίας, επηρεάζει θετικά την αποδοτικότητα των ιδίων 

κεφαλαίων. Αυτό µπορεί να είναι επακόλουθο του καλού επενδυτικού κλίµατος για την 

εταιρία. 

Η αποφασιστικότητα, η αυτοπεποίθηση και η ακαµψία στα λόγια µιας αποστολής, 

επηρεάζει αρνητικά το δείκτη οικονοµικής µόχλευσης. Μια εξήγηση θα µπορούσε να 

είναι ότι η επιχείρηση δε νιώθει την ανάγκη να πάρει δάνειο, ή είναι της φιλοσοφίας 

κατά του εξωτερικού δανεισµού, µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται αρνητικά  οικονοµική 

µόχλευση. 

Κατά τον πίνακα 7 τα ίδια κεφάλαια υπερτερούν των ξένων κεφαλαίων, εάν στην 

αποστολή περιλαµβάνονται όροι που φανερώνουν τυπικότητα, συστηµατικότητα και 

αξιοπιστία. Επίσης, η χρήση όρων σεβασµού, συντροφικότητας, και η έλλειψη 

ανησυχίας για το παρόν επηρεάζει θετικά το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση 

µε τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων. Μάλλον µε τον τρόπο αυτό οι µέτοχοι 

νιώθουν πιο ασφαλείς να εµπιστευθούν τα χρήµατά τους στην εταιρία, και δε χρειάζεται 

η επιχείρηση να καταφύγει σε εξωτερικό δανεισµό, όπου το κόστος του κεφαλαίου 

πιθανών να είναι υψηλότερο. 

Όσο µεγαλύτερη είναι η ανησυχία για το παρόν, και λιγότερη η χρήση όρων σύµφωνης 

γνώµης και συντροφικότητας, τόσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης δανειακών κεφαλαίων. 

Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι όσο πιο κοντά στην εταιρία βρίσκονται οι µέτοχοι, τόσο 

λιγότερες πιθανότητες έχει η εταιρία να καταφύγει σε εξωτερικό δανεισµό. 

Από τον πίνακα 8 προκύπτει ότι η ηρεµία αλλά και η θετική αντιµετώπιση των 

πραγµάτων, σε συνδυασµό µε τη σκληρή δουλειά, είναι ο σωστός τρόπος για αύξηση 

της απόδοσης των πωλήσεων. Επίσης, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα η απόδοση των 

πωλήσεων είναι µικρότερη στη φάση της παρακµής από ότι στη φάση της ωριµότητας  

του κλάδου. 

Μεταξύ των άλλων, συνάγεται ότι η αποφυγή της υπερβολής, της ανακρίβειας, η 

ηρεµία, και η χρήση προσωπικών αντωνυµιών, και το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. 

επηρεάζουν θετικά την απόδοση των επενδύσεων. Μια λογική εξήγηση είναι ότι 



 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας   

                       Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  

51 

Γρούσκος Σταύρος (MBA 2012) – Διπλωματική Εργασία 

 

συµβάλει στη διατήρηση ενός καλού επιχειρηµατικού κλίµατος εντός και εκτός της 

εταιρίας. 

Συν τοις άλλοις, η έντονη χρήση των ρηµάτων ‘είµαι’ και ‘έχω’ που εκφράζουν 

ολότητα και εγωισµό, η περιορισµένη καταγραφή των επιθυµητών ιδιοτήτων, και η 

χρήση όρων που αφορούν κοινωνική αλληλεπίδραση, επηρεάζουν θετικά την απόδοση 

των ιδίων κεφαλαίων. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι οι εταιρίες µε αυτοπεποίθηση και 

χωρίς πολλά λόγια στην αποστολή τους, αποδίδουν περισσότερα χρήµατα στους 

µετόχους τους.  

Επιπλέον υπολογίζοντας το µέσο όρο για τις τρείς χρονιές για όλες τις εταιρίες βρήκαµε 

ότι: ROE= -0,32 = (Profit/Sales)*(Sales/Assets)*(Assets/Equity)  

Όπου (Profit/Sales) = -10,0996   (Marketing)  

(Sales/Assets) = 0,18  (Production) 

(Assets/Equity) = 0,17602  (Finance) 

Όπως φαίνεται, η αρνητική µέση απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των ελληνικών 

εταιριών για την τριετία 2009-2011 οφείλεται στο Marketing το οποίο αποδίδουµε στις 

µειωµένες πωλήσεις των εταιριών εν µέσω κρίσης. 

Επιπρόσθετα, η έκφραση της συντροφικότητας, του σεβασµού για τον συνάνθρωπο, της  

ηθικής, της τιµιότητας, της αφοσίωσης στη δραστηριότητα της επιχείρησης, και της 

επιτυχίας, επηρεάζουν θετικά τον ρυθµό µεταβολής των πωλήσεων. Μία πιθανή 

εξήγηση είναι ότι ο καθένας θα ήθελε να συνεργάζεται, ή να αποτελεί µέρος µίας 

εταιρίας µε αυτά τα χαρακτηριστικά, γεγονός που αυξάνει τη φήµη και µετ’ έπειτα την 

πελατεία της. Επίσης προκύπτει ότι καθώς ο κλάδος περνά από τη φάση ωριµότητας 

στην παρακµή ο ρυθµός µεταβολής των πωλήσεων µειώνεται.  

Ακόµη, η περιορισµένη χρήση των ρηµάτων ‘είµαι και ‘έχω’, η έκφραση υλοποίησης 

ιδεών και αποφυγής της αδράνειας επηρεάζει θετικά το ρυθµό µεταβολής των καθαρών 

κερδών. Μια εξήγηση είναι ότι η επιχείρηση δείχνει διάθεση να δηµιουργήσει, να 

παράγει, και να συνεργαστεί, πράγµατα που είναι ιδανικό να συµβαίνουν, σε ένα 

αρµονικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. 
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Από τον πίνακα 9 συνάγεται ότι το µετοχικό ποσοστό των ξένων στις ελληνικές 

εταιρίες, επηρεάζεται αρνητικά από την κοινωνική αλληλεπίδραση. Ο λόγος που µπορεί 

να συµβαίνει αυτό είναι ότι η πολιτισµική διαφορά και η κουλτούρα µεταξύ των δύο 

εθνικοτήτων, τους αποτρέπει να επενδύσουν σε εταιρίες µε έντονη συνοχή και 

επικοινωνία µεταξύ των κοινωνικών φορέων που τις απαρτίζουν. Συν τοις άλλοις, η 

έκφραση παθητικότητας και αδράνειας στην δήλωση αποστολής αποτελεί τροχοπέδη 

για τους ξένους να επενδύσουν σε µία εταιρία. Ενδιαφέρον είναι ότι το ποσοστό του 

µετοχικού κεφαλαίου που κατέχουν οι ξένοι είναι µικρότερο από τη φάση της 

ωριµότητας, τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην παρακµή. Αυτό µάλλον δείχνει ότι η 

ξένοι επενδυτές στη χώρα µας χαρακτηρίζονται ως συντηρητικοί, µιας και 

αποστρέφονται αρκετά τον επιχειρηµατικό κίνδυνο. 

Εκτός των άλλων, όσο πιο πολύ αναφέρονται οι αποστολές σε κακουχίες, δυσκολίες ή 

αντιξοότητες που πέρασε η επιχείρηση, τόσο πιο µικρή είναι  βάσει του κύκλου 

εργασιών της. Ακόµη, όσο πιο πολύ ωραιοποιούνται και καλλωπίζουν µειονεκτήµατα 

και ελαττώµατα στην αποστολή, τόσο πιο µικρή είναι µια επιχείρηση. Ένας λόγος θα 

µπορούσε να είναι η έντονη επιθυµία της διοίκησης να δείξει προς τα έξω την καλύτερη 

δυνατή εικόνα µε σκοπό την επίτευξη των στόχων της.   

6. Συµπεράσµατα και Προτάσεις 

Κάθε οργανισµός έχει ένα µοναδικό λόγο και σκοπό ύπαρξης. Η µοναδικότητα αυτή 

αντικατοπτρίζεται σε µια δήλωση αποστολής. Ταυτόχρονα αποκαλύψαµε ότι οι 

επιχειρήσεις χρησιµοποιούν την αποστολή ως µέσο επικοινωνίας και ενσωµατώνουν σε 

αυτή κάποια κοινά εκφραστικά χαρακτηριστικά που είναι απόρροια της κουλτούρας µες 

στην οποία δραστηριοποιούνται. Έγινε επίσης φανερό, ότι ο γραπτός λόγος της 

αποστολής, που αντιπροσωπεύει την επιχείρηση, κοινοποιεί τις σκέψεις της, και 

επηρεάζει τα οικονοµικά της αποτελέσµατα.  

Θα πρέπει να τονίσουµε ότι η έρευνα επικεντρώθηκε στις µεγαλύτερες ελληνικές 

επιχειρήσεις και στα οικονοµικά στοιχεία των τελευταίων τριών ετών, κατά τα οποία η 

Ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε βαθιά ύφεση. Επίσης  ένας σηµαντικός περιορισµός 

αυτής της έρευνας είναι η πρωτοτυπία της, γεγονός που δεν επιτρέπει τη σύγκριση των 

αποτελεσµάτων. 
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Κρίνεται σκόπιµο να διευρυνθεί η εµπειρική µελέτη, και να εξεταστούν επιπλέον  

µεταβλητές όπως το µέγεθος των επιχειρήσεων ως προς τον αριθµό των εργαζοµένων, η 

παραγωγικότητά τους, η δοµή του οργανογράµµατός τους και η διάκριση των εταιριών 

σε εντάσεων κεφαλαίου και εντάσεως εργασίας σε σχέση µε τη λεκτική δοµή των 

αποστολών. Θα µπορούσε επίσης να πραγµατοποιηθεί αντίστοιχη µελέτη στις εταιρίες 

άλλων χωρών του εξωτερικού είτε µεµονωµένα, είτε συγκριτικά µε την ελληνική 

πραγµατικότητα.  

Συµπερασµατικά, παρόλο που στην πράξη η δήλωση αποστολής δεν αντιµετωπίζεται µε 

τη δέουσα σηµασία από τις επιχειρήσεις, εντούτοις, αποτελεί ένα διοικητικό εργαλείο, 

που µε κατάλληλους χειρισµούς µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη την επιχείρησης, 

και κατ' επέκταση στην ευηµερία της κοινωνίας. 
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