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Περίληψη
Ως ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία του στρατηγικού μάνατζμεντ, η δήλωση
αποστολής παίζει σημαντικό ρόλο κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του στρατηγικού
πλάνου. Η εφαρμογή της δεν περιορίζεται μόνο στην στρατηγική μεγάλων
οργανισμών, καθώς οποιοσδήποτε τύπος οργανισμού μπορεί να επωφεληθεί από
αυτήν. Ωστόσο, η ανάπτυξη ενός τέτοιου εγγράφου φαίνεται ότι είναι αρκετά δύσκολη,
αφού οι περισσότερες επιχειρήσεις καταλήγουν να δομούν ένα κείμενο χωρίς κάποιο
νόημα. Κατά αυτόν τον τρόπο, η στρατηγική των επιχειρήσεων δε βασίζεται σε αυτήν,
με αποτέλεσμα να θεωρείται ασήμαντη. Σύμφωνα με τον μικρό αριθμό ερευνών που
σχετίζονται με τη βιβλιογραφία της δήλωσης αποστολής, εξετάζεται κυρίως αν υπάρχει
και ποια είναι η επίδραση της στην απόδοση των επιχειρήσεων. Επομένως,
πρωταρχικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να συμβάλλει στην υπάρχουσα
βιβλιογραφία εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ της δήλωσης αποστολής και της απόδοσης
των επιχειρήσεων. Αυτή η σχέση εξετάζεται με 2 τρόπους. Πρώτον, διερευνάται αν
υπάρχει διαφορά στην απόδοση των επιχειρήσεων μεταξύ αυτών που έχουν δήλωση
αποστολής και αυτών που δεν έχουν. Δεύτερον, εξετάζεται αν τα συστατικά μιας
δήλωσης αποστολής έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την απόδοση των
επιχειρήσεων. Επιπλέον, παραμένει ασαφές ποια είναι τα κατάλληλα συστατικά που
πρέπει να συμπεριληφθούν κατά τη συγγραφή της δήλωσης αποστολής ψηφιακών
επιχειρήσεων, ειδικά των ελληνικών. Έτσι, πέρα από τη μελέτη της σχέσης μεταξύ
αποστολής – απόδοσης, υπολογίζεται ο συνολικός βαθμός ικανοποίησης της δήλωσης
αποστολής. Επίσης, διερευνάται αν τα συστατικά που προτείνονται από τη
βιβλιογραφία, έρχονται σε συμφωνία με τον ορισμό της δήλωσης αποστολής. Τα
δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εκάστοτε επιχείρησης,
καθώς είναι επιθυμητό να λαμβάνονται υπόψιν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μιας
επιχείρησης, που βρίσκονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της περιβάλλον. Ο
έλεγχος της σχέσης μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν δήλωση αποστολής και αυτών
που δεν έχουν, έγινε με τη μη παραμετρική στατιστική μέθοδο Mann-Whitney U test.
Η αναζήτηση των συστατικών που επηρεάζουν την απόδοση των επιχειρήσεων, έγινε
τη μη παραμετρική στατιστική μέθοδο Kruskal-Wallis test. Ο υπολογισμός του βαθμού
της συνολικής ικανοποίησης και η ανάλυση των δεδομένων σχετικά με τα 10
βασικότερα συστατικά της αποστολής με τη συνολική ικανοποίηση της,
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πραγματοποιήθηκε μέσω της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης Ικανοποίησης (MU.S.A.).
Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν ήταν τα αναμενόμενα. Αρχικά, βρέθηκε ότι δεν
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν δήλωση
αποστολής και αυτών που δεν έχουν. Επίσης, αποκαλύφθηκε ότι μόνο το συστατικό
«Τεχνολογία» είχε θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το «Μικτό
Περιθώριο Κέρδους». Όλες οι υπόλοιπες συσχετίσεις ήταν αδύναμες και στατιστικά
μη σημαντικές. Όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης των δηλώσεων αποστολής, τα
πορίσματα της έρευνας υπέδειξαν ότι ο μέσος δείκτης ικανοποίησής της είναι 47,2%.
Αυτό σημαίνει ότι οι δηλώσεις αποστολής των ελληνικών επιχειρήσεων δεν είναι
αρκετά ικανοποιητικές σύμφωνα με τα συστατικά που έχουν προταθεί και
παρατηρούνται σε αυξανόμενο βαθμό στη βιβλιογραφία. Επίσης, ο μέσος δείκτης
απαιτητικότητας είχε ως αποτέλεσμα την τιμή -0,037. Αυτό σημαίνει ότι όσο
περισσότερο χρησιμοποιούνται τα συστατικά, τόσο περισσότερο ικανοποιητικές είναι
οι δηλώσεις αποστολής.
Λέξεις-Κλειδιά:

δήλωση

αποστολής,

απόδοση,

πολυκριτηριακή

ανάλυση

ικανοποίησης
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Abstract
As one of the most useful strategic management tools, mission statement plays an
important role in the process of developing the strategic plan. Its implementation is not
limited to the strategy of large organizations as any type of organization can benefit
from it. However, developing such a document seems to be quite difficult, since most
businesses end up crafting a meaningless text. In this way, the strategy of the businesses
is not based on it, as it is considered insignificant. According to the limited amount of
surveys related to the mission statement’s literature, what is mainly examined is its
existence and the possible effect on organizational performance. Therefore, the primary
purpose of this research is to contribute to already existing literature by examining the
relationship between mission statement and business performance. This relationship
can be examined in two ways. Firstly, we investigate whether there is a difference in
the performance of businesses depending on the inclusion or not of mission statement.
Secondly, it is examined if the components of a mission statement have the ability to
influence business performance. Furthermore, what remains unclear, when it comes to
digital businesses, specifically the Greek ones, is which are the appropriate components
to be included during crafting the mission statement. Thus, except for the study of the
relationship between mission and performance, the overall satisfaction of the mission
statement is calculated. In addition, it is investigated if the components, which are
proposed by the literature, are in line with the definition of the mission statement. Data
was gathered through the company's official website as it is desirable to take into
account all the stakeholders of a business, inside and outside the business’ environment.
The examination of the relationship between enterprises that have a mission statement
and those that do not, was performed using the non-parametric statistical method MannWhitney U test. The analysis of the components that are related to the performance of
enterprises, was accomplished via the non-parametric statistical method Kruskal-Wallis
test. The calculation of the degree of overall satisfaction and the analysis of the
relationship between the ten fundamental components of the mission with its overall
satisfaction was accomplished through Multicriteria Satisfaction Analysis (MU.S.A.).
The results of the survey were not the expected ones. Initially, it was found that there
is no statistically significant difference between the companies with a mission statement
and those without. It was also revealed that only the component "Technology" had a
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positive and statistically significant correlation with the "Gross Profit Margin". All
other correlations were weak and statistically insignificant. Regarding to the
satisfaction rate of the mission statements, the findings of the survey indicated that its
average satisfaction ratio was 47.2%. That means that the mission statements of Greek
companies are not satisfying enough, according to the components that have been
proposed and are increasingly observed in the literature. Also, the average demanding
indices resulted in the value of -0,037. That means that the more components are used,
the more satisfying the mission statements are.

Keywords: mission statement; performance; multicriteria satisfaction analysis
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1 Εισαγωγή
1.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο
Η δήλωση αποστολής είναι πανταχού παρούσα (Bart, Bontis and Taggar, 2001), αφού
θεωρείται ότι βρίσκεται ανάμεσα στα πιο σημαντικά εργαλεία του μάνατζμεντ (Iseri-Say,
Aysegul and Deniz, 2008; Nouri and Soltani, 2017). Η ανάπτυξη της είναι η αφετηρία
στη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού και αποτελεί θεμελιώδη λίθο κατά τη
διαδικασία της διαμόρφωσης της στρατηγικής (Pearce and David, 1987; Bart, 1996a).
Πέρα από την καθιερωμένη ονομασία της ως επίσημο έγγραφο, η δήλωση αποστολής
είναι αναγνωρισμένη κάτω από μια πληθώρα ετικετών, όπως δήλωση της πίστης, δήλωση
που ορίζει την επιχείρησή (Pearce and David, 1987; David, 1989), δήλωση της
δέσμευσης (Swales and Rogers, 1995), δήλωση των πεποιθήσεων (David, 1989), δήλωση
του σκοπού, δήλωση της φιλοσοφίας (Pearce and David, 1987; David, 1989; Klemm,
Sanderson and Luffman, 1991; Leuthesser and Kohli, 1997), δήλωση των επιχειρησιακών
αρχών (David, 1989; Klemm, Sanderson and Luffman, 1991), δήλωση των αξιών
(Klemm, Sanderson and Luffman, 1991; Swales and Rogers, 1995; Leuthesser and Kohli,
1997), δήλωση των στόχων (Klemm, Sanderson and Luffman, 1991; Leuthesser and
Kohli, 1997) και δήλωση του οράματος (Rarick and Vitton, 1995; Swales and Rogers,
1995). Ανεξάρτητα, όμως, από την ετικέτα που της δίνουν οι επιχειρήσεις και οι
ακαδημαϊκοί, η δήλωση αποστολής προσδιορίζει τον θεμελιώδη λόγο ύπαρξης ενός
οργανισμού (Amran, 2012).
Οι δηλώσεις αποστολής είναι σημαντικές για όλους τους τύπους των οργανισμών
(δημόσιοι, ιδιωτικοί, μη κερδοσκοπικοί, κερδοσκοπικοί, οικογενειακοί, κ.ο.κ.) (Ireland
and Hitt, 1992; Braun et al., 2012), ακόμα και για αυτούς που σχετίζονται με τον
αθλητισμό (Martin, Cowburn and Intosh, 2017). Συνεπώς, το βασικό κριτήριο για την
ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής δήλωσης αποστολής δεν είναι τα οικονομικά οφέλη
(Braun et al., 2012), αλλά η καθοδήγηση της για τη χάραξη νέων στρατηγικών και η
λήψη καθημερινών επιχειρησιακών αποφάσεων (Ireland and Hitt, 1992). Επιπλέον, η
δήλωση αποστολής είναι ένας αποτελεσματικός και εύκολος τρόπος για να
επικοινωνήσει ένας οργανισμός με το εσωτερικό και εξωτερικό του περιβάλλον (Lin and
Ryan, 2016). Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί συμπεριλαμβάνοντάς την στην ετήσια
αναφορά (Leuthesser and Kohli, 1997; David and David, 2003) και στην επίσημη
ιστοσελίδα του εκάστοτε οργανισμού (David and David, 2003). Επομένως, ως ένα από
τα πιο χρησιμοποιούμενα στρατηγικά εργαλεία του μάνατζμεντ παγκοσμίως (Qehaja,
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Kutllovci and Pula, 2017), η δήλωση αποστολής προωθεί την κουλτούρα και το ήθος του
οργανισμού, με αποτέλεσμα να παρακινεί και να καθοδηγεί τη συμπεριφορά των
εργαζομένων (Swales and Rogers, 1995; Babnik et al., 2014). Επίσης, μέσω της
αποστολής ένας οργανισμός μπορεί να εκφράσει τη διαφάνεια του δημόσια (Craig,
Ngondo and Flynn, 2016). Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, η αποστολή είναι ένα από τα
πιο χρήσιμα εργαλεία στη διαδικασία branding (Lin and Ryan, 2016) και θεωρείται ως
αφετηρία για θέματα, όπως η αναδιοργάνωση, η πλήρης διαχείριση της ποιότητας (TQM)
και οι αυτο-κατευθυνόμενες ομάδες εργασίας (SDWT) (Bart, 1997). Επίσης, η δήλωση
αποστολής συνδυάζεται με άλλα εργαλεία και τεχνικές του μάνατζμεντ. Για παράδειγμα,
η ύπαρξη της δήλωσης αποστολής ως ενδιάμεση μεταβλητή φαίνεται ότι επηρεάζει τη
σχέση μεταξύ της υιοθέτησης τεχνικών του μάνατζμεντ και της οργανωτικής απόδοσης
(Iseri-Say, Aysegul and Deniz, 2008). Επιπλέον, εκτελώντας μια ανάλυση SWOT, μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα την αναθεώρηση της αποστολής (David, 1989). Όπως επίσης,
κατά τη διαδικασία ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού μοντέλου, λαμβάνεται σοβαρά
υπόψιν η αποστολή (Alt and Zimmermann, 2001).
Ωστόσο, οι απόψεις διίστανται για το χαρακτηρισμό της αποστολής ως πολύτιμο
εργαλείο της στρατηγικής και του μάνατζμεντ (Desmidt, Prinzie and Decramer, 2011; I.
Williams Jr, L. Morrell and V. Mullane, 2014). Υπάρχουν επιχειρήσεις που απλά
αναπτύσσουν μια δήλωση αποστολής ως ένα κενό έγγραφο, χωρίς δηλαδή να πιστεύουν
σε αυτήν, λόγω του ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις έχουν αυτήν τη τάση (David,
2011). Η μελέτη όμως όλων αυτών των δεκαετιών πάνω στη δήλωση αποστολής έχει
δείξει, ότι προκύπτουν πιθανά οφέλη για τις επιχειρήσεις που αποφασίζουν να τη
συμπεριλάβουν και να την εφαρμόσουν στην στρατηγική τους, όπως τα παρακάτω:


Ο σκοπός της επιχείρησης είναι σαφής για όλα τα επίπεδα των εργαζόμενων (Bart
and Baetz, 1998), με αποτέλεσμα να επιλύονται οποιεσδήποτε διαφωνίες (David,
2011).



Όλα τα στελέχη της επιχείρησης έχουν κοινή κατεύθυνση (Klemm, Sanderson
and Luffman, 1991; Bart and Baetz, 1998; David, 2011) και δίνεται η δυνατότητα
του καθορισμού νέας κατεύθυνσης όταν απαιτείται (Klemm, Sanderson and
Luffman, 1991).



Ανάκαμψη από πτώση μπορεί να επιτευχθεί κατά μια περίοδο δυσκολιών για την
επιχείρηση (David, 1989), σε σημείο ανατροπής της παρακμής (David, 2011).



Ο προσδιορισμός της εστίασης μιας επιχείρησης είναι σημαντικός όταν έρχεται
αντιμέτωπη με σύνθετα περιβάλλοντα, καθώς η έλλειψη αποτελεσματικής
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αποστολής και η αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης είναι πιθανό να συμβάλουν στην
εκποίηση μιας διαφοροποιημένης επιχείρησης (Ireland and Hitt, 1992).


Λαμβάνονται υπόψιν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις
διαχειρίζονται τα συμφέροντά τους (Klemm, Sanderson and Luffman, 1991; Bart,
1998; David, 2011).



Παρακίνηση του προσωπικού (Bart, 1996b) και βελτίωση της αρχηγικής
ικανότητας (Bart and Baetz, 1998).



Έλεγχος πάνω στη συμπεριφορά και στις ενέργειες των εργαζομένων (Bart,
1996a), μέσω της δέσμευσης τους για την επίτευξη της αποστολής (Bart, 1996b,
1998).



Μια επιχείρηση βελτιώνεται σε τομείς όπως η κατανομή των πόρων (Bart, 1996b,
1998; Bart and Baetz, 1998; David, 2011), το ποσοστό εισαγωγής της
καινοτομίας, η λήψη αποφάσεων (Macedo, Pinho and Silva, 2016), η επικοινωνία
του εσωτερικού περιβάλλοντος (David and David, 2003) και του εξωτερικού
προωθώντας μια πρέπουσα δημόσια εικόνα (Klemm, Sanderson and Luffman,
1991).



Yψηλότερη οργανωτική απόδοση (Ireland and Hitt, 1992; Bart and Baetz, 1998;
David, 2011; Macedo, Pinho and Silva, 2016) (υπό εξέταση).

Πέρα όμως από τα παραπάνω πιθανά οφέλη, μια επιχείρηση που αποφασίζει να εντάξει
στο στρατηγικό της πλάνο μια δήλωση αποστολής, αποδεικνύει ότι μπορεί να σκέφτεται,
να σχεδιάζει προσεκτικά, να συνεργάζεται και να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Μια τέτοια διαδικασία συμβάλλει στην επιτυχία ενός οργανισμού (Stallworth Williams,
2008).

1.2 Στόχος της μελέτης
Παρόλο που οι μελετητές και οι ακαδημαϊκοί υπογραμμίζουν τη σημασία των δηλώσεων
αποστολής, ελάχιστη εμπειρική έρευνα έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία 30 χρόνια
σχετικά με την επίδραση των δηλώσεων αποστολής στην απόδοση των επιχειρήσεων.
Επίσης, ενώ υπάρχουν περισσότερες μελέτες σχετικά με τις δηλώσεις αποστολής
μεγάλων και παγκόσμιων εταιρειών, διαπιστώθηκε, ότι δεν έχουν εξεταστεί εμπειρικά οι
δηλώσεις αποστολής στο πλαίσιο της στρατηγικής και της απόδοσης από την πλευρά των
ψηφιακών επιχειρήσεων. Ακόμη, κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έγινε
αντιληπτό, ότι δεν έχει γίνει ποτέ κάποια αξιολόγηση στα συστατικά που είναι
απαραίτητα για την σύσταση μιας δήλωσης αποστολής. Συνεπώς, η παρούσα μελέτη
3

προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό ερευνητικά διερευνώντας την επίπτωση των
δηλώσεων αποστολής στην οργανωτική απόδοση και εκτιμώντας το περιεχόμενο των
δηλώσεων αποστολής στο πλαίσιο των ελληνικών ψηφιακών επιχειρήσεων.

1.3 Κίνητρο Έρευνας
Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον υπάρχει μια ταχέως αναπτυσσόμενη
βιβλιογραφία για τα οφέλη που παρουσιάζονται χάρη στη δήλωση αποστολής σε
μεγάλους και οικονομικά ισχυρούς κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Έτσι, αφού η δήλωση
αποστολής θεωρείται ως ένα από τα πιο θεμελιώδη δομικά στοιχεία ενός οργανισμού,
θέλουμε να δούμε πώς η διαφορετική στρατηγική σε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις
απεικονίζεται στη δήλωση αποστολής
Επίσης, με βάση την προηγούμενη συζήτηση αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει λίγη ή και
καθόλου εμπειρική γνώση από μελέτες σε χώρες με οικονομική κρίση. Είναι σημαντικό
λοιπόν, να μελετηθούν επιχειρήσεις που πλήττονται από την οικονομική κρίση, καθώς
μια δήλωση αποστολής διαμορφώνεται βάσει των πληροφοριών της οικονομικής αγοράς
(Esi, 2015).

1.4 Ερευνητικές Ερωτήσεις και Ορισμός του προβλήματος
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα σημεία ενδιαφέροντος της έρευνας, δηλαδή τα
στοιχεία που αξίζει να μελετηθούν όσον αφορά τη βιβλιογραφία της δήλωσης αποστολής.
Αρχικά, υποστηρίζεται, κυρίως θεωρητικά, πως η δήλωση αποστολής συνδράμει στη
βελτίωση της απόδοσης των οργανισμών. Αυτό που θα μελετηθεί λοιπόν είναι αν η
χρηματοοικονομική απόδοση των επιχειρήσεων που βασίζουν το στρατηγικό τους πλάνο
στη δήλωση αποστολής είναι υψηλότερη από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν χωρίς
αυτήν.
Δεύτερον, θεωρείται πως ένα σύνολο συστατικών είναι αυτά που καθορίζουν την
ποιότητα μιας δήλωσης αποστολής. Αφού υποθετικά η δήλωση αποστολής συμβάλει στη
βελτίωση της απόδοσης, θα διερευνηθεί αν κάθε ένα από τα προτεινόμενα συστατικά
σχετίζονται με την υψηλότερη απόδοση.
Η βελτίωση στην απόδοση θα υπολογιστεί βάσει χρηματοοικονομικών δεικτών, καθώς
αν μια βελτίωση στην απόδοση δεν αποτυπωθεί στα τελικά οικονομικά αποτελέσματα,
πρέπει να αναθεωρηθεί η κεντρική ιδέα της στρατηγικής και της αποστολής των
επιχειρήσεων (Kaplan and Norton, 1992).
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Τρίτον, παρότι είναι ευρέως γνωστή η σημαντικότητα της δήλωσης αποστολής, δεν έχει
εξεταστεί εμπειρικά πως εκτιμάται το περιεχόμενό της. Στην παρούσα μελέτη λοιπόν, θα
γίνει μια προσπάθεια αξιολόγησης του βαθμού ικανοποίησης των δηλώσεων αποστολής.
Τέταρτον, παρόλο που οι μελετητές και οι ακαδημαϊκοί έχουν προτείνει διάφορα
συστατικά που κρίνονται ως κατάλληλα, ώστε να περιλαμβάνονται σε μια δήλωση
αποστολής, δεν έχει εκτιμηθεί εμπειρικά αν τα προτεινόμενα συστατικά έρχονται σε
συμφωνία με τις βασικές έννοιές της. Συνεπώς, θα εξεταστεί αν τα συστατικά, που
προτείνονται όλο και περισσότερο ως τα πλέον αρμόζοντα, ακολουθούν το βασικό
ορισμό της δήλωσης αποστολής.

1.5 Συμβολή
Η συμβολή της εργασίας αυτής είναι να συνεισφέρει στην υπάρχουσα γνώση επί των
δηλώσεων αποστολής, μελετώντας εμπειρικά τη χρησιμότητα της δήλωσης αποστολής
ως εργαλείο του μάνατζμεντ. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα αποτελέσματα της έρευνας θα
παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στους ενδιαφερομένους όσον αφορά την ωφελιμότητα
της δήλωσης αποστολής. Επιπροσθέτως, η αξιολόγηση των κειμένων των δηλώσεων
αποστολής, θα παράσχει μια ευρεία εικόνα σχετικά με το περιεχόμενο των δηλώσεων
αποστολής των ελληνικών ψηφιακών επιχειρήσεων.

1.6 Δομή Μελέτης
Το Κεφάλαιο 1 ξεκινάει αναφέροντας τι είναι μια δήλωση αποστολής και γιατί είναι
σημαντική. Αναφέρονται οι διάφορες ετικέτες με τις οποίες είναι γνωστή, σε ποιες πτυχές
της στρατηγικής ενός οργανισμού συνεισφέρει η δήλωση αποστολής και ποια είναι τα
οφέλη που εμφανίζονται χάρη σε αυτήν. Επιπλέον, αναφέρεται ποιος είναι ο σκοπός της
μελέτης και ποιο ήταν το κίνητρο για την εκπόνησή της. Τέλος, αναφέρεται ο τρόπος με
τον οποίο ωφελεί η εργασία τους διάφορους ενδιαφερομένους.
Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση της μελέτης και η
μεθοδολογία που υιοθετήθηκε για να αναγνωριστούν τα σημεία ενδιαφέροντος της
δήλωσης αποστολής. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται όλες οι εμπειρικές και
θεωρητικές προσεγγίσεις του θέματος και πραγματοποιείται η σύνδεση της
βιβλιογραφίας με την παρούσα εργασία, αναπτύσσοντας τις αντίστοιχες ερευνητικές
υποθέσεις.
Στο Κεφάλαιο 3 αναλύονται λεπτομερώς όλες οι διαδικασίες που έλαβαν χώρα
προκειμένου να απαντηθούν όλα τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας. Αρχικά,
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συντάσσεται το ερωτηματολόγιο, έπειτα αναφέρεται ο τρόπος με τον οποία συλλέχθηκαν
τα δεδομένα και στο τέλος πραγματοποιούνται οι στατιστικές αναλύσεις που απαιτούνται
για την επίλυση των εμπειρικών ερωτημάτων.
Στο Κεφάλαιο 4 αναλύονται όλα τα εμπειρικά αποτελέσματα από τις στατιστικές
αναλύσεις και ερμηνεύονται τα ευρήματα.
Στο τελευταίο κεφάλαιο τοποθετούνται τα βασικά συμπεράσματα, οι περιορισμοί της
έρευνας και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
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2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
2.1 Εισαγωγή
Στο Κεφάλαιο 1 έγινε μια εισαγωγή για το θέμα της παρούσας εργασίας, όπου
παρουσιάστηκαν το θέμα σε γενική μορφή, ο σκοπός της εργασίας και οι τομείς στους
οποίους συμβάλλει η εργασία.
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται όλο το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας. Στην
αρχή αναφέρονται οι ενέργειες που έγιναν, ώστε να αποκαλυφθεί ποιο είναι το κεντρικό
σημείο ενδιαφέροντος της βιβλιογραφίας της δήλωσης αποστολής. Στη συνέχεια γίνεται
μια αναφορά σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, ώστε να συλλεχθούν τα
άρθρα της βιβλιογραφίας. Στο τέλος αναλύεται η γνώση που λαμβάνεται από τη
βιβλιογραφία της δήλωσης αποστολής. Αναφέρονται δηλαδή λεπτομερώς, ο ορισμός της
δήλωσης αποστολής, το περιεχόμενο της, τα συστατικά που την απαρτίζουν και η σχέση
της με την απόδοση των επιχειρήσεων.

2.2 Προκαταρκτική Μελέτη
Για την εύρεση των θεμάτων όπου έγκειται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη
βιβλιογραφία της δήλωση αποστολής, αναζητήθηκαν βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις. Η
αναζήτηση αυτή έγινε μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων Scopus, στην οποία
αναζητήθηκαν άρθρα, όπου στον τίτλο θα υπήρχαν οι λέξεις-κλειδιά “mission” AND
“statement” AND “review” και άρθρα όπου στην περίληψη θα υπήρχαν οι λέξεις-κλειδιά
“mission” AND “statement” AND “systematic” AND “literature” AND “review”. Τα
σημαντικότερα άρθρα που βρέθηκαν ήταν των Desmidt, Prinzie and Decramer (2011)
και Braun et al. (2012). Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τη μεθοδολογία που
ακολούθησαν αυτά τα 2 άρθρα και τα βασικά τους αποτελέσματα.
Πίνακας 2.1: Προηγούμενες Βιβλιογραφικές Ανασκοπήσεις
Συγγραφέας
Desmidt,

Έτος

Prinzie 2011

and Decramer

Μεθοδολογία

Αποτελέσματα

Συστηματική

Εκτελέστηκαν

Βιβλιογραφική

μεταναλυτικές διαδικασίες,

Ανασκόπηση

βάσει

των

αποδείχτηκε

ότι

οποίων
υπάρχει

θετική επίδραση η δήλωση
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αποστολής στην απόδοση
των επιχειρήσεων.
Braun et al.

2012

Συστηματική

Οι

Βιβλιογραφική

έχουν

Ανασκόπηση

συμβάλλουν στην απόδοση
των

δηλώσεις
τη

αποστολής
δυνατότητα

οργανισμών,

ληφθούν

υπόψιν

αν
κάποια

κριτήρια που επηρεάζουν
την

αποτελεσματικότητά

της.
Σύμφωνα με τον Πίνακα 2.1, τα άρθρα αυτά έδειξαν ποια είναι η χρησιμότητα της
δήλωσης αποστολής και πως επωφελείται μια επιχείρηση από την συμπερίληψη της
αποστολής στο στρατηγικό της πλάνο. Φανέρωσαν ότι στη μέχρι τότε βιβλιογραφία
εκτιμιόταν εμπειρικά, με ποιον τρόπο επιδράει η δήλωση αποστολής στην απόδοση των
οργανισμών. Επίσης, η πλειοψηφία αυτών των ερευνών σχετίζονταν με οργανισμούς που
ανήκουν στον κερδοσκοπικό τομέα.
Το σημείο ενδιαφέροντος που προέκυψε από τις 2 βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις ήταν
ότι τα αποτελέσματα της σχέσης μεταξύ της δήλωσης αποστολής και της απόδοσης των
επιχειρήσεων είναι ακόμα ασύμφωνα. Κατά αυτόν τον τρόπο προσανατολίστηκε η
παρούσα εργασία ως προς το τι θα μελετηθεί ερευνητικά.

2.3 Μεθοδολογία Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης
Προκειμένου να συλλεχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία από την
προϋπάρχουσα βιβλιογραφία, ώστε να συνδεθούν με την παρούσα εργασία,
εφαρμόστηκε η μεθοδολογία των Webster and Watson (2002). Η μεθοδολογία αυτή
αποτελείται από 3 βήματα. Στο πρώτο βήμα επιλέγονται οι λέξεις-κλειδιά για την
αναζήτηση των άρθρων, οι κατάλληλες βάσεις δεδομένων αναζήτησης και οποιαδήποτε
άλλα κριτήρια αναζήτησης. Στο δεύτερο βήμα πραγματοποιείται η «Αναζήτηση προς τα
πίσω», όπου μελετάται η βιβλιογραφία και οι παραπομπές των άρθρων που
αναζητήθηκαν στο προηγούμενο βήμα. Στο τρίτο και τελευταίο βήμα εξετάζονται όλα τα
άρθρα που αναφέρονται σε κάθε επιλεγμένο άρθρο του πρώτου βήματος, εκτελώντας την
τεχνική «Αναζήτηση προς τα εμπρός». Με την ολοκλήρωση των βημάτων,
συγκεντρώνονται όλα τα άρθρα και ομαδοποιούνται με βάση τις κεντρικές ιδέες τους.
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Εκτελώντας το πρώτο βήμα, οι αρχικές λέξεις-κλειδιά που επιλέχθηκαν βάσει των 2
συστηματικών βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων, για να αναζητηθούν στις βάσεις
δεδομένων ήταν:




“mission*”
“statement*”
“performance”

Το «αστεράκι» που χρησιμοποιείται στο τέλος του “mission” και του “ statement”,
απαιτείται για τη συμπερίληψη των λέξεων, όπως “missions” και “ statements”.
Οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν είναι το Scopus και το Science Direct,
καθώς περιλαμβάνουν και άρθρα από άλλες βάσεις αναζήτησης.

Εικόνα 2.1: Συλλογική Διαδικασία Επιλογής Άρθρων
Από την Εικόνα 2.1 φαίνεται ότι από την εκτέλεση της πρώτης αναζήτησης προέκυψαν
407 άρθρα. Με τη βοήθεια διάφορων φίλτρων, που παρέχουν οι 2 ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων επιλέχθηκαν κάποια κριτήρια που για τον περιορισμό των άρθρων. Πρώτον,
έπρεπε όλα τα άρθρα να είναι γραμμένα στα Αγγλικά. Δεύτερον αποκλείστηκαν
θεματικές περιοχές, όπως «Earth and Planetary Sciences», «Physics and Astronomy»
κ.α., ώστε να προκύψουν άρθρα με θεματικές: «Business, Management and Accounting»,
«Engineering», «Decision Sciences», «Economics, Econometrics and Finance». Τέλος,
επιλέχθηκε η αναζήτηση να γίνει βάσει των λέξεων-κλειδιών: «Mission Statements»,
«Strategic

Planning»,

Performance»,

«Mission

«Financial

Statement»,

Performance»,

«Performance»,

«Vision»,

«Strategy»,

«Organizational
«Commerce»,

«Education», «Human Resource Management», « Industrial Management», «Mission»,
«Strategic

Management»,

«Sustainable

Development»,

«Content

Analysis»,

«Innovation», «Management», «Performance Measurement», «Business Performance»,
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«Corporate

Strategies»,

«Efficiency»,

«Efficiency,

Organizational»

«Finance»

«Management Techniques», «Stakeholders» και «Top Management». Έτσι, σύμφωνα με
όλα τα παραπάνω προέκυψαν 106 άρθρα.
Τα υπόλοιπα 106 άρθρα αξιολογήθηκαν με βάση τη συνάφεια του θέματος με τον τίτλο
και την περίληψη. Επίσης, αποκλείστηκαν τα άρθρα που ήταν αδύνατη η πρόσβασή τους
σε όλο το κείμενο και αυτά που ήταν διπλότυπα.

Εικόνα 2.2: Ανάπτυξη της συνολικής διαδικασίας επιλογής των άρθρων
Σύμφωνα με την Εικόνα 2.2, ο περιορισμός των άρθρων πραγματοποιείται από την
εκτέλεση τριών σταδίων, τα οποία είναι η εξέταση των άρθρων βάσει του τίτλου, της
περίληψης και της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο του άρθρου. Έτσι, 34 άρθρα δε
σχετίζονταν με τον τίτλο και 19 άρθρα απορρίφθηκαν λόγω της άσχετης με το θέμα
περίληψης. Επίσης, σε 5 άρθρα ήταν αδύνατη η πρόσβασή τους. Τέλος, τα υπόλοιπα 49
άρθρα εισάχθηκαν στο λογισμικό για τη διαχείριση της βιβλιογραφίας Mendeley. Το
λογισμικό αυτό ανακάλυψε 4 διπλότυπα άρθρα, τα οποία αποκλείστηκαν.
Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται σχηματικά η διαδικασία που ακολούθησε ο
ερευνητής, έτσι ώστε να καταλήξει σε ένα σύνολο κατάλληλων άρθρων.
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Εικόνα 2.3: Συλλογή άρθρων και ανάλυση μεθοδολογίας
Το σύνολο των 45 άρθρων αυξήθηκε κατά 8 εκτελώντας το δεύτερο βήμα της
μεθοδολογίας «Αναζήτηση προς τα πίσω», τα οποία δεν είχα συμπεριληφθεί στην αρχική
αναζήτηση. Δυστυχώς, η εφαρμογή της «Αναζήτησης προς τα εμπρός», του 3ου βήματος
δεν ήταν ικανή να παρέχει περισσότερα άρθρα. Η διαδικασία συλλογής των άρθρων της
μεθοδολογία των Webster and Watson (2002) παρουσιάζεται σχηματικά στο κάτω μέρος
της Εικόνας 2.3.
Τα άρθρα που προέκυψαν από τη μεθοδολογία, συγκεντρώθηκαν στον Πίνακα 6.1 (στα
παραρτήματα), ο οποίος περιλαμβάνει μια απλή περιγραφή των άρθρων. Ο πίνακας αυτός
περιλαμβάνει τους συγγραφείς, τον τίτλο των άρθρων, το περιοδικό ή το συνέδριο στο
οποίο δημοσιεύτηκαν και το έτος που δημοσιεύτηκαν.
Έπειτα, όπως φαίνεται και στο πάνω μέρος της Εικόνας 2.3, τα άρθρα αναλύθηκαν και
ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με τη θεματολογία τους. Αυτή η ανάλυση παρουσιάζεται
στον Πίνακα 6.2 (στα παραρτήματα), στον οποίο αναφέρονται οι συγγραφείς, το έτος που
δημοσιεύτηκαν τα άρθρα, η μέθοδος των άρθρων και οι βασικές έννοιες που περιέχουν
τα άρθρα.
Στο τέλος πραγματοποιείται μια ανάλυση και σύνθεση των εμπειρικών άρθρων, όπου
παρατηρείται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, το είδος των επιχειρήσεων, το δείγμα
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τους, η χώρα που αναπτύχθηκε η έρευνα και η ανάλυση των δεδομένων που εκτελέστηκε.
Συγκεντρωτικά, όλα η ανάλυση παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.3 (στα παραρτήματα).
Σύμφωνα με τους 3 παραπάνω πίνακες προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσματα.
Βάσει της Εικόνας 4 φαίνεται πως το ενδιαφέρον των ακαδημαϊκών για τη δήλωση
αποστολής, να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, που σημαίνει ότι χτίζεται μια θεμελιώδης
εμπειρική γνώση επί του θέματος.
9
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0

Άρθρα ανά Έτη

Εικόνα 2.4: Άρθρα ανά Έτη
Επίσης, το μεγαλύτερο μέρους του συνόλου των άρθρων πραγματεύεται τη σχέση μεταξύ
της δήλωσης αποστολής και της απόδοσης των επιχειρήσεων. Αυτό ερευνάται με 2
τρόπους. Ο πρώτος τρόπος να μελετηθεί αυτή η σχέση είναι χρησιμοποιώντας το σύνολο
του πληθυσμού των επιχειρήσεων και διακρίνοντάς το σε 2 κατηγορίες, σε επιχειρήσεις
που έχουν δήλωση αποστολής και σε αυτές που δεν έχουν. Ο δεύτερος τρόπος είναι η
διερεύνηση μόνο των επιχειρήσεων που έχουν δήλωση αποστολής, ώστε να αποδειχθεί
αν οι ποιοτικές δηλώσεις αποστολής συνεπάγονται υψηλότερη απόδοση. Τα υπόλοιπα
άρθρα είναι περισσότερο περιγραφικά, αναφέρουν δηλαδή τον ορισμό της δήλωσης
αποστολής, τα οφέλη κ.ο.κ., χωρίς όμως να γίνεται κάποια εμπειρική μελέτη. Στην
παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται σχηματικά πως αναλύονται τα άρθρα της
βιβλιογραφίας.
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Ανάλυση των Άρθρων
13%
14%
73%

Δήλωση Αποστολής με Απόδοση

Συστατικά με Απόδοση

Περιγραφική Ανάλυση

Εικόνα 2.5: Ανάλυση των Άρθρων
Αυτό που προκύπτει από την ανάλυση της βιβλιογραφίας είναι ότι η πλειονότητα των
άρθρων ασχολείται με την εμπειρική μελέτη της σχέσης μεταξύ των συστατικών της
δήλωσης αποστολής και της απόδοσης των επιχειρήσεων με ποσοστό 73%. Επίσης, με
εμφανές μικρότερο ποσοστό της τάξης του 14%, μελετάται εμπειρικά η σύγκριση της
απόδοσης των επιχειρήσεων που έχουν σε σχέση με αυτές που δεν έχουν δήλωση
αποστολής. Τα υπόλοιπα άρθρα, με ποσοστό 13%, περιορίζονται σε θεωρητικές έννοιες
της δήλωσης αποστολής, χωρίς να πραγματοποιήσουν κάποια εμπειρική μελέτη.
H ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιείται στα άρθρα περιλάμβανε παρατήρηση,
ερωτηματολόγια, συνέντευξη και συνδυασμό των μεθόδων. Στην Εικόνα 2.6
παρουσιάζεται ποσοστιαία η χρήση της κάθε μεθόδου.
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56.6%

50.0%
40.0%

28.9%

30.0%
20.0%

10.5%

10.0%

5.3%

2.6%

0.0%
Παρατήρηση

Ερωτηματολόγιο Ερωτηματολόγιο Ερωτηματολόγιο Ερωτηματολόγιο
- Παρατήρηση
- Συνέντευξη
- Παρατήρηση Συνέντευξη
Ερευνητική Μέθοδος

Εικόνα 2.6: Ερευνητική Μέθοδος
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Φαίνεται λοιπόν ότι η πιο χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι η παρατήρηση με ποσοστό
56,6%, ακολουθούμενη από τη μέθοδο των ερωτηματολογίων με ποσοστό 28,9% και το
συνδυασμό αυτών των 2 με ποσοστό 10,5%. Οι συνδυασμοί των άλλων 2 μεθόδων δε
φαίνεται να χρησιμοποιούνται συχνά στη βιβλιογραφία.

2.4 Κατεύθυνση της έρευνας
Παρόλο που η δήλωση αποστολής θεωρείται ως επίσημο εργαλείο του μάνατζμεντ και
χρησιμοποιείται ακόμα και από μεγάλους οργανισμούς, σύγχυση επικρατεί σε όλες τις
πτυχές που την ορίζουν. Πράγματι, ύστερα από σχολαστική ανάλυση όλων των άρθρων
της βιβλιογραφίας βρέθηκε ότι οι απόψεις και τα πορίσματα των ακαδημαϊκών, σχετικά
με τον ορισμό της δήλωσης αποστολής, το περιεχόμενό της, τα συστατικά της και τη
σχέση της με την απόδοση των επιχειρήσεων, έρχονται σε σύγκρουση. Στη συνέχεια του
κεφαλαίου παρουσιάζονται λοιπόν, όλα τα σημεία που λογίζονται ως ενδιαφέροντα για
τη δήλωση αποστολής.
Αρχικά, γίνεται μια αναφορά για τη δήλωση αποστολής και πώς αυτή ορίζεται. Κάποιες
από τις απόψεις των ακαδημαϊκών διαφέρουν σχετικά με την έννοιά της, όπως
αποσαφηνίζει ο Πίνακας 2.2 με τους ορισμούς, που έχουν δοθεί στη δήλωση αποστολής.
Στη συνέχεια, παρατηρείται ότι υπάρχει ποικιλία απόψεων και για το προτιμώμενο
περιεχόμενο μιας δήλωσης αποστολής. Συνεπώς, επισημαίνονται ποια είναι τα βασικά
χαρακτηριστικά μιας δήλωσης αποστολής και ποια είναι η επιθυμητή μορφή της.
Παρομοίως, παρουσιάζονται και τα συστατικά που πρέπει να περιληφθούν για τη
σύνταξη μιας αποτελεσματικής αποστολής. Ο Πίνακας 2.3 συγκεντρώνει όλα τα
συστατικά που έχουν προταθεί στις μελέτες. Η αναζήτηση των κατάλληλων συστατικών
έχει απασχολήσει αρκετά τους ακαδημαϊκούς, καθώς παίζουν σημαντικό ρόλο στη
χρησιμότητα της δήλωσης αποστολής. Τέλος, αποτυπώθηκαν έρευνες που σχετίζονται
με την επιρροή που έχει η δήλωση αποστολής στην απόδοση των επιχειρήσεων. Παρόλο
που εμπειρικά μελετάται αυτή η σχέση σχεδόν 3 δεκαετίες, ακόμα και στις πιο πρόσφατες
έρευνες τα αποτελέσματα είναι ασύμφωνα μεταξύ τους.
Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω δημιουργήθηκαν οι αντίστοιχοι στόχοι και
προσδιορίστηκαν οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας εργασίας.
2.4.1 Ορισμός της Δήλωσης Αποστολής
Στη σχετική βιβλιογραφία υπάρχουν διάφοροι ορισμοί μιας δήλωσης αποστολής.
Κάποιοι τις δηλώσεις αποστολής τις εκλαμβάνουν ως ευαγγελιστές, άλλοι ως δηλώσεις
μιας ισχυρής εταιρικής κουλτούρας, ενώ κάποιοι άλλοι ως τον επιχειρηματικό ορισμό
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(Dharmadasa, Maduraapeurma and Herath, 2012). Γενικά συμφωνείται ότι μια
αποτελεσματική δήλωση αποστολής περιγράφει το θεμελιώδη, μοναδικό σκοπό ενός
οργανισμού, μέσω του οποίου διακρίνεται η ιδιαιτερότητά του από άλλους παρόμοιους
οργανισμούς (Pearce and David, 1987; David, 1989, 2011; Ireland and Hitt, 1992).
Η δήλωση αποστολής είναι αναγκαία, ώστε μια επιχείρηση να ανακαλύψει την ταυτότητά
της (Leuthesser and Kohli, 1997; Moss et al., 2011), να προσδιορίσει τον εταιρικό σκοπό
της (Dharmadasa, Maduraapeurma and Herath, 2012) και να γίνει πιο ξεκάθαρη η
κατεύθυνσή της (Rarick and Vitton, 1995; O’Gorman and Doran, 1999). Ως εκ τούτου,
ως επίσημο έγγραφο, μια δήλωση αποστολής πρέπει να απαντάει σε βασικές ερωτήσεις
όπως: «γιατί ο οργανισμός υπάρχει;», «γιατί ο οργανισμός βρίσκεται εδώ;», «τι
προσπαθεί να πετύχει ο οργανισμός;» (Bart, 1997, 1998).
Κατά καιρούς έχουν προσαφθεί διάφοροι ορισμοί σχετικά με τις δηλώσεις αποστολής.
Παρακάτω εισάγεται ο Πίνακας 2.2 με τους επικρατέστερους στη βιβλιογραφία.
Πίνακας 2.2: Ορισμοί της Δήλωσης Αποστολής
Pearce
(1987)

and

David Μια αποτελεσματική δήλωση αποστολής ορίζει
τον θεμελιώδη, μοναδικό σκοπό που θέτει μια
επιχείρηση ξεχωριστά από άλλες παρόμοιες
εταιρείες του ιδίου τύπου και προσδιορίζει το
εύρος των λειτουργιών της επιχείρησης σε όρους
προϊόντος και αγοράς. Είναι μια διαρκή δήλωση
του σκοπού που αποκαλύπτει τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες, τις αγορές, τους πελάτες και τη
φιλοσοφία ενός οργανισμού.

Ireland and Hitt (1992)

Μια αποτελεσματική δήλωση αποστολής
περιγράφει το θεμελιώδη, μοναδικό σκοπό μιας
εταιρείας. Σημαντικό μέρος αυτής της περιγραφής
υποδεικνύει πώς μια εταιρεία είναι μοναδική στο
εύρος των εργασιών της και στις προσφορές των
προϊόντων ή των υπηρεσιών της.

(Bart, 1996b)

Στην πιο βασική της μορφή, η δήλωση αποστολής
είναι ένα επίσημο γραπτό έγγραφο που αποσκοπεί
να αποτυπώσει το μοναδικό σκοπό και τις
πρακτικές ενός οργανισμού. Η δήλωση αποστολής
ενός οργανισμού πρέπει να απαντάει σε θεμελιώδη
ερωτήματα όπως: «Γιατί υπάρχουμε;», «Γιατί
είμαστε εδώ;» και «Τι προσπαθούμε να
καταφέρουμε;».

Leuthesser and Kohli Οι δηλώσεις αποστολής θεωρούνται ευρέως ως
(1997)
απαραίτητες για να βοηθήσουν μια εταιρεία να
διαμορφώσει την ταυτότητα της, τον σκοπό της
και την κατεύθυνσή της. Είναι σημαντικά
εργαλεία μέσω των οποίων οι βασικές αξίες μιας
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επιχείρησης
ενδιαφερομένους.
(David
2003)

and

αποστέλλονται

στους

David, Οι δηλώσεις αποστολής ορίζονται ως διαρκής
δηλώσεις του σκοπού που διακρίνουν έναν
οργανισμό από άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις.
Μια δήλωση αποστολής απαντά στο ερώτημα
«Ποια είναι η επιχείρησή μας;» και η απάντηση
σχετίζεται με τον καθένα στην εταιρεία.

(Hirota et al., 2010)

Είναι σημαντικό για κάθε εταιρεία να ορίσει και
να επικοινωνήσει τον μοναδικό εταιρικό σκοπό
της. Η δήλωση αποστολής είναι ένα εργαλείο που
διατυπώνει τις πεποιθήσεις, τις γνώμες, τις
προοπτικές και τις προσεγγίσεις της διοίκησης
σχετικά με τον σκοπό, την κοινωνική ευθύνη και
τους εφικτούς εμψυχωτικούς στόχους μιας
επιχείρησης.

(Braun et al., 2012)

Οι δηλώσεις αποστολής αναφέρονται στην
αποστολής ενός οργανισμού, τον λόγο ύπαρξής
του. Δηλαδή, στο πλαίσιο της αποστολής, ο
οργανισμός ορίζει τα κεντρικά του καθήκοντα και
εργασίες. Αυτά τα καθήκοντα μπορεί να
σχετίζονται με τους πελάτες του οργανισμού ή με
τα μέλη του ή γενικότερα με την κοινωνία.

(Dharmadasa,
Maduraapeurma
Herath, 2012)

Οι δηλώσεις αποστολής συλλαμβάνουν, μέσα σε
and λίγες γραμμές, την ουσία των στόχων μιας
εταιρείας και τις φιλοσοφίες που τους
υπαγορεύουν, διακηρύσσοντας εταιρικό σκοπό.

(Alawneh, 2015)

Η δήλωση αποστολής μπορεί να οριστεί ως μια
δήλωση, η οποία δικαιολογεί και διευκρινίζει το
λόγο για την ύπαρξη ενός οργανισμού. Επιπλέον,
η δήλωση αποστολής μπορεί να δηλώσει ότι το
εύρος των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων
της είναι οι πελάτες, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες,
η τοποθεσία, οι αξίες και η φιλοσοφία.

Ο κοντινότερος ορισμός, που είναι το κατά δύναμιν σύμφωνος με όλους τους παραπάνω,
είναι αυτός του David (2011), ο οποίος προσδιορίζει τη δήλωση αποστολής ως:
«Μια διαρκή δήλωση του σκοπού που διακρίνει έναν οργανισμό από άλλες
παρόμοιες επιχειρήσεις. Η δήλωση αποστολής είναι μια δήλωση του «λόγου
ύπαρξης» ενός οργανισμού. Απαντά στο βασικό ερώτημα «Ποια είναι η δουλειά
μας;». Μια ξεκάθαρη δήλωση αποστολής είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική
δημιουργία αντικειμενικών στόχων και τη διαμόρφωση στρατηγικών».
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2.4.2 Περιεχόμενο της Δήλωσης Αποστολής
Μολονότι πολλές έρευνες έχουν αφιερωθεί στην ανάλυση και τον προσδιορισμό των
χαρακτηριστικών της δήλωσης αποστολής (Bart and Baetz, 1998) και διαχρονικά
μελετάται ποιο είναι το προτιμώμενο περιεχόμενο (Bart, Bontis and Taggar, 2001), η
μορφή μιας αποτελεσματικής δήλωσης αποστολής είναι ακόμα υπό εξέταση (Bartkus,
Glassman and McAfee, 2006; Yazhou and Jian, 2011).
Σύμφωνα με το θεωρητικό υπόβαθρο, μια δήλωση αποστολής θα πρέπει πάντοτε να
υπόκειται σε αναθεώρηση (David, 1989; Duygulu et al., 2016), αλλά σπάνια θα
απαιτούνται αξιοσημείωτες αλλαγές, διότι οι αποτελεσματικές δηλώσεις αποστολής
πρέπει να είναι διαρκείς και να αντέχουν στο χρόνο (Bart, 1996b; David, 2011).
Επίσης, μια δήλωση αποστολής πρέπει να είναι γενική (Bart, 1996b; David and David,
2003) και να περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής (David, 2011). Κατά συνέπεια, δεν
πρέπει να περιλαμβάνει επίσημους οικονομικούς στόχους (Bart and Baetz, 1998), ούτε
λεπτομέρειες σχετικά με τις αναμενόμενες ενέργειες και στρατηγικές δράσεις των
οργανισμών, ώστε να μην αποκαλύπτονται εμπιστευτικές πληροφορίες (Ireland and Hitt,
1992) και να έχει μικρή αξία σε άλλες επιχειρήσεις ως βάση για τον ανταγωνιστικό
σχεδιασμό (Pearce and David, 1987).
Μια δήλωση αποστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερη από μια απλή πρόταση ή φράση
(David and David, 2003), αλλά λιγότερη από 250 λέξεις (David, 2011). Οι μεγάλες σε
έκταση δηλώσεις αποστολών τείνουν να συνδέονται αρνητικά με την απόδοση των
επιχειρήσεων. Οι μικρότερες και περιεκτικότερες δηλώσεις αποστολών είναι πιο
επικοινωνιακές, ευκολότερο να τις θυμάται κάποιος και να εστιάζουν καλύτερα στα
σημεία ενδιαφέροντος (Bart and Baetz, 1998).
Επιπλέον, μια δήλωση αποστολής πρέπει να είναι εξαιρετικά εξατομικευμένη και
μοναδική για τους οργανισμούς για τους οποίους αναπτύσσεται (Hirota et al., 2010;
Dharmadasa, Maduraapeurma and Herath, 2012) και οι στόχοι που ενσωματώνει, να είναι
εφικτοί και ρεαλιστικοί, διαφορετικά χάνει την έννοιά της και γίνεται κενή, με
αποτέλεσμα να είναι ένα ακόμα άνευ αξίας έγγραφο (Candemir and Zalluhoğlu, 2013).
Τέλος, πρέπει να είναι συμβιβαστική, ώστε να διευθετούνται οι διαφορές μεταξύ των
ενδιαφερομένων (Bart, 1998; David, 2011) και να δρα ως κινητήρια δύναμη για τους
εργαζόμενους (Klemm, Sanderson and Luffman, 1991; Ireland and Hitt, 1992; Bart,
1998; David and David, 2003; David, 2011), εμπλέκοντας όμως όλα τα επίπεδα των
εργαζομένων (Bart and Baetz, 1998; Stallworth Williams, 2008; Babnik et al., 2014),
ώστε η επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης και των κατώτερων επιπέδων να μην είναι
μονόδρομη (Duygulu et al., 2016). Η εμπλοκή όλων των επιπέδων των εργαζομένων
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είναι αρκετά σημαντική, καθώς φαίνεται πως οι δηλώσεις αποστολής είναι
διαμορφωμένες κατά βάση από την πλευρά της διοίκησης (Babnik et al., 2014).
2.4.3 Συστατικά της Δήλωσης Αποστολής
Μεγάλη αβεβαιότητα και σύγχυση επικρατεί και σχετικά με τα απαιτούμενα συστατικά
για τη σύσταση μιας αρμόζουσας δήλωσης αποστολής, τα οποία θα συμβάλλουν στην
επιτυχία ενός οργανισμού (Bart, 1997; Yazhou and Jian, 2011; Dermol, 2012).
Ένα από τα άρθρα που αναφέρονται συχνά στη βιβλιογραφία των δηλώσεων αποστολής
και εισήγαγε για πρώτη φορά σε εμπειρική μελέτη τα συστατικά μιας δήλωσης
αποστολής είναι αυτό των Pearce and David (1987). Τα συστατικά αυτά είναι: «οι
πελάτες», «τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες», «η τοποθεσία», «η τεχνολογία», «η δέσμευση
για την επιβίωση, ανάπτυξη και κερδοφορία», «η φιλοσοφία», «η αυτοαντίληψη» και «η
μέριμνα για δημόσια εικόνα». Ο David (1989) τροποποίησε αυτήν τη λίστα των 8
συστατικών, προσθέτοντας και τους «εργαζομένους» ως συστατικό μείζουσας σημασίας
μιας δήλωσης αποστολής. Πολλοί ερευνητές θεωρούν αυτά τα 8 συστατικά (O’Gorman
and Doran, 1999; Palmer and Short, 2008; Moss et al., 2011; Alawneh, 2015; Fitzgerald
and Cunningham, 2016) και τα 9 συστατικά (David and David, 2003; Stallworth
Williams, 2008; David, 2011; Dharmadasa, Maduraapeurma and Herath, 2012; Duygulu
et al., 2016) ως απαιτούμενα για τη δήλωση αποστολής μέχρι και στην πιο πρόσφατη
βιβλιογραφία. Οι Lin and Ryan (2016) πέρα από τα συστατικά των Pearce and David
(1987), θεωρούν επίσης ως απαιτούμενα τη «μέριμνα για το προσωπικό» και την
«ασφάλεια» για τις δηλώσεις αποστολής των αεροπορικών εταιρειών.
Οι Rarick and Vitton (1995) θεώρησαν πως τα κύρια συστατικά μιας αποστολής είναι:
«μέριμνα για τη δημόσια εικόνα», «μέριμνα για ποιότητα», «δέσμευση για επιβίωση,
ανάπτυξη και κερδοφορία», «εντοπισμός των πελατών και των αγορών», «εντοπισμός
των προϊόντων και υπηρεσιών», «δήλωση της φιλοσοφίας» και «διαφοροποίηση από τον
ανταγωνισμό».
Κατά την ανασκόπηση του στην προϋπάρχουσα βιβλιογραφία, ο Bart (1996a)
χρησιμοποίησε τα συστατικά που ήταν τα πιο συχνά αναφερόμενα. Τα συστατικά αυτά
ήταν: ο προσδιορισμός των ενδιαφερομένων μερών, ο καθορισμός ορισμένων γενικών /
εταιρικών μη ποσοτικών στόχων, η παροχή ορισμού της επιτυχίας, ο ορισμός του
προϊόντος, ο ορισμός των αγορών / πελατών της επιχείρησης, ο προσδιορισμός της
ανταγωνιστικής στρατηγικής / στάσης της επιχείρησης και ο προσδιορισμός σημαντικών
προτύπων συμπεριφοράς.
Ο Bart (1997) εισήγαγε στην έρευνά του όλα τα συστατικά που θεωρούνταν σημαντικά
στη μέχρι τότε βιβλιογραφία (σκοπός/λόγος ύπαρξης; αξίες/φιλοσοφία; διακριτική
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ικανότητα; επιθυμητή ανταγωνιστική θέση; ανταγωνιστική στρατηγική; εντοπισμός
ενδιαφερομένων; πρότυπα συμπεριφοράς; γενικοί επιχειρηματικοί στόχοι; ένας μεγάλος
στόχος; συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί στόχοι; μη χρηματοοικονομικοί στόχοι;
ορισμός της επιχείρησης; συγκεκριμένες αγορές που εξυπηρετούνται; συγκεκριμένα
προϊόντα που προσφέρονται; αυτοαντίληψη; επιθυμητή δημόσια εικόνα; τοποθεσία της
επιχείρησης; ορισμός της τεχνολογίας; δέσμευση για επιβίωση; μέριμνα για τους
πελάτες; μέριμνα για τους εργαζόμενους; μέριμνα για τους προμηθευτές; μέριμνα για την
κοινωνία; μέριμνα για τους μετόχους; δήλωση του οράματος). Στo ίδιo πλαίσιο εργασίας
κινήθηκε και ο Amran (2012), με τη διαφορά ότι εξέτασε κατά πόσο υπάρχουν τα
παραπάνω 24 συστατικά και όχι 25, αποκλείοντας το συστατικό «ικανοποίηση των
πελατών».
Οι Bart and Baetz (1998) θεώρησαν πως η ύπαρξη των οικονομικών στόχων, η
καταχώρηση του σκοπού του οργανισμού, η καταχώρηση των πεποιθήσεων και των
αξιών και η αναγνώριση της επιχειρηματικής στρατηγικής, είναι τα 4 βασικότερα
συστατικά που χαρακτηρίζουν μια δήλωση αποστολής. Οι Bart, Bontis and Taggar
(2001) αποτίμησαν 6 συστατικά ως απαιτούμενα για τη δήλωση αποστολής τους (γενικοί
επιχειρηματικοί σκοποί; μη οικονομικοί στόχοι; επιθυμητή ανταγωνιστική θέση;
διακριτική ικανότητα; ανταγωνιστική στρατηγική; μέριμνα για τους εργαζόμενους και
την ευημερία τους).
Βασιζόμενοι οι Sufi and Lyons (2003) σε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των
συστατικών των δηλώσεων αποστολής, βρήκαν ότι τα πιο κοινά συστατικά είναι: ο
ορισμός της επιχείρησης, η επικοινωνία που αφορά την τρέχουσα κατάσταση της
επιχείρησης και αυτή στην οποία κατευθύνεται, η μέριμνα για τους πελάτες, η μέριμνα
για τους εργαζόμενους, η εταιρική φιλοσοφία, η δέσμευση για επιβίωση και ανάπτυξη, η
εικόνα της στη βιομηχανία και στην κοινωνία, η μέριμνα για την ποιότητα και την
καινοτομία των προϊόντων, η αγορά στην οποία ανταγωνίζεται η επιχείρηση και τα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Οι Bartkus, Glassman and McAfee (2006) θεώρησαν πως
η ποιότητα της δήλωσης αποστολής μπορεί να αξιολογηθεί με τρεις διαφορετικούς
τρόπους: την αναφορά των ενδιαφερομένων, τη συμπερίληψη των συστατικών και τους
ανταποκρινόμενους στόχους. Η λίστα των συστατικών της έρευνάς τους βασίστηκε σε
προηγούμενη βιβλιογραφία και ήταν: η βιομηχανία, το γεωγραφικό πεδίο, οι αξίες/η
φιλοσοφία, το μήνυμα κινήτρων της αριστείας ή του οφέλους για την κοινωνία, οι
διακριτικές ικανότητες, ο μελλοντικός προσανατολισμός και οι οικονομικοί στόχοι.
Οι Hirota et al. (2010) χρησιμοποίησαν 2 ομάδες για τη διαφοροποίηση των συστατικών
τους, οι οποίες ήταν α) αξίες / φιλοσοφίες / αντικειμενικοί στόχοι της εταιρείας και β)
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νόρμες και πρότυπα συμπεριφοράς. Στην πρώτη ομάδα ανήκουν τα συστατικά: συμβολή
στην κοινωνία, παροχή αξιόλογου χώρου εργασίας, μέριμνα για τους πελάτες δέσμευση
σε προϊόν υψηλής ποιότητας, δέσμευση για υψηλότερη τεχνολογία, μέριμνα για το
περιβάλλον, μέριμνα για την ανάπτυξη της εταιρείας, οι δεξιότητες των εργαζομένων,
σεβασμός στις διάφορες πτυχές της ζωής των εργαζομένων, μέριμνα για την τοπική
κοινότητα, μέριμνα για την απόδοση, μέριμνα για τα συμφέροντα των μετόχων. Στη
δεύτερη ομάδα ανήκουν τα συστατικά: καινοτομία και πρωτοτυπία, ευσυνειδησία και
εγκαρδιότητα στη δουλειά, αύξηση των προκλήσεων, συνεργασία, αρμονία, δικαιοσύνη
και διαφάνεια. Οι Gharleghi, Nikbakht and Bahar (2011) μελέτησαν το περιεχόμενο της
δήλωσης αποστολής βάσει της ένταξης των διαφόρων χαρακτηριστικών της όπως: τη
σαφήνεια, την πληρότητα, την ανταπόκριση της στην πραγματικότητα, την
πρακτικότητα, την επίγνωση των εργαζομένων και της διεύθυνσης για την αποστολή, την
αποδοχή, την προσαρμοστικότητα, την προσοχή που δίνεται για τους ενδιαφερομένους
και τη μοναδικότητα της δήλωσης αποστολής.
Εφαρμόζοντας την τεχνική της παραγοντικής ανάλυσης, ο Dermol (2012) ανακάλυψε
πως υπάρχουν 5 διαστάσεις που ορίζουν μια δήλωση αποστολής, οι οποίες είναι: η
εστίαση στην απόδοση της εταιρείας, η εστίαση στις σχέσεις, η εστίαση στην εργασιακή
ζωή, η εστίαση στους πόρους και η εστίαση στην ανάπτυξη. Με την ίδια λογική
πραγματοποιήθηκε και η έρευνα των Zhang, Garrett and Liang (2015) για την απόδοση
της καινοτομίας, στην οποία αναζήτησαν το ρητορικό ύφος 3 συστατικών μιας δήλωσης
αποστολής, όπου κάθε ένα από αυτά είχε τις δικές του διαστάσεις. Το συστατικό
«σαφήνεια» περιελάμβανε τις διαστάσεις: «ευκολία στο να διαβαστεί», «ευκολία στο να
γίνει κατανοητή» και «σαφήνεια». Το συστατικό «τόνος ακτιβισμού» περιελάμβανε τις
διαστάσεις: «γραμμένη στο μέλλοντα», «γραμμένη στο πρώτο πρόσωπο» και «γραμμένη
στην παθητική φωνή». Το συστατικό «εστίαση» περιελάμβανε τις διαστάσεις: «το
μεγαλύτερο μέρος των καινοτομιών ωθήθηκαν από την εκπλήρωση της αποστολής» και
«η αποστολή βοηθά στην εστίαση της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη της καινοτομίας».
Όσον αφορά τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς οι Yazhou and Jian (2011)
αξιολόγησαν πως 9 συστατικά πρέπει να περιληφθούν στη δήλωση αποστολής (σκοπός;
αξίες / φιλοσοφία; γενικοί εταιρικοί στόχοι; τοποθεσία λειτουργίας του οργανισμού;
δέσμευση για την επιβίωση; μέριμνα για τους μετόχους; πρότυπα συμπεριφοράς; μέριμνα
για τους εργαζόμενους; επιδίωξη αριστείας; μέριμνα για την κοινωνία). Οι Kirk and
Nolan (2010) θεώρησαν πως οι 3 διαστάσεις που πρέπει να αναζητήσουν στη δήλωση
αποστολής είναι: ο αριθμός του κοινού που στοχεύουν, η γεωγραφική εμβέλεια και ο
αριθμός των προγραμματικών περιοχών. Η αξιολόγηση της δήλωσης αποστολής των
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Macedo, Pinho and Silva (2016) έγινε μέσω των διαστάσεων: «να παρέχει έναν κοινό
σκοπό και προσανατολισμό», «να επιτρέπει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο να ασκεί τον
έλεγχο του οργανισμού», «να δημιουργήσει πρότυπα απόδοσης για τον οργανισμό», «να
προωθεί κοινές αξίες μεταξύ των οργανωτικών μελών», «να προωθεί τα συμφέροντα των
εξωτερικών παραγόντων», «να παράσχει μια υγιή βάση για την κατανομή των
οργανωτικών πόρων». Εφαρμόζοντας την τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου οι Pandey,
Kim and Pandey (2017) κατέληξαν σε 13 συστατικά τα οποία 2 διέκριναν σε 2 βασικές
κατηγορίες, την «ενεργητικότητα» και την «ομοιότητα». Τα συστατικά που ανήκουν
στην πρώτη κατηγορία ήταν: η επιθετικότητα, η επίτευξη, η επικοινωνία, η κίνηση, οι
γνωστικοί όροι, η παθητικότητα και ο εξωραϊσμός. Τα συστατικά που ανήκουν στην
δεύτερη κατηγορία ήταν: η κεντρικότητα, η συνεργασία, η καλή σχέση, η πολυμορφία, ο
αποκλεισμός και η απελευθέρωση.
Συνοψίζοντας όλα τα συστατικά που έχουν προταθεί από διαφόρους ερευνητές της
βιβλιογραφίας δημιουργείται ο Πίνακας 2.3.

Διακριτική Ικανότητα
Επιθυμητή

X

X

Χ

X

Χ

Ανταγωνιστική

X
X

X

X

X

X

X

Θέση
Ανταγωνιστική Στρατηγική

X

X

Εντοπισμός Ενδιαφερομένων

X

X

Πρότυπα Συμπεριφοράς

X

X

Γενικοί Επιχειρηματικοί Στόχοι

X

X

Ένας Μεγάλος Στόχος

X

Χ

X
Χ

X

X
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Pandey, Kim and Pandey (2017)

X

Lin & Ryan (2016)

X

Zhang, Garrett and Liang (2015)

X

Yazhou and Jian (2011)

X

Hirota et al. (2010)
(2006)

X

Sufi and Lyons (2003)

X

Σκοπός / Λόγος Ύπαρξης
Αξίες / Φιλοσοφία

Bart, Bontis and Taggar (2001)

Bart and Baetz (1998)

X

(Bart, 1996a)

Bart (1997)

Rarick and Vitton (1995)

David (1989)

Pearce and David (1987)

Συστατικά

Bartkus, Glassman and McAfee

Πίνακας 2.3: Συστατικά της Δήλωσης Αποστολής
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X
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ή X

X

X

X

X

X
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X

X

X
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X
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X
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X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ανάπτυξη και Ευημερία
Μέριμνα για τους Πελάτες
Μέριμνα

για

τους

X

X

Χ

X
X

Εργαζόμενους
Μέριμνα για τους Προμηθευτές

X

Μέριμνα για την Κοινωνία

X

Μέριμνα για τους Μετόχους

X

Δήλωση του Οράματος

X

Εντοπισμός των Πελατών

X

Μέριμνα για την Ποιότητα
Κατάσταση

X

X

X

Ορισμός της επιτυχίας
Τρέχουσα

X

X

X

Χ

X

X
της

X

επιχείρησης
Μελλοντικός

X

Προσανατολισμός
Επιδίωξη Αριστείας

X

X

Μέριμνα για το Χώρο Εργασίας

X

Μέριμνα για το Περιβάλλον

X

Καινοτομία και Πρωτοτυπία

X

Ευσυνειδησία

X

και

Εγκαρδιότητα
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Αύξηση των Προκλήσεων

X

Συνεργασία

X

Αρμονία

X

Δικαιοσύνη

X

Διαφάνεια

X

Χ

Σαφήνεια

Χ

Τόνος ακτιβισμού

Χ

Εστίαση

Χ

Επιθετικότητα

X

Επίτευξη

Χ

Επικοινωνία

Χ

Γνωστικοί Όροι

Χ

Κίνηση

Χ

Παθητικότητα

Χ

Εξωραϊσμός

Χ

Κεντρικότητα

Χ

Καλή Σχέση

Χ

Πολυμορφία

Χ

Αποκλεισμός

Χ

Απελευθέρωση

Χ

Στον πίνακα τα συστατικά εισάχθηκαν με βάση την κεντρική τους έννοια, δηλαδή όπως
ακριβώς βρέθηκαν στη βιβλιογραφία. Αυτό συνέβη, διότι σε έρευνες παρουσιάζονται
κατηγορίες συστατικών που συμπεριλαμβάνουν μεγαλύτερο εύρος συστατικών. Όπως
για παράδειγμα, η «διακριτική ικανότητα» εμπίπτει στο συστατικό «αυτοαντίληψη» της
έρευνας των Pearce and David (1987) και για αυτό σκοπίμως στον παραπάνω πίνακα δεν
αντιστοιχήθηκε στην έρευνα των αναφερομένων.
Παρά τις διάφορες έρευνες και γνώμες όμως, σχετικά με την επιλογή των συστατικών
της δήλωσης αποστολής, προτείνεται το πλαίσιο εργασίας των Pearce and David (1987),
το οποίο έχει δείξει τη χρησιμότητά του (Braun et al., 2012).
Η αποτελεσματικότητα των δηλώσεων αποστολής ωστόσο, δεν εξαρτάται μόνο από το
περιεχόμενο και τη μορφή της δήλωσης αποστολής (Duygulu et al., 2016), αλλά και από
το λόγο για τον οποίο αναπτύχθηκε η δήλωση αποστολής, από τον τρόπο με τον οποίο
αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε και από τη στάση των ατόμων απέναντι σε αυτήν (Braun
et al., 2012; Martin, Cowburn and Intosh, 2017).
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2.4.4 Δήλωση Αποστολής και Απόδοση Επιχειρήσεων
Παρόλο που η σχέση μεταξύ της δήλωσης αποστολής και της απόδοσης των οργανισμών
μελετάται σχεδόν επί 3 δεκαετίες, υπάρχει μόνο ελάχιστη εμπειρική έρευνα (Kirk and
Nolan, 2010; Duygulu et al., 2016) και τα πορίσματα αυτών των ερευνών είναι ασαφή
και ασυνεπή (Bart, 1996a; Bart and Baetz, 1998; Desmidt, Prinzie and Decramer, 2011;
Dermol, 2012; Dharmadasa, Maduraapeurma and Herath, 2012; I. Williams Jr, L. Morrell
and V. Mullane, 2014). Αυτή η σύγχυση μπορεί να υπάρχει, διότι η επίδραση της
αποστολής στην επιτυχία ή αποτυχία μιας εταιρείας, ίσως είναι πιο έμμεση από ότι
νομίζεται.

Σε

κάποιες

περιπτώσεις

πρέπει

να

ληφθούν

υπόψιν

διάφορες

παρεμβαλλόμενες μεταβλητές για τη συσχέτιση μεταξύ αποστολής και απόδοσης μιας
εταιρείας (Bart, Bontis and Taggar, 2001; Bartkus, Glassman and McAfee, 2006; IseriSay, Aysegul and Deniz, 2008; Yazhou and Jian, 2011; Karatepe and Mehmet, 2016;
Karatepe and Rashin, 2016; Macedo, Pinho and Silva, 2016; Qehaja, Kutllovci and Pula,
2017).
Οι έρευνες που μελετάνε τη σχέση αποστολής – απόδοσης, χωρίζονται κυρίως σε 2
μεγάλες κατηγορίες: έρευνες που σχετίζονται με τη σύγκριση της απόδοσης των
οργανισμών μεταξύ αυτών που έχουν δήλωση αποστολής και αυτών που δεν έχουν και
έρευνες που σχετίζονται με τη σύνδεση μεταξύ της απόδοσης ενός οργανισμού και των
συστατικών της δήλωσης αποστολής.
Αρχικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερευνών της βιβλιογραφίας που
σχετίζονται με τη σύγκριση της απόδοσης των επιχειρήσεων που περιλαμβάνουν ή δεν
περιλαμβάνουν στη στρατηγική τους δήλωση αποστολής.
Η έρευνα των Rarick and Vitton (1995) κατέδειξε ότι οι εταιρίες με δήλωση αποστολής
είχαν μέση απόδοση μετοχικού κεφαλαίου 16,1%, ενώ αυτές χωρίς δήλωση αποστολής
είχαν 9,7%. Παρόμοια αποτελέσματα αποκάλυψε και η έρευνα του Amran (2012), στην
οποία υπήρξε σημαντική διαφορά στην απόδοση μεταξύ των εταιρειών με δήλωση
αποστολής και των εταιρειών χωρίς δήλωση αποστολής.
Μολαταύτα, μια από τις παλιότερες έρευνες, που αφορούσαν τη σχέση μεταξύ της
δήλωσης αποστολής και της απόδοσης των επιχειρήσεων, απέτυχε να προσάψει
υψηλότερη απόδοση στις 75 επιχειρήσεις που συμπεριέλαβαν τη δήλωση αποστολής
στην στρατηγική τους, συγκριτικά με τις 106 που δεν την συμπεριέλαβαν. (David, 1989).
Σε παρόμοια πορίσματα κατέληξε και η έρευνα των Dharmadasa, Maduraapeurma and
Herath (2012), σχετικά με τις 74 εταιρείες με δήλωση αποστολής και τις 113 εταιρείες
χωρίς της Σρι Λάνκα. Ακόμη, όλως παραδόξως μια πιο πρόσφατη έρευνα σε 3034
μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Τουρκίας έδειξε, ότι η συνολική απόδοση των
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επιχειρήσεων χωρίς δήλωση αποστολής βρέθηκε να είναι ελαφρώς υψηλότερη από
εκείνη με δήλωση αποστολής (Duygulu et al., 2016).
Σε ασυνεπή αποτελέσματα κατέληξαν 2 έρευνες που συγκρίνουν την απόδοση
επιχειρήσεων με και χωρίς δήλωση αποστολής. Στην έρευνα των Bart and Baetz (1998)
δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην απόδοση του ενεργητικού για 117 επιχειρήσεις που
είχαν, σε σύγκριση με τις 19 επιχειρήσεις που δεν είχαν δήλωση αποστολής. Όσον αφορά
την απόδοση των πωλήσεων, οι επιχείρησεις με δήλωση αποστολής υπερτερούσαν σε
απόδοση από αυτές που δεν είχαν. Αντιθέτα, στις μεταβλητές «ποσοστιαία μεταβολή στις
πωλήσεις» και «ποσοστιαία μεταβολή στα κέρδη», οι επιχειρήσεις με δήλωση αποστολής
υπολείπονταν σε απόδοση από αυτές που δεν είχαν δήλωση αποστολής. Την ίδια στιγμή
όμως βρέθηκε ότι αν οι επιχείρησεις αναπτύξουν μια δήλωση αποστολής για την οποία
είναι ικανοποιημένες, χρησιμοποιήσουν μια διαδικασία ανάπτυξης αποστολής με την
οποία είναι ικανοποιημένες και έχουν υψηλά επίπεδα εμπλοκής των ενδιαφερομένων του
εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης στην διαδικασία ανάπτυξης της αποστολής,
τότε υπάρχει σημαντική και θετική συσχέτιση με την απόδοση της συμπεριφοράς των
εργαζομένων και ιδιαίτερα επιλεκτική σχέση με τη χρηματοοικονομική απόδοση των
επιχειρήσεων.
Στην έρευνα του Dermol (2012), που αφορά 216 επιχειρήσεις της Σλοβενίας με δήλωση
αποστολής και 169 επιχειρήσεις χωρίς, βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά μόνο για την προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο. Όλες οι άλλες σχέσεις μεταξύ
της ύπαρξης δήλωσης αποστολής και των άλλων μέτρων απόδοσης των εταιρειών,
δηλαδή απόδοση του ενεργητικού, απόδοση των ίδιων κεφαλαίων και μέση αξία των
ετήσιων αυξήσεων των εσόδων, ήταν αδύναμες και στατιστικά μη σημαντικές.
Σύμφωνα με τις μελέτες που αναφέρθηκαν πιο πάνω, αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες
υποθέσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν οι επιχειρήσεις με δήλωση αποστολής υπερτερούν
σε απόδοση από αυτές, που δεν έχουν δήλωση αποστολής. Η απόδοση των επιχειρήσεων
εξετάζεται ως προς την κερδοφορία τους, τον κύκλο εργασιών τους, την αποδοτικότητα
τους και τη φερεγγυότητά τους.
Όσον αφορά την Κερδοφορία
H1a: Οι επιχειρήσεις που έχουν δήλωση αποστολής θα εκφράζουν σε υψηλότερο
βαθμό το μικτό περιθώριο κέρδους από αυτές που δεν έχουν δήλωση αποστολής.
H1b: Οι επιχειρήσεις που έχουν δήλωση αποστολής θα εκφράζουν σε υψηλότερο
βαθμό το καθαρό περιθώριο κέρδους από αυτές που δεν έχουν δήλωση αποστολής.
Όσον αφορά τον Κύκλο Εργασιών
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H2a: Οι επιχειρήσεις που έχουν δήλωση αποστολής θα εκφράζουν σε υψηλότερο
βαθμό το δείκτη κυκλοφορίας ενεργητικού από αυτές που δεν έχουν δήλωση
αποστολής.
H2b: Οι επιχειρήσεις που έχουν δήλωση αποστολής θα εκφράζουν σε υψηλότερο
βαθμό το δείκτη κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων από αυτές που δεν έχουν δήλωση
αποστολής.
H2c: Οι επιχειρήσεις που έχουν δήλωση αποστολής θα εκφράζουν σε υψηλότερο
βαθμό το δείκτη κυκλοφορίας υποχρεώσεων από αυτές που δεν έχουν δήλωση
αποστολής.
Όσον αφορά την Αποδοτικότητα
H3a: Οι επιχειρήσεις που έχουν δήλωση αποστολής θα εκφράζουν σε υψηλότερο
βαθμό την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων από αυτές που δεν έχουν δήλωση
αποστολής.
H3b: Οι επιχειρήσεις που έχουν δήλωση αποστολής θα εκφράζουν σε υψηλότερο
βαθμό την απόδοση του ενεργητικού από αυτές που δεν έχουν δήλωση αποστολής.
Όσον αφορά τη Φερεγγυότητα
H4: Οι επιχειρήσεις που έχουν δήλωση αποστολής θα εκφράζουν σε υψηλότερο
βαθμό το δείκτη μόχλευσης από αυτές που δεν έχουν δήλωση αποστολής.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερευνών της βιβλιογραφίας που
σχετίζονται με την ποιότητα του περιεχομένου της δήλωσης αποστολής και τη σχέση της
με την απόδοση των οργανισμών.
Οι Pearce and David (1987) ήταν οι πρώτοι ερευνητές που κατάφεραν να επιδείξουν τη
σύνδεση μεταξύ των συστατικών της δήλωσης αποστολής και της απόδοσης μιας
εταιρείας. Στην έρευνά τους εντοπίστηκε πως οι εταιρίες της Fortune 500 με υψηλότερη
απόδοση, είχαν πιο περιεκτική δήλωση αποστολής σε 6 από τα 8 συστατικά, εκ των
οποίων στα 3 είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά (φιλοσοφία, αυτοαντίληψη και
δημόσια εικόνα), από τις εταιρίες με χαμηλότερη απόδοση.
Στην έρευνα των Rarick and Vitton (1995), πέρα από την αξιολόγηση της απόδοσης των
εταιρειών που περιλαμβάνουν ή δεν περιλαμβάνουν δήλωση αποστολής, βρέθηκε ότι οι
εταιρείες υψηλής ποιότητας περιεχομένου της δήλωσης αποστολής, που είναι
καταχωρημένες στο Business Week 1000, είχαν μέση απόδοση μετοχικού κεφαλαίου
12,5% παραπάνω από αυτές με χαμηλής ποιότητας περιεχομένου. Παρομοίως, μια
μελέτη σε 83 αμερικάνικες και καναδικές επιχειρήσεις, που αφορούσε τους οδηγούς της
δήλωσης αποστολής πριν την ανάπτυξή της, μέχρι και την ευθυγράμμισή της με τη
συμπεριφορά των εργαζομένων, μετά την ανάπτυξή της, έδειξε ότι οι δηλώσεις
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αποστολής έχουν θετική συσχέτιση με την απόδοση, όπως η ικανοποίηση, η
συμπεριφορά και η δέσμευση, και συμβάλλουν θετικά σε αυτήν (Bart, Bontis and Taggar,
2001).
Επιπλέον, η υψηλότερη απόδοση σε σύγκριση με τις εταιρείες με χαμηλότερη απόδοση
διέφεραν σημαντικά σε ορισμένα από τα συστατικά των δηλώσεων αποστολής. Η
μέριμνα για τη δημόσια εικόνα, η δέσμευση για την επιβίωση της επιχείρησης και η
μέριμνα για τους εργαζόμενους αναφέρθηκαν πιο συχνά σε δηλώσεις αποστολής
εταιρειών υψηλής απόδοσης (Stallworth Williams, 2008). Σύμφωνα με τους Gharleghi,
Nikbakht and Bahar (2011) αν η δήλωση αποστολής είναι κατανοητή από τους
ενδιαφερομένους και του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της
επιχείρησης, αν είναι εύκολο να τη θυμάται κάποιος και αν οι κεντρικοί αντικειμενικοί
στόχοι αναφέρονται στη δήλωση αποστολής, είναι σύμφωνοι με αυτούς των
ενδιαφερομένων και διαφανείς μέσα στη δήλωση αποστολής, τότε η δήλωση αποστολής
θα έχει θετική επιρροή στην απόδοση ενός οργανισμού.
Σε έρευνα που μελετάται η επίδραση των δηλώσεων αποστολής στη μη
χρηματοοικονομική απόδοση εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, η οποία εκφράζεται ως η
απόδοση της καινοτομίας, διαπιστώθηκε ότι μια δήλωση αποστολής επηρεάζει θετικά
την απόδοση της καινοτομίας, η οποία με τη σειρά της μπορεί να βελτιώσει την απόδοση
των επιχειρήσεων (Zhang, Garrett and Liang, 2015).
Σε μια πιο πρόσφατη έρευνα, όπου δόθηκαν ερωτηματολόγια σε 518 ταξιδιώτες για να
κρίνουν τις δηλώσεις αποστολής 2 αεροπορικών εταιρειών, βρέθηκε ότι η δήλωση
αποστολής είχε σημαντική θετική συσχέτιση με την αξία επωνυμίας και επίσης θετική
συσχέτιση μεταξύ της αποστολής και της αξίας επωνυμίας μέσω της εμπιστοσύνης στη
μάρκα (Lin and Ryan, 2016). Μια ισχυρή ταυτότητα σήματος συμβάλει στη βελτίωση
της απόδοσης ενός οργανισμού, καθώς οι καταναλωτές θα δείχνουν την προτίμηση τους
σε μια επιχείρηση συγκριτικά με τις υπόλοιπες (Madden, Fehle and Fournier, 2006).
Από τα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν σε υπαλλήλους πεντάστερων ξενοδοχείων,
που δραστηριοποιούνται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χρησιμοποιήθηκε η
συναισθηματική εξάντληση που βιώνουν οι υπάλληλοι ως μεσάζουσα μεταβλητή. Ως
ακολούθως, βρέθηκε ότι η εκπλήρωση της αποστολής σχετίζεται αρνητικά με την
πρόθεση αντικατάστασης του προσωπικού και τη στάση αργοπορίας των υπαλλήλων.
Επίσης, εντοπίστηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της εκπλήρωσης της αποστολής και των
εργασιακή απόδοση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση των πελατών (Karatepe and Rashin,
2016). Στο ίδιο πλαίσιο εργασία κινήθηκε η έρευνα των Karatepe and Mehmet (2016), η
οποία στηρίχθηκε σε ερωτηματολόγια από εργαζομένους τούρκικων τραπεζών της
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Βόρειας Κύπρου. Βάσει της έρευνάς τους, αποκαλύφθηκε ότι η εκπλήρωση της
αποστολής σχετίζεται άμεσα και θετικά με τη δέσμευση στην εργασία. Ακόμη, βρέθηκε
ότι η εκπλήρωση της αποστολής σχετίζεται έμμεσα και θετικά με την απόδοση στην
εργασία μέσω της δέσμευσης στην εργασία.
Ωστόσο, υπάρχουν μελέτες που έρχονται σε σύγκρουση με τα πορίσματα των παραπάνω
ερευνητών. Ως πανομοιότυπη έρευνα των Pearce and David (1987), οι O’Gorman and
Doran (1999) προσπάθησαν να αποδείξουν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των
συστατικών των δηλώσεων αποστολής και της απόδοσης των μεγαλύτερων
μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ιρλανδίας, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα. Ομοίως, η
ανάλυση συσχετισμού κατέδειξε μια αδύναμη και ασήμαντη θετική σχέση μεταξύ των
συστατικών της αποστολής και της απόδοσης των 16 τραπεζών της Ιορδανίας (Alawneh,
2015).
Σε έξι περιπτώσεις τα αποτελέσματα των ερευνών ήταν ασύμφωνα. Σύμφωνα με τον Bart
(1997), η δήλωση αποστολής σε 13 (σκοπός; αξίες; ανταγωνιστική στρατηγική; γενικοί
επιχειρηματικοί στόχοι; αυτοαντίληψη; επιθυμητή δημόσια εικόνα; δέσμευση για
επιβίωση; μέριμνα για τους πελάτες; μέριμνα για τους εργαζομένους; μέριμνα για τους
προμηθευτές; μέριμνα για την κοινωνία; μέριμνα για τους μετόχους; δήλωση του
οράματος ) από τα 25 συστατικά επηρέαζε θετικά την απόδοση των επιχειρήσεων, σε
αντίθεση με 3 (προσδιορισμός των ενδιαφερομένων; μη χρηματοοικονομικοί στόχοι;
ορισμός της επιχείρησης) από τα 25 συστατικά, όπου η απόδοση των επιχειρήσεων
επηρεαζόταν αρνητικά από τη δήλωση αποστολής. Σε παρόμοια αποτελέσματα
κατέληξαν και οι Sufi and Lyons (2003). Στην έρευνα τους, παρόλο που δε βρέθηκε
οποιαδήποτε συσχέτιση μεταξύ των δηλώσεων αποστολής και της απόδοσης των ιδίων
κεφαλαίων και του καθαρού περιθώριου κέρδους, οι δηλώσεις αποστολής έδειξαν να
σχετίζονται θετικά με τον ετήσιο κύκλο εργασιών.
Επιπλέον, παρά την θετική συσχέτιση μεταξύ των συστατικών των δηλώσεων αποστολής
και της απόδοσης 128 ιαπωνικών επιχειρήσεων ως προς την πολιτική μακρόχρονης
απασχόλησης, τη δομή του διοικητικού συμβουλίου (εσωτερική προώθηση των
στελεχών), τις αλληλένδετες μετοχές και την ανώτερη απόδοση, η δήλωση αποστολής
συνδέεται αρνητικά με τη χαμηλή μόχλευση (Hirota et al., 2010). Ακόμα μια έρευνα που
τα αποτελέσματά της ήταν ανάμεικτα είναι αυτή του Amran (2012). Στην εν λόγω έρευνα
παρόλο που κανένα από τα συστατικά της δήλωσης αποστολής δε συσχετιζόταν με την
απόδοση του ενεργητικού, 4 (αξίες / φιλοσοφία; αυτοαντίληψη; μέριμνα για την
κοινωνία; μέριμνα για τους προμηθευτές) από τα 24 συστατικά βρέθηκαν να έχουν
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σημαντική συσχέτιση με την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων και 1 (σκοπός) από τα 24
συστατικά βρέθηκε να έχει σημαντική συσχέτιση με τα κέρδη ανά μετοχή.
Σε έρευνα που αφορά την επίδραση της αποστολής σε καινοτόμες επιχειρήσεις φάνηκε
πως ο βαθμός κατά τον οποίο ασκούνται οι συμπεριφορές με βάση την καινοτομία
συσχετίζονται με το περιεχόμενο των επίσημων δηλώσεων των μεγαλύτερων
βιομηχανικών και τεχνολογικά προηγμένων εταιρειών του Καναδά. Κατά τη σύγκριση
όμως με βάση την απόδοση της καινοτομίας, η οποία εκφράζεται το ποσοστό πωλήσεων
των νέων προϊόντων, μόνο σε 3 (αναζήτηση πελατών που είναι δύσκολο να
ικανοποιηθούν; προώθηση κανιβαλισμού των δικών τους προϊόντων; κάνοντας κρίσιμες
τεχνολογικές αποφάσεις σημαντικά μπροστά από τον ανταγωνισμό) από τις 15
περιπτώσεις, οι εταιρείες που εισήγαγαν στην αποστολή τους πρακτικές / συμπεριφορές
καινοτομίας, είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά. (Bart, 1996b). Παρόμοια θεματική
είχε η μελέτη του ίδιου ερευνητή, με τη διαφορά ότι εξετάστηκε η απόδοση των εταιρειών
υψηλής τεχνολογίας. Τα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν, ότι οι εταιρείες με πιο
ποιοτική δήλωση αποστολής δεν παρουσιάζουν υψηλότερη χρηματοοικονομική
απόδοση από τις εταιρείες με πιο «φτωχή» αποστολή. Όταν όμως η σύγκριση αφορά την
επιρροή που έχει στους εργαζομένους και όχι στους χρηματοοικονομικούς δείκτες η
αποστολή, φαίνεται πως οι εταιρείες με πιο ικανοποιητική δήλωση αποστολής
υπερισχύουν σε απόδοση αυτές με «αδύναμη» (Bart, 1996a).
Στη βιβλιογραφία περιλήφθηκαν και έρευνες σχετικά με την σχέση των δηλώσεων
αποστολής και της απόδοσης των μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Σε έρευνα που
αφορούσε 429 αμερικάνικες σχολές επιχειρήσεων, βρέθηκε ότι υπάρχει σημαντική
θετική συσχέτιση μεταξύ των συστατικών της δήλωσης αποστολής και όλων των
μετρικών της απόδοσης (Palmer and Short, 2008). Από τις απαντήσεις 227
ερωτηματολογίων, που στάλθηκαν σε διάφορα είδη μη κερδοσκοπικών οργανισμών της
Κίνας, όπως οικισμοί πρόνοιας, ιδρύματα, σχολεία και κοινοτικές υπηρεσίες υγείας,
βρέθηκε ότι οι υψηλής ποιότητας δηλώσεις αποστολής σχετίζονται θετικά και άμεσα με
την απόδοσή τους. Επίσης, οι δηλώσεις αποστολής σχετίζονται θετικά και έμμεσα με την
απόδοση των μη κερδοσκοπικών οργανισμών μέσω της εργασιακής ικανοποίησης
(Yazhou and Jian, 2011). Σύμφωνα με τους ανώτερους διευθυντές 112 μη
κερδοσκοπικών οργανισμών υγείας που δραστηριοποιούνται στην Πορτογαλία,
εντοπίστηκε μια σημαντική έμμεση επίδραση της οργανωτικής δέσμευσης στην σχέση
μεταξύ της δήλωσης αποστολής και της απόδοσης των οργανισμών υγείας (Macedo,
Pinho and Silva, 2016).
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Εντούτοις, σε αντιπαράθεση με τους παραπάνω ερευνητές έρχεται η έρευνα των Kirk and
Nolan (2010), όπου τα αποτελέσματα τους αποφέρουν πολύ περιορισμένα στοιχεία, για
να υποστηρίξουν μια σχέση μεταξύ της αποστολής και της απόδοσης των μη
κερδοσκοπικών οργανισμών, που αφορούσαν τα δικαιώματα των γυναικών.
Ανάμεικτα αποτελέσματα βρέθηκαν στην περίπτωση των 7 Ιρλανδικών δημόσιων
πανεπιστημίων με γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας (Fitzgerald and Cunningham, 2016).
Τα συστατικά της δήλωσης αποστολής φαίνεται να συνδέονται θετικά μόνο με τα
επιχορηγούμενα διπλώματα ευρεσιτεχνίας εντός και εκτός της Ιρλανδίας, εκφραζόμενα
ως απόδοση των πανεπιστημίων. Οι υπόλοιπες μεταβλητές απόδοσης είχαν ουδέτερη
συσχέτιση με τα συστατικά της δήλωσης αποστολής. Σε παρόμοια αποτελέσματα
κατέληξαν και οι Pandey, Kim and Pandey (2017), όπου μελετήθηκε η απόδοση μη
κερδοσκοπικών οργανισμών καλλιτεχνικών έργων. Θεωρώντας ως δεδομένες 2 βασικές
κατηγορίες των συστατικών των δηλώσεων αποστολής, ανέκυψαν από ένα εργαλείο
ανάλυσης περιεχομένου 13 συστατικά. Η πρώτη κατηγορία των συστατικών, η
«δραστηριότητα», είχε θετική και στατιστικά σημαντική σχέση με την οικονομική
βιωσιμότητα και με τον αριθμό των εθελοντών. Επίσης, συνδέθηκε θετικά με τον αριθμό
των συμμετεχόντων και τις ατομικές συνεισφορές, χωρίς όμως να είναι στατιστικά
σημαντικές οι συσχετίσεις. Αντίθετα, δεν μπόρεσε να αποδοθεί θετική συσχέτιση
ανάμεσα στην κατηγορία των συστατικών «ομοιότητα» με την απόδοση των μη
κερδοσκοπικών οργανισμών.
Τέλος, τα αποτελέσματα μιας συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η οποία
αναπτύχθηκε για τον εντοπισμό όλων των σχετικών άρθρων, επιβεβαιώνουν ότι όλο και
περισσότερες έρευνες υποστηρίζουν την άποψη, ότι οι δηλώσεις αποστολής
συσχετίζονται με την οικονομική επιτυχία ενός οργανισμού. Επιπλέον, η μετα-ανάλυση
της εμπειρικής βιβλιογραφίας δείχνει ότι υπάρχει, αν και μικρή, θετική σχέση μεταξύ των
δηλώσεων αποστολής και της χρηματοοικονομικής οργανωτικής απόδοσης (Desmidt,
Prinzie and Decramer, 2011).
Συνοψίζοντας, για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των συστατικών που
παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.4.3, με τις μεταβλητές της απόδοσης που
χρησιμοποιήθηκαν από τους ερευνητές, αναπτύχθηκαν οι παρακάτω πίνακες. Να
σημειωθεί, ότι στους πίνακες περιλήφθηκαν μόνο τα συστατικά που είχαν κάποια
στατιστική σημαντική διαφορά με την απόδοση των επιχειρήσεων.
Στον Πίνακα 2.4 παρουσιάζεται λεπτομερώς η θετική και στατιστικά σημαντική
συσχέτιση μεταξύ των συστατικών, που βρέθηκαν στη βιβλιογραφία και των μεταβλητών
της απόδοσης, που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές.
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Ποσοστιαία ετήσια μεταβολή των κερδών

Χ

Χ

Γενικοί Επιχειρηματικοί Στόχοι

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Συγκεκριμένες

X
Χ

Χ

Ορισμός της Επιχείρησης
Αγορές

Χ
που

Χ

Εξυπηρετούνται
Συγκεκριμένα

Προϊόντα

ή

Χ

Υπηρεσίες που Προσφέρονται
Αυτοαντίληψη

Χ

Χ

X

Χ

Επιθυμητή Δημόσια Εικόνα

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Ορισμός της Τεχνολογίας
Δέσμευση

για

X

Επιβίωση,

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

X

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

X

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

X

Ανάπτυξη και Ευημερία
Μέριμνα για τους Πελάτες

Χ

Μέριμνα για τους Εργαζόμενους

Χ

Χ

Χ

Μέριμνα για τους Προμηθευτές

X

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Μέριμνα για την Κοινωνία

X

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

X

Μέριμνα για τους Μετόχους

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

X

Δήλωση του Οράματος

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Εντοπισμός των Πελατών

Χ

Μέριμνα για την Ποιότητα

X

Τρέχουσα

Κατάσταση

Χ

Χ

Χ

της

X

Χ

επιχείρησης
Μελλοντικός Προσανατολισμός

Χ

Μέριμνα για το Χώρο Εργασίας

X

Μέριμνα για το Περιβάλλον

X

Καινοτομία και Πρωτοτυπία

Χ

Ευσυνειδησία και Εγκαρδιότητα

X
X
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Κέρδη ανά μετοχή

Ποσοστιαία ετήσια μεταβολή των πωλήσεων

Χ

Εσωτερική προώθηση των στελεχών

Απόδοση Πωλήσεων

Χ

Εμπιστοσύνη στη Μάρκα

Χ

Αξία Επωνυμίας

Ανταγωνιστική Στρατηγική

Διακριτική Ικανότητα

Ικανοποίηση πελατών

Χ

Εταιρική Εικόνα

Χ

Χ

Ταχύτητα στην αγορά

Χ

Χ

Αδράνεια της τεχνολογίας

Χ

Χ

Νέο στην αγορά

Χ

Αξίες / Φιλοσοφία

Κέρδη

Χ

Έσοδα

Χ

Σκοπός / Λόγος Ύπαρξης

Απόδοση Ενεργητικού

Χ

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων

Χ

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους

Χ

Μικτό Περιθώριο Κέρδους

Εργασιακή απόδοση

Συστατικά

Ετήσιος Κύκλος Εργασιών

Πίνακας 2.4: Θετική σχέση των συστατικών με την απόδοση των επιχειρήσεων

Αύξηση των Προκλήσεων

X

Συνεργασία

X

Αρμονία

X

Δικαιοσύνη

X

Διαφάνεια

X

Σαφήνεια

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Τόνος ακτιβισμού

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Εστίαση

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Στον Πίνακα 2.5 παρουσιάζεται η αρνητική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ
των συστατικών, που βρέθηκαν στη βιβλιογραφία και των μεταβλητών της απόδοσης,
που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές.

Εργασιακή απόδοση

Απόδοση Πωλήσεων

πωλήσεων
Ποσοστιαία ετήσια μεταβολή των

κερδών
Μόχλευση

Εντοπισμός Ενδιαφερομένων

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Μη Χρηματοοικονομικοί

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Συστατικά

Ποσοστιαία ετήσια μεταβολή των

Απόδοση Ενεργητικού

Πίνακας 2.5: Αρνητική σχέση των συστατικών με την απόδοση των επιχειρήσεων

Στόχοι
Ορισμός της Επιχείρησης
Ορισμός της Τεχνολογίας

X

Δέσμευση για Επιβίωση,

X

Ανάπτυξη και Ευημερία
Μέριμνα για τους Πελάτες

X

Μέριμνα για τους

X

Εργαζόμενους
Μέριμνα για την Κοινωνία

X

Μέριμνα για τους Μετόχους

X

Μέριμνα για την Ποιότητα

X
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Μέριμνα για το Χώρο

X

Εργασίας
Μέριμνα για το Περιβάλλον

X

Καινοτομία και Πρωτοτυπία

X

Ευσυνειδησία και

X

Εγκαρδιότητα
Αύξηση των Προκλήσεων

X

Συνεργασία

X

Αρμονία

X

Δικαιοσύνη

X

Διαφάνεια

X

Όπως φαίνεται από τους 2 παραπάνω πίνακες, τα συστατικά «Αξίες / Φιλοσοφία»,
«Αυτοαντίληψη», «Επιθυμητή Δημόσια Εικόνα», «Ορισμός της Τεχνολογίας»,
«Δέσμευση για Επιβίωση, Ανάπτυξη και Ευημερία», «Μέριμνα για τους Πελάτες» και
«Μέριμνα για τους Εργαζόμενους» βρέθηκαν να σχετίζονται θετικά με τις περισσότερες
μεταβλητές της απόδοσης των επιχειρήσεων. Αντίθετα τα συστατικά «Εντοπισμός
Ενδιαφερομένων», «Μη Χρηματοοικονομικοί Στόχοι» και «Ορισμός της Επιχείρησης»
βρέθηκαν να συνδέονται αρνητικά με τη πλειοψηφία των μεταβλητών της απόδοσης των
επιχειρήσεων.
Στην ίδια λογική με τις παραπάνω υποθέσεις, αναπτύσσονται οι ακόλουθες, σχετικά με
τη διερεύνηση της υψηλότερης απόδοσης για επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν πιο
ποιοτικές δηλώσεις αποστολής. Επομένως, αναμένεται το κάθε ένα συστατικό που
απαρτίζει τη δήλωση αποστολής να επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων. Αυτή
εξετάζεται ως προς την κερδοφορία τους, τον κύκλο εργασιών τους, την αποδοτικότητα
τους και τη φερεγγυότητά τους.
Όσον αφορά την Κερδοφορία
H5a: Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των συστατικών της δήλωσης αποστολής και
του μικτού περιθωρίου κέρδους.
H5b: Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των συστατικών της δήλωσης αποστολής και
του καθαρό περιθωρίου κέρδους.
Όσον αφορά τον Κύκλο Εργασιών
H6a: Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των συστατικών της δήλωσης αποστολής και
του δείκτη κυκλοφορίας ενεργητικού.
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H6b: Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των συστατικών της δήλωσης αποστολής και
του δείκτη κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων.
H6c: Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των συστατικών της δήλωσης αποστολής και
του δείκτη κυκλοφορίας υποχρεώσεων.
Όσον αφορά την Αποδοτικότητα
H7a: Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των συστατικών της δήλωσης αποστολής και
της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων.
H7b: Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των συστατικών της δήλωσης αποστολής και
της απόδοσης του ενεργητικού.
Όσον αφορά τη Φερεγγυότητα
H8: Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των συστατικών της δήλωσης αποστολής και
του δείκτη μόχλευσης.

2.5 Συμπεράσματα
Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα που συνδέονται με τον ορισμό, το
περιεχόμενο και την σχέση της δήλωσης αποστολής με την απόδοση των οργανισμών,
επισημαίνονται τα παρακάτω:
Πρώτον, μια δήλωση αποστολής, ως επίσημο έγγραφο, ορίζει το μοναδικό σκοπό ενός
οργανισμού, τονίζοντας το λόγο ύπαρξής του. Μια αποτελεσματική δήλωση αποστολής
πρέπει να υπογραμμίζει τη διαφοροποίηση του οργανισμού από άλλους παρόμοιους, τη
φιλοσοφία της και τη δέσμευσή της για την επιβίωση και την ανάπτυξή της.
Επιπλέον, το κείμενο της αποστολής πρέπει να αντέχει στο χρόνο, να υπόκειται τακτικά
σε αναθεώρηση, να μην είναι μεγάλο σε έκταση, να περιλαμβάνει γενικούς στόχους και
δράσεις, να είναι εξατομικευμένο για τον εκάστοτε οργανισμό και να διευθετεί τις
διαφωνίες της διοίκησης σχετικά με το σκοπό και τους στόχους του οργανισμού και τα
συγκρουόμενα συμφέροντα των ενδιαφερομένων. Για τη σύνταξή της είναι απαραίτητο
να εμπλακούν όλα τα επίπεδα των εργαζομένων και να είναι γραμμένη σε τόνο, ο οποίος
να παρέχει κίνητρο στους εργαζομένους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το προσωπικό θα
εργάζεται αποδοτικότερα και θα παρέχεται σε αυτό μια αίσθηση ενδιαφέροντος για τον
οργανισμό.
Ένας λόγος για τον οποίο υπάρχει αντιγνωμία, σχετικά με τη συμβολή της δήλωσης
αποστολής στην επιτυχία ενός οργανισμού, είναι τα συστατικά τα οποία πρέπει να
συμπεριλάβει. Παρά τα συστατικά που έχουν προταθεί από διάφορους ερευνητές, «οι
πελάτες», «τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες», «η τοποθεσία», «η τεχνολογία», «η δέσμευση
για την επιβίωση, την ανάπτυξη και την ευημερία», «η φιλοσοφία», «η αυτοαντίληψη»,
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«η μέριμνα για δημόσια εικόνα» και «η μέριμνα για τους εργαζομένους» των Pearce and
David

(1987)

και

David

(1989)

έχουν

αποδείξει

ότι συνεισφέρουν

στην

αποτελεσματικότητα της δήλωσης αποστολής.
Σύμφωνα με το θεωρητικό υπόβαθρο, οι οργανισμοί που εισάγουν στη στρατηγική τους
τη δήλωση αποστολής, ενδέχεται να παρατηρήσουν κάποια βελτίωση στην απόδοσή
τους. Ωστόσο, η επίδραση που έχει η αποστολή στην απόδοση των οργανισμών δεν έχει
αποδειχτεί ακόμα εμπειρικά. Η ασυμφωνία σχετικά με την επιρροή της αποστολής
υφίσταται, είτε λόγω της εφαρμογής διαφορετικής λίστας συστατικών, είτε λόγω
χρησιμοποίησης διαφορετικών μετρικών της απόδοσης. Αξιολογώντας τα αποτελέσματα
των ερευνών ως σύνολο, η δήλωση αποστολής τείνει να σχετίζεται θετικά με την
απόδοση των επιχειρήσεων. Επίσης, με επιφύλαξη λόγω της έλλειψης των εμπειρικών
στοιχείων, φαίνεται ότι η δήλωση αποστολής επηρεάζει περισσότερο έμμεσα παρά
άμεσα την απόδοση των οργανισμών.
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3 Μεθοδολογία
3.1 Εισαγωγή
Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύθηκε σχολαστικά η βιβλιογραφία της δήλωση
αποστολής. Αναφέρθηκαν ο ορισμός της, το περιεχόμενο της, τα συστατικά της και ποια
είναι η σχέση της με την απόδοση των οργανισμών.
Το κεφάλαιο αυτό αναλύει λεπτομερειακά τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε
προκειμένου να ελεγχθούν πειραματικά οι ερευνητικές υποθέσεις. Η μεθοδολογία αυτή
χωρίζεται σε τρία κυρίως στάδια. Αρχικά, τίθεται το ερώτημα σχετικά με την επίδραση
της δήλωσης αποστολής στην απόδοση των ψηφιακών επιχειρήσεων, και ποια από τα
προτεινόμενα συστατικά έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο σε αυτήν. Όσον αφορά το
τελευταίο παρουσιάζεται το εννοιολογικό μοντέλο που βασίζεται στην υπάρχουσα
βιβλιογραφία της δήλωσης αποστολής. Επίσης, σύμφωνα με τα συστατικά που
προτείνονται από τη βιβλιογραφία διερευνάται ο βαθμός ικανοποίησης αυτών είτε ένα
προς ένα είτε ως το μέσο βαθμό ικανοποίησης της δήλωσης αποστολής. Στο δεύτερο
στάδιο γίνεται αναφορά στον τρόπο συλλογής των δεδομένων προκειμένου να
στηριχθούν οι υποθέσεις της μελέτης. Στο στάδιο αυτό αναλύονται οι διαδικασίες που
έλαβαν χώρα για την απόκτηση των κειμένων των δηλώσεων αποστολής και ο τρόπος με
τον οποίο αυτές αξιολογούνται και για τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών
δεικτών. Στο τελευταίο στάδιο γίνεται αναφορά στις μεθοδολογίες που απαιτούνται για
την ανάλυση των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται οι στατιστικές αναλύσεις
t-test ή Mann-Whitney U test και ANOVA ή Kruskal-Wallis test, ανάλογα με την
κανονικότητα των μεταβλητών και η μέθοδος πολυκριτηριακής ανάλυσης της
ικανοποίησης (MU.S.A.).
Η μεθοδολογία αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα.
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Εικόνα 3.1: Μεθοδολογία

3.2 Στόχοι της έρευνας
Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας έρευνας είναι αν και κατά πόσο επηρεάζει η
δήλωση αποστολής την απόδοση των ψηφιακών επιχειρήσεων και αν τα συστατικά που
προτείνονται από τη βιβλιογραφία ικανοποιούν τον ορισμό και της έννοιες της δήλωσης
αποστολής. Συνεπώς τέσσερα είναι τα ερευνητικά ερωτήματα που αυτόματα
δημιουργούνται.
Πρώτον, κατά πόσο οι επιχειρήσεις που περιέχουν στο στρατηγικό τους πλάνο τη δήλωση
αποστολής υπερτερούν σε απόδοση από τις επιχειρήσεις που δε βασίζουν την στρατηγική
τους σε αυτήν; Πιο συγκεκριμένα θα εξεταστεί αν οι επιχειρήσεις με δήλωση αποστολής
παρουσιάζουν βελτιωμένη απόδοση, εκφραζόμενη από 8 χρηματοοικονομικούς δείκτες
(μικτό περιθώριο κέρδους, καθαρό περιθώριο κέρδους, δείκτης κυκλοφορίας
ενεργητικού,

δείκτης

κυκλοφορίας

ιδίων

κεφαλαίων,

δείκτης

κυκλοφορίας

υποχρεώσεων, απόδοση ιδίων κεφαλαίων, απόδοση ενεργητικού, δείκτης μόχλευσης).
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Δεύτερον, οι επιχειρήσεις με «περιεκτική» δήλωση αποστολής πλεονεκτούν σε απόδοση
από τις επιχειρήσεις με «φτωχή» δήλωσης αποστολής; Δηλαδή, θα μελετηθεί εμπειρικά
αν κάθε ένα από τα συστατικά της δήλωσης αποστολής (πελάτες, προϊόντα ή υπηρεσίες,
τοποθεσία, τεχνολογία, δέσμευση για επιβίωση, ανάπτυξη και κερδοφορία, φιλοσοφία,
αυτοαντίληψη, μέριμνα για δημόσια εικόνα, μέριμνα για τους εργαζομένους, μέριμνα για
την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών) ως ανεξάρτητες μεταβλητές, επηρεάζουν
θετικά την απόδοση των επιχειρήσεων (μικτό περιθώριο κέρδους, καθαρό περιθώριο
κέρδους, δείκτης κυκλοφορίας ενεργητικού, δείκτης κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων,
δείκτης κυκλοφορίας υποχρεώσεων, απόδοση ιδίων κεφαλαίων, απόδοση ενεργητικού,
δείκτης μόχλευσης), ως εξαρτημένη μεταβλητή.
Τρίτον, ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης των συστατικών δηλώσεων αποστολής
(πελάτες, προϊόντα ή υπηρεσίες, τοποθεσία, τεχνολογία, δέσμευση για επιβίωση,
ανάπτυξη και κερδοφορία, φιλοσοφία, αυτοαντίληψη, μέριμνα για δημόσια εικόνα,
μέριμνα για τους εργαζομένους, μέριμνα για την ποιότητα των προϊόντων ή των
υπηρεσιών) των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και ο συνολικός;
Τέταρτον, τα συστατικά της δήλωσης αποστολής (πελάτες, προϊόντα ή υπηρεσίες,
τοποθεσία, τεχνολογία, δέσμευση για επιβίωση, ανάπτυξη και κερδοφορία, φιλοσοφία,
αυτοαντίληψη, μέριμνα για δημόσια εικόνα, μέριμνα για τους εργαζομένους, μέριμνα για
την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών), συσχετίζονται με το συνολικό βαθμό
ικανοποίηση της;
Προκειμένου να απαντηθούν τα τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα μελετήθηκε διεξοδικά
η βιβλιογραφία και χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι και τεχνικές που έχουν δείξει τη
χρησιμότητά τους.
Για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα κατασκευάστηκε το παρακάτω εννοιολογικό
μοντέλο. Στο αριστερό μέρος του σχήματος βρίσκονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές,
δηλαδή τα 10 συστατικά που απαιτείται να περιλαμβάνονται στο περιεχόμενα μιας
δήλωσης αποστολής. Στο δεξιό μέρος του σχήματος βρίσκονται οι εξαρτημένες
μεταβλητές, οι οποίες εκφράζουν την απόδοση της επιχείρησης ως προς την κερδοφορία
της, τον κύκλο εργασιών της, την αποδοτικότητα και τη φερεγγυότητά της. Στην Εικόνα
3.2 παρουσιάζεται το μοντέλο αυτό, το οποίο αποσαφηνίζει σχηματικά τη λογική του
ερευνητικού ερωτήματος.
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Εικόνα 3.2: Εννοιολογικό Μοντέλο
3.2.1 Συστατικά της Δήλωσης Αποστολής
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα συστατικά που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο
για την αξιολόγηση της δήλωσης αποστολής είναι αυτά των Pearce and David (1987) και
του David (1989), ο οποίος προσθέτοντας ακόμα ένα συστατικό, δημιούργησε μια λίστα
9 συστατικών. Επίσης, η ένταξη του συστατικού «ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών»
προσδίδει αξία σε μια δήλωση αποστολής και διακρίνεται στις αποστολές των
επιχειρήσεων (Rarick and Vitton, 1995; O’Gorman and Doran, 1999; Sufi and Lyons,
2003; Hirota et al., 2010).
Βάσει λοιπόν των παραπάνω δημιουργήθηκε ο Πίνακας 3.1 των συστατικών, τα οποία
αναζητήθηκαν στις δηλώσεις αποστολής των ελληνικών επιχειρήσεων.
Πίνακας 3.1: Συστατικά της Δήλωσης Αποστολής
Προσδιορισμός των πελατών / αγορών

Pearce and David (1987)
David (1989, 2011)
Rarick and Vitton (1995)

Προσδιορισμός των κυριότερων προϊόντων ή

Pearce and David (1987)

υπηρεσιών

David (1989, 2011)
Rarick and Vitton (1995)

Η τοποθεσία όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση

Pearce and David (1987)
David (1989, 2011)
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Προσδιορισμός των βασικών τεχνολογιών

Pearce and David (1987)
David (1989, 2011)

Δέσμευση για επιβίωση, ανάπτυξη και κερδοφορία

Pearce and David (1987)
David (1989, 2011)
Rarick and Vitton (1995)

Φιλοσοφία

Pearce and David (1987)
David (1989, 2011)
Rarick and Vitton (1995)

Αυτοαντίληψη

Pearce and David (1987)
David (1989, 2011)
Rarick and Vitton (1995)

Μέριμνα για τη δημόσια εικόνα

Pearce and David (1987)
David (1989, 2011)

Μέριμνα για τους εργαζομένους

David (1989, 2011)

Μέριμνα για την ποιότητα των προϊόντων ή

Rarick and Vitton (1995)

υπηρεσιών
Τα 10 αυτά συστατικά χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές κατά την
εκπόνηση της έρευνας, για να μελετηθεί ο βαθμός ικανοποίησης της δήλωσης
αποστολής, αν συσχετίζονται θετικά με το συνολικό βαθμό ικανοποίησης της δήλωσης
αποστολής και αν είναι αυτά που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την απόδοση των
επιχειρήσεων.
3.2.2 Απόδοση των Επιχειρήσεων
Σύμφωνα με τους Kitsios and Grigoroudis (2014) η απόδοση των επιχειρήσεων μπορεί
να μετρηθεί ως προς την κερδοφορία τους, τον κύκλο εργασιών τους, την αποδοτικότητά
τους και την φερεγγυότητά τους. Κάθε μία από τις παραπάνω μετρικές της απόδοσης
εξαρτάται από διάφορους χρηματοοικονομικούς δείκτες. Ο παρακάτω πίνακας
παρουσιάζει τις παρακάτω μετρικές απόδοσης και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες
από τους οποίους υπολογίζονται.
Πίνακας 3.2: Μετρικές Απόδοσης
Μετρικές Απόδοσης
Κερδοφορία

Μεταβλητές
Μικτό Περιθώριο Κέρδους
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους

Κύκλος Εργασιών

Δείκτης Κυκλοφορίας Ενεργητικού
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Δείκτης Κυκλοφορίας Ιδίων
Κεφαλαίων
Δείκτης Κυκλοφορίας
Υποχρεώσεων
Αποδοτικότητα

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων
Απόδοση Ενεργητικού

Φερεγγυότητα

Δείκτης Μόχλευσης

Οι 8 παραπάνω χρηματοοικονομικοί δείκτες λειτούργησαν ως τις εξαρτημένες
μεταβλητές, όπου μελετήθηκε αν εμφανίζονται πιο υψηλοί σε επιχειρήσεις που έχουν
δήλωση αποστολής σε αντίθεση με αυτές που δεν έχουν και αν επηρεάζονται από τα 10
συστατικά της δήλωσης αποστολής.

3.3 Σχεδιασμός Πειράματος
Σύμφωνα με το θεωρητικό υπόβαθρο, αναλύθηκε το περιεχόμενο των δηλώσεων
αποστολής των επιχειρήσεων για την εύρεση των συστατικών που απαιτούνται για τη
συγγραφή της. Αποφασίστηκε ο τύπος της έρευνας να είναι ποσοτική, καθώς αυτό το
είδος έρευνας πλεονεκτεί στο γεγονός ότι έχει τυποποιημένες στατιστικές αναλυτικές
προσεγγίσεις προκειμένου να αναλυθούν τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί. Όλα τα
απαιτούμενα δεδομένα, που χρειάστηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας, συλλέχθηκαν
μέσω διαδικτύου, για να μην υπάρχει το πρόβλημα μη απόκρισης των εξεταζόμενων
στοιχείων.
3.3.1 Δείγμα
Στην παρούσα έρευνα αναζητήθηκαν ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στο ηλεκτρονικό επιχειρείν. Μια βάση δεδομένων που καταχωρεί αυτού του είδους τις
επιχειρήσεις είναι ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A. – Greek
eCommerce Association). Τα είδη των επιχειρήσεων που περιλαμβάνει ο σύνδεσμος
αυτός είναι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, προμηθευτές και άλλοι συναφείς
πάροχοι υποστηρικτών υπηρεσιών και ερευνητικά εργαστήρια. Από το συνολικό
πληθυσμό των διακοσίων ογδόντα οκτώ επιχειρήσεων (σύμφωνα με την ιστοσελίδα του
συνδέσμου), σε έξι επιχειρήσεις ήταν αδύνατη η πρόσβαση στις ιστοσελίδες τους, είτε
λόγω τεχνικών προβλημάτων από την πλευρά των εταιρειών, είτε λόγω λήξης των
λειτουργιών τους. Στη συνέχεια αναζητήθηκε πόσες από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν
δημοσιευμένα τα οικονομικά στοιχεία τους, καταλήγοντας σε εκατό εβδομήντα πέντε
επιχειρήσεις. Ωστόσο, καθώς δεν ήταν επίκαιρα τα οικονομικά στοιχεία όλων των
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εταιρειών, επιλέχθηκαν τα έτη 2013 – 2015, όπου σε εκείνο το χρονικό διάστημα υπήρχε
ο μέγιστος αριθμός αυτών. Κατά συνέπεια το δείγμα της έρευνας αποτελείται από εκατό
τριάντα επτά επιχειρήσεις, το οποίο αντιστοιχεί στο 47,57% του συνολικού πληθυσμού.
Το δείγμα διαχωρίζεται σε εξήντα οκτώ επιχειρήσεις, που περιλαμβάνουν στη
στρατηγική τους τη δήλωση αποστολής και σε εξήντα εννιά που λειτουργούν χωρίς
αυτήν.
3.3.2 Συλλογή των δεδομένων
Η αναζήτηση και η συλλογή των δηλώσεων αποστολής των επιχειρήσεων
πραγματοποιήθηκε μέσω των επίσημων ιστοσελίδων τους. Ο κυριότερος λόγος για την
αναζήτηση μέσω ιστοσελίδων είναι να περιλαμβάνονται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του
εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Οι ιστοσελίδες
αποτελούν ένα πολυχρησιμοποιούμενο μέσο για την πρόσβαση στις δηλώσεις αποστολής
των επιχειρήσεων (David and David, 2003; Bartkus, Glassman and McAfee, 2006;
Morphew and Hartley, 2006; Palmer and Short, 2008; Stallworth Williams, 2008; Hirota
et al., 2010; Kirk and Nolan, 2010; Moss et al., 2011; Dermol, 2012; Candemir and
Zalluhoğlu, 2013; Babnik et al., 2014; Alawneh, 2015; Craig, Ngondo and Flynn, 2016).
Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων αποκτήθηκαν από το συνδυασμό τριών
διαφορετικών βάσεων δεδομένων. Αρχικά, η αναζήτηση των οικονομικών στοιχείων
έγινε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των εταιρειών. Σε περίπτωση που τα στοιχεία είτε
δεν ήταν επίκαιρα είτε δεν υπήρχαν καθόλου, τα οικονομικά στοιχεία αναζητούνταν
μέσω της βάσης δεδομένων της Hellastat. Τέλος αν ούτε η Hellastat δεν περιείχε τα
απαραίτητα για την έρευνα οικονομικά στοιχεία, ως ύστατη λύση, χρησιμοποιούνταν η
βάση δεδομένων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
3.3.3 Σύνταξη του ερωτηματολογίου
Για την αξιολόγηση του περιεχομένου της δήλωσης αποστολής και τη συλλογή των
απαραίτητων στοιχείων κρίθηκε αναγκαία η κατασκευή ερωτηματολογίου. Η
αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από 2 ανεξάρτητους βαθμολογητές, οι οποίοι έχουν
ευρεία γνώση στο στρατηγικό μάνατζμεντ. Πριν την αξιολόγηση δόθηκε στους
βαθμολογητές βοηθητικό υλικό και παραδείγματα, για την εξοικείωσή τους με τις
βασικές έννοιες της δήλωσης αποστολής. Στη συνέχεια στάλθηκαν τα ερωτηματολόγια
σε αυτούς σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία αποτελούνταν από 3 βασικά μέρη.
Το πρώτο μέρος, αφορούσε την περιγραφή της μελέτης και περιελάβανε την επωνυμία
της κάθε εταιρείας, ο τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται και το κείμενο της δήλωσης
αποστολής της. Το κείμενο είχε ληφθεί από τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών και
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στη συνέχεια αποθηκεύτηκε σε μορφή εγγράφου. Στις περιπτώσεις που το κείμενο ήταν
γραμμένο στα Αγγλικά, μεταφράστηκε και στάλθηκε μαζί με το πρωτότυπο.
Το δεύτερο μέρος αποτελούνταν από τις ερωτήσεις σχετικά με τα συστατικά της δήλωσης
αποστολής. Οι ερωτήσεις ήταν τοποθετημένες κάτω από το κείμενο της δήλωσης
αποστολής της εκάστοτε εταιρείας, ώστε να μπορούν ο βαθμολογητές να έχουν άμεση
πρόσβαση σε αυτό. Έπειτα, καλούνταν να απαντήσουν 10 ερωτήσεις:
Πίνακας 3.3: Ερωτηματολόγιο - Συστατικά
Μεταβλητές

Ερωτήσεις

Πελάτης

1. Ποιοι είναι οι πελάτες της επιχείρησης;

Προϊόντα ή υπηρεσίες

2. Ποια είναι τα κυριότερα προϊόντα ή
υπηρεσίες της επιχείρησης
3. Γεωγραφικά,
πού
ανταγωνίζεται
η
επιχείρηση;
4. Είναι η εταιρεία σύγχρονη τεχνολογικά;

Τοποθεσία
Τεχνολογία
Δέσμευση για επιβίωση,
ανάπτυξη και κερδοφορία
Φιλοσοφία
Αυτοαντίληψη
Μέριμνα για δημόσια εικόνα
Μέριμνα για τους
εργαζομένους
Μέριμνα για την ποιότητα των
προϊόντων / υπηρεσιών της

5. Είναι η επιχείρηση δεσμευμένη στην
ανάπτυξη και την οικονομική ευρωστία;
6. Ποιες είναι οι βασικές πεποιθήσεις, οι αξίες,
οι φιλοδοξίες και οι ηθικές προτεραιότητες
της επιχείρησης;
7. Ποια είναι η διακριτική ικανότητα ή το
μείζον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της
επιχείρησης;
8. Ανταποκρίνεται
η
επιχείρηση
στις
κοινωνικές, κοινοτικές και περιβαλλοντικές
ανησυχίες;
9. Είναι οι εργαζόμενοι πολύτιμοι για την
επιχείρησης;
10. Δεσμεύεται η επιχείρηση για την υψηλή
ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που
παρέχει;

Κάθε ένα από τα 10 συστατικά αξιολογήθηκε σε μια κλίμακα τριών βαθμών (1: δεν
περιλαμβάνεται το συγκεκριμένο κριτήριο στη δήλωση αποστολής, 2: περιλαμβάνεται
κάπως το συγκεκριμένο κριτήριο στη δήλωση αποστολής, 3: περιλαμβάνεται καθαρά το
συγκεκριμένο κριτήριο στη δήλωση αποστολής). Οι πρώτες 9 ερωτήσεις προτάθηκαν
από τον David (2011), ενώ η 10 ερώτηση προκύπτει από τα ευρήματα των Rarick and
Vitton (1995). Οποιαδήποτε ασυμφωνία παρατηρήθηκε στην αξιολόγηση, επιλύθηκε από
τους ίδιους του βαθμολογητές.
Το τρίτο μέρος αφορούσε μια ερώτηση, όπου εκτιμήθηκε το περιεχόμενο της δήλωσης
αποστολής, όσον αφορά το συνολικό βαθμό ικανοποίησης βάσει του ορισμού της σε μια
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κλίμακα πέντε βαθμών (1: καθόλου ικανοποιητική, 2: λίγο ικανοποιητική, 3: ουδέτερα
ικανοποιητική, 4: πολύ ικανοποιητική, 5: απόλυτα ικανοποιητική).
Πίνακας 3.4: Ερωτηματολόγιο - Ικανοποίηση
Μεταβλητές

Ερωτήσεις

Συνολική Ικανοποίηση

1. Πόσο ικανοποιημένος είστε από το κείμενο
της δήλωσης αποστολής

Ο συνολικός βαθμός ικανοποίησης εξαρτιόταν από 2 παράγοντες:
Πρώτον, η δήλωση αποστολής έρχεται σε συμφωνία με τον ορισμό του David (2011), ο
οποίος είναι:
«Μια διαρκή δήλωση του σκοπού που διακρίνει έναν οργανισμό από άλλες
παρόμοιες επιχειρήσεις, η δήλωση αποστολής είναι μια δήλωση του «λόγου
ύπαρξης» ενός οργανισμού. Απαντά στο βασικό ερώτημα «Ποια είναι η δουλειά
μας;». Μια ξεκάθαρη δήλωση αποστολής είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική
δημιουργία αντικειμενικών στόχων και τη διαμόρφωση στρατηγικών».
Δεύτερον, η δήλωση αποστολής πρέπει να απαντάει στα 3 βασικά ερωτήματα του Bart
(1996b), τα οποία είναι:




«Γιατί υπάρχουμε;»
«Γιατί είμαστε εδώ;»
«Τι προσπαθούμε να καταφέρουμε;»

Η αξιολόγηση της ικανοποίησης των βαθμολογητών από τη δήλωση αποστολής, ήταν
μια πρόταση του του συγγραφέα της παρούσας εργασίας, με σκοπό να μελετήσει τη
συνολική ικανοποίηση των δηλώσεων αποστολής, όπως επίσης να ανακαλυφθεί αν τα 10
συστατικα / μεταβλητές συσχετίζονται με αυτήν.
Η αξιολόγηση του περιεχομένου από ανεξάρτητους βαθμολογητές, ακόμα και από τους
ίδιους τους συγγραφείς, υιοθετείται και χρησιμοποιείται από διάφορους ερευνητές
(Pearce and David, 1987; David, 1989; Sufi and Lyons, 2003; David and David, 2003;
Palmer and Short, 2008; Stallworth Williams, 2008; Amran, 2012; Dharmadasa,
Maduraapeurma and Herath, 2012; Alawneh, 2015; Craig, Ngondo and Flynn, 2016;
Fitzgerald and Cunningham, 2016).
3.3.4 Αξιολόγηση της απόδοσης των επιχειρήσεων
Η αξιολόγηση της απόδοσης των επιχειρήσεων, πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο το
συγγραφέα, υπολογίζοντας τους 8 χρηματοοικονομικούς δείκτες. Κάθε ένας από τους
χρηματοοικονομικούς δείκτες ανήκει σε μια από τις 4 ομάδες των μετρικών της
απόδοσης των επιχειρήσεων. Παρακάτω θα παρουσιαστεί πως υπολογίζεται ο κάθε ένας
χρηματοοικονομικός δείκτης και ποια είναι η σημασία τους.
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Κερδοφορία
Η κερδοφορία εκφράζεται από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες «Μικτό Περιθώριο
Κέρδους» και «Καθαρό Περιθώριο Κέρδους».
Το «Μικτό Περιθώριο Κέρδους» εκφράζεται σε ποσοστό και υπολογίζεται από τη
διαίρεση μεταξύ των μεικτών κερδών προς τις συνολικές πωλήσεις. Τα μικτά κέρδη
προκύπτουν αν από τις πραγματοποιηθείσες πωλήσεις αφαιρεθεί το κόστος των
πωληθέντων προϊόντων. Ο δείκτης αυτός φανερώνει το μικτό κέρδος της επιχείρησης για
κάθε ένα ευρώ καθαρών πωλήσεων που πραγματοποιεί. Κατά συνέπεια, όσο πιο υψηλός
είναι ο δείκτης αυτός, τόσο πιο εύκολα καλύπτονται τα λειτουργικά και άλλα έξοδα.
Το «Καθαρό Περιθώριο Κέρδους» εκφράζεται σε ποσοστό και υπολογίζεται από τη
διαίρεση μεταξύ των καθαρών κερδών μετά φόρων προς τις συνολικές πωλήσεις. Τα
καθαρά κέρδη προκύπτουν από την αφαίρεση των μικτών κερδών από τους τόκους και
φόρους. Ο δείκτης αυτός φανερώνει το καθαρό κέρδος που απορρέει στην επιχείρηση για
κάθε ένα ευρώ πωλήσεων που πραγματοποιεί.
Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών εκφράζεται από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες «Δείκτης
Κυκλοφορίας Ενεργητικού», «Δείκτης Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων» και «Δείκτης
Κυκλοφορίας Υποχρεώσεων».
Ο «Δείκτης Κυκλοφορίας Ενεργητικού» εκφράζεται σε φορές και υπολογίζεται από τη
διαίρεση μεταξύ των πωλήσεων προς το σύνολο του ενεργητικού. Ο δείκτης αυτός
φανερώνει σε ποιο βαθμό χρησιμοποιεί η επιχείρηση τα περιουσιακά της στοιχεία
προκειμένου να πραγματοποιήσει πωλήσεις.
Ο «Δείκτης Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων» εκφράζεται σε φορές και υπολογίζεται από
τη διαίρεση μεταξύ των πωλήσεων προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. Ο δείκτης
αυτός φανερώνει σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνται τα ίδια κεφάλαια κατά τις πωλήσεις
που πραγματοποίησε η επιχείρηση.
Ο «Δείκτης Κυκλοφορίας Υποχρεώσεων» εκφράζεται σε φορές και υπολογίζεται από τη
διαίρεση μεταξύ των πωλήσεων προς το σύνολο των υποχρεώσεων. Ο δείκτης αυτός
φανερώνει σε τι βαθμό καλύπτουν οι πωλήσεις τις επιχείρησης τις συνολικές της
υποχρεώσεις.
Αποδοτικότητα
Η αποδοτικότητα εκφράζεται από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες «Απόδοση Ιδίων
Κεφαλαίων» και «Απόδοση Ενεργητικού».
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Η «Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων» εκφράζεται σε ποσοστό και υπολογίζεται από τη
διαίρεση μεταξύ των καθαρών κερδών μετά φόρων προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων.
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, τα καθαρά κέρδη προκύπτουν από την αφαίρεση των
μικτών κερδών από τους τόκους και φόρους. Ο δείκτης αυτός φανερώνει την έκταση
κατά την οποία μετατρέπεται η επένδυση των ιδιοκτητών σε περιουσιακά στοιχεία τα
οποία αποφέρουν κέρδος.
Η «Απόδοση Ενεργητικού» εκφράζεται σε ποσοστό και υπολογίζεται από τη διαίρεση
μεταξύ των καθαρών κερδών μετά φόρων προς το σύνολο του ενεργητικού. Ο δείκτης
αυτός φανερώνει την ικανότητα της να επιβιώνει και να προσελκύσει κεφάλαια που
προσφέρονται για επένδυση.
Φερεγγυότητα
Η φερεγγυότητα εκφράζεται από το χρηματοοικονομικό δείκτη «Δείκτης Μόχλευσης».
Ο «Δείκτης Μόχλευσης» εκφράζεται σε φορές και υπολογίζεται από τη διαίρεση μεταξύ
των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο των υποχρεώσεων. Ο δείκτης αυτός φανερώνει την
οικονομική πληρότητα της επιχείρησης, δηλαδή σε ποιο βαθμό τα ιδία κεφάλαια της
επιχείρησης καλύπτουν τις συνολικές της υποχρεώσεις.
Οι παραπάνω οικονομικοί δείκτες έχουν αποδειχτεί πως είναι ικανοί για να μετρήσουν
την απόδοση των επιχειρήσεων (Kitsios and Grigoroudis, 2014). Από τους 8
χρηματοοικονομικούς δείκτες αυτοί που χρησιμοποιούνται, για να μετρήσουν την
απόδοση των επιχειρήσεων στη βιβλιογραφία, είναι το «Μικτό Περιθώριο Κέρδους»
(Pearce and David, 1987), το «Καθαρό Περιθώριο Κέρδους» (Pearce and David, 1987;
Sufi and Lyons, 2003), η «Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων» (Rarick and Vitton, 1995; Sufi
and Lyons, 2003; Amran, 2012; Dermol, 2012; Alawneh, 2015) και «Απόδοση
Ενεργητικού» (Bart, 1996a, 1997; Bart and Baetz, 1998; Bart, Bontis and Taggar, 2001;
Bartkus, Glassman and McAfee, 2006; Hirota et al., 2010; Amran, 2012; Dermol, 2012;
Dharmadasa, Maduraapeurma and Herath, 2012).

3.4 Μεθοδολογία
3.4.1 T-test / Mann-Whitney U test
Για την επιλογή της στατιστικής ανάλυσης που θα ακολουθηθεί πρέπει να αποσαφηνιστεί
ποιο είναι δείγμα που θα εξεταστεί. Οι επιχειρήσεις που έχουν ή δεν έχουν δήλωση
αποστολής θεωρούνται ως 2 διαφορετικές ομάδες προς εξέταση. Αυτό σημαίνει, ότι η
σύγκριση των μέσων τιμών της απόδοσης των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε ανάμεσα
σε 2 ανεξάρτητα δείγματα. Κατάλληλη μέθοδος για την σύγκριση μέσων τιμών 2
ανεξάρτητων δειγμάτων είναι η t-test (ή η Mann-Whitney U test).
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Επίσης, πρέπει να εξεταστεί αν οι προς εξέταση μεταβλητές ακολουθούν κανονική
κατανομή. Ο έλεγχος της κανονικότητας πραγματοποιείται εξετάζοντας τη μηδενική
υπόθεση. Αν δεν μπορεί να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση, τότε η μεταβλητή του
δείγματος κατανέμεται κανονικά. Αν απορρίπτεται μηδενική υπόθεση, τότε η μεταβλητή
του δείγματος κατανέμεται τυχαία. Κατά αυτόν τον τρόπο, διευκρινίζεται αν η μέθοδος
που θα χρησιμοποιηθεί είναι η t-test ή η Mann-Whitney U test. Οι 2 αναλύσεις μοιάζουν
μεταξύ τους, αλλά ανάλογα με το αν οι μεταβλητές ακολουθούν κανονική κατανομή,
επιλέγεται και το κατάλληλο παραμετρικό κριτήριο. Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή εάν
το δείγμα ακολουθεί κανονική κατανομή, εκτελείται η παραμετρική μέθοδος t-test. Στη
δεύτερη περίπτωση, δηλαδή εάν το δείγμα δεν ακολουθεί κανονική κατανομή εκτελείται
η μη παραμετρική μέθοδος Mann-Whitney U test. Ο έλεγχος κανονικότητας του
δείγματος εξετάζεται από 2 κριτήρια, Kolmogorov-Smirnov και το Shapiro-Wilk. Η
επιλογή του κριτηρίου που είναι κατάλληλου για την έλεγχο κανονικότητας εξαρτάται
από το μέγεθος του δείγματος. Το δείγμα της παρούσας μελέτης είναι μεγαλύτερο από
50, άρα χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov.
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της σχέσης μεταξύ δήλωσης αποστολής
και απόδοσης των επιχειρήσεων ήλεγξε την εγκυρότητα των υποθέσεων H1a, H1b, H2a,
H2b, H2c, H3a, H3b, H4.
3.4.2 One Way ANOVA / Kruskal-Wallis test
Για τον έλεγχο της απόδοσης των επιχειρήσεων βάσει των συστατικών που
περιλαμβάνουν στην αποστολής τους, χωρίστηκαν τα συστατικά σε ανεξάρτητα
δείγματα. Στην προκειμένη περίπτωση τα ανεξάρτητα δείγματα που εξετάστηκαν είναι
πάνω από 2, αφού η βαθμολόγηση του κάθε συστατικού πραγματοποιήθηκε σε
τριτοβάθμια κλίμακα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος t-test
(ή Mann-Whitney U test). Σε περιπτώσεις που τα ανεξάρτητα δείγματα που εξετάστηκαν
είναι πάνω από 2, χρησιμοποιείται η μέθοδος One Way ANOVA (ή Kruskal-Wallis test).
Όπως και παραπάνω, για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου πρέπει να εξεταστεί αν οι
προς εξέταση μεταβλητές ακολουθούν κανονική κατανομή. Κατά αυτόν τον τρόπο,
διευκρινίζεται αν η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι η One Way ANOVA ή KruskalWallis test. Οι 2 αναλύσεις μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά ανάλογα με το αν οι μεταβλητές
ακολουθούν κανονική κατανομή, επιλέγεται και το κατάλληλο παραμετρικό κριτήριο.
Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή εάν το δείγμα ακολουθεί κανονική κατανομή, εκτελείται
η παραμετρική μέθοδος One Way ANOVA. Στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή εάν το
δείγμα δεν ακολουθεί κανονική κατανομή εκτελείται η μη παραμετρική μέθοδος
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Kruskal-Wallis test. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω επειδή το δείγμα της μελέτης είναι
πάνω από 50 χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov.
Για τη διερεύνηση ύπαρξης στατιστικής διαφοράς μεταξύ των ομάδων χρησιμοποιείται
η μέθοδος Post Hoc, αν υπάρχει κανονική κατανομή, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχει
κανονική κατανομή χρησιμοποιείται η μέθοδος Mann-Whitney U test.
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της σχέσης μεταξύ των συστατικών της
δήλωσης αποστολής και της απόδοσης των επιχειρήσεων ήλεγξε την εγκυρότητα των
υποθέσεων H5a, H5b, H6a, H6b, H6c, H7a, H7b, H8.
3.4.3 Μέθοδος Πολυκριτηριακής Ανάλυσης της Ικανοποίησης
Η μέθοδος MU.S.A. (Multicriteria Satisfaction Analysis), που προτάθηκε από τους
Grigoroudis and Siskos (2002), είναι ένα μοντέλο διαχωρισμού προτιμήσεων
ακολουθώντας τις αρχές της κανονικής ανάλυσης παλινδρόμησης. Ο κύριος στόχος της
προτεινόμενης μεθόδου MU.S.A. είναι η συσσωμάτωση των μεμονωμένων κρίσεων σε
μια συνάρτηση συλλογικής αξίας, με την υπόθεση ότι η συνολική ικανοποίηση ενός
ατόμου

εξαρτάται

από

ένα

σύνολο

χαρακτηριστικών

ή

μεταβλητών,

που

αντιπροσωπεύουν το υπό εξέταση αντικείμενο.
3.4.3.1 Ανάπτυξη του μοντέλου
Η μέθοδος αξιολογεί την συνολική και μερική ικανοποίηση των συναρτήσεων Y* και Xi*,
βάσει της βαθμολόγησης των ατόμων.
Η βασική εξίσωση της γραμμικής ανάλυσης παλινδρόμησης έχει ως εξής:
𝑛
∗

𝑌 =

𝑛

∑ 𝑏𝑖 𝑋𝑖∗
𝑖=1

για κάθε ∑ 𝑏𝑖 = 1
𝑖=1

όπου 𝑏𝑖 είναι το βάρος του i κριτηρίου και οι συναρτήσεις 𝑌 ∗ και 𝑋𝑖∗ είναι
κανονικοποιημένες στο διάστημα [0, 100].
Εισάγοντας στην παραπάνω εξίσωση μια διπλή μεταβλητή σφάλματος, η εξίσωση της
γραμμικής ανάλυσης παλινδρόμησης έχει τη μορφή:
𝑛

̃∗ = ∑ 𝑏𝑖 𝑋𝑖∗ − 𝜎 + + 𝜎 −
𝑌
𝑖=1

̃∗ είναι η εκτίμηση της συλλογικής συνάρτησης αξιών 𝑌 ∗ και 𝜎 + και 𝜎 − είναι
όπου 𝑌

αντίστοιχα το σφάλμα υπερεκτίμησης και υποεκτίμησης.
Το πρόβλημα της εκτίμησης της ικανοποίησης του ατόμου μπορεί να διαμορφωθεί σαν
ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού με στόχο την ελαχιστοποίηση του συνόλου
των σφαλμάτων υπό τους περιορισμούς:
i.
ii.

Συνάρτηση παλινδρόμησης για κάθε άτομο,
Περιορισμοί ικανοποίησης για τις 𝑌 ∗ και 𝑋𝑖∗ στο διάστημα [0, 100] και
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Περιορισμοί μονοτονίας για τις 𝑌 ∗ και 𝑋𝑖∗ .

iii.

Αφαιρώντας τους περιορισμούς μονοτονίας, το μέγεθος του προβλήματος γραμμικού
προγραμματισμού μπορεί να μειωθεί με σκοπό τη μείωση των υπολογισμών για την
εύρεση της βέλτιστης λύσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εισαγωγής ενός συνόλου
συναρτήσεων μετασχηματισμού, το οποίο αναπαριστά τα διαδοχικά βήματα των
ποσοτικών συναρτήσεων 𝑌 ∗ και 𝑋𝑖∗ . Η εξίσωση μετασχηματισμού είναι η εξής:
𝑧𝑚 = 𝑦 ∗𝑚+1 − 𝑦 ∗𝑚 για κάθε 𝑚 = 1,2, … , 𝑎 − 1
𝑤𝑖𝑘 = 𝑏𝑖 𝑥𝑖∗𝑘+1 − 𝑏𝑖 𝑥𝑖∗𝑘 για κάθε 𝑘 = 1,2, … , 𝑎𝑖 − 1 και 𝑖 = 1,2, … , 𝑛

Με τη χρήση αυτών των μεταβλητών επιτυγχάνεται η γραμμικότητα του μοντέλου, αφού
η συνάρτηση παλινδρόμησης αναπαριστά ένα μη γραμμικό μοντέλο.
Έτσι, οι αρχικές μεταβλητές της μεθόδου μπορούν να γραφούν ως εξής:
𝑚−1

𝑦

∗𝑚

= ∑ 𝑧𝑡 𝛾𝜄𝛼 𝜅ά𝜃𝜀 𝑚 = 2,3, … , 𝑎
𝑡=1

και
𝑘−1

𝑏𝑖 𝑥𝑖∗𝑘

= ∑ 𝑤𝑖𝑡 𝛾𝜄𝛼 𝜅ά𝜃𝜀 𝑘 = 2,3, … , 𝑎𝑖 και 𝑖 = 1,2, … , 𝑛
𝑡=1

Επομένως, η τελική μορφή για τον γραμμικό προγραμματισμό της μεθόδου MU.S.A.
μπορεί να γραφτεί ως εξής:
𝑀

[𝑚𝑖𝑛]𝐹 = ∑ 𝜎𝑗+ + 𝜎𝑗−
𝑗=1

υπόκειται στο
𝑛 𝑡𝑗𝑖 −1

𝑡𝑗 −1

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑘 − ∑ 𝑧𝑚 − 𝜎𝑗+ + 𝜎𝑗− = 0
𝑖=1 𝑘=1

𝑚=1

για κάθε 𝑗 = 1, 2, … , 𝑀
𝑎−1

∑ 𝑧𝑚 = 100
𝑚=1
𝑛 𝑎𝑖 −1

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑘 = 100
𝑖=1 𝑘=1

όπου 𝑡𝑗 και 𝑡𝑗𝑖 είναι οι βαθμολογήσεις του jου ατόμου για την συνολική και μερική
𝑡

𝑎

ικανοποίηση για 𝑦 𝑡𝑗 ∈ 𝑌 = {𝑦1 , 𝑦 2 , … , 𝑦 𝑡𝑗 , … , 𝑦 𝑎 } και 𝑥 𝑡𝑗𝑖 ∈ 𝑋𝑖 = {𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 , … , 𝑥𝑖 𝑗𝑖 , … , 𝑥𝑖 𝑗 }
για κάθε 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 και M είναι το πλήθος των ατόμων.

Ο υπολογισμός των αρχικών μεταβλητών του μοντέλου βασίζεται στη βέλτιστη λύση του
παραπάνω γραμμικού προγραμματισμού, καθώς:
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𝑎𝑖 −1

𝑏𝑖 = ∑ 𝑤𝑖𝑡 /100 𝛾𝜄𝛼 𝜅ά𝜃𝜀 𝑖 = 1,2, … , 𝑛
𝑡=1

και
𝑚−1

𝑎𝑖 −1

𝑘−1

𝑦 ∗𝑚 = ∑ 𝑧𝑡 𝜅𝛼𝜄 𝑥𝑖∗𝑘 = 100 ∑ 𝑤𝑖𝑡 / ∑ 𝑤𝑖𝑡 𝛾𝜄𝛼 𝜅ά𝜃𝜀 𝑚 = 2,3, … , 𝑎, 𝑘
𝑡=1

𝑡=1

𝑡=1

= 2,3, … , 𝑎𝑖 και 𝑖 = 1,2, … , 𝑛

3.4.3.2 Αποτελέσματα της μεθόδου
Ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα της μεθόδου MU.S.A. είναι η υπολογισμένη
συνάρτηση αξίας των ατόμων, αφού φαίνεται η ικανοποίηση ενός ατόμου σε μια κλίμακα
με πραγματικές τιμές. Τα κυριότερα στοιχεία που πηγάζουν από τη μέθοδο αυτή και
σχετίζονται με το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας είναι τα βάρη (weights),
οι δείκτες ικανοποίησης (satisfaction) και οι δείκτες απαιτητικότητας (demanding).
Προσαρμόζοντας τους ορισμούς των παραπάνω στοιχείων στην παρούσα μελέτη ισχύουν
τα παρακάτω:
Βάρη: Τα βάρη των συστατικών ικανοποίησης υποδηλώνουν το σχετικό βαθμό
σπουδαιότητας που δίνει το σύνολο των βαθμολογητών στις αξίες των διαστάσεων
ικανοποίησης που έχουν καθοριστεί. Αυτό σημαίνει ότι τα βάρη δείχνουν σε τι βαθμό
προτιμούν οι βαθμολογητές το κάθε συστατικό. Η αριθμητική τιμή των βαρών
κυμαίνεται από [0, 1] και το άθροισμα αυτών ισούται με τη μονάδα.
Ικανοποίηση: Οι δείκτες ικανοποίησης (Si) μας δείχνουν πόσο ικανοποιημένοι είναι οι
βαθμολογητές από τη δήλωση αποστολής. Το κάθε συστατικό έχει το δικό του δείκτη
ικανοποίησης (Si), αλλά βγαίνει και ο μέσος δείκτης ικανοποίησης (S). Η αριθμητική τιμή
των δεικτών ικανοποίησης κυμαίνεται από [0, 1].
Οι δείκτες ικανοποίησης υπολογίζονται ως εξής:
𝑎𝑖

𝑎

1
1
𝑆=
∑ 𝑝𝑚 𝑦 ∗𝑚 𝜅𝛼𝜄 𝑆𝑖 =
∑ 𝑝𝑖𝑘 𝑥𝑖∗𝑘 𝛾𝜄𝛼 𝜅ά𝜃𝜀 𝑖 = 1,2, … , 𝑛
100
100
𝑚=1

όπου 𝑝 και
𝑚

𝑝𝑖𝑘

𝑘=1

είναι οι συχνότητες των ατόμων που ανήκουν στα επίπεδα ικανοποίησης

𝑦 𝑚 και 𝑥𝑖𝑘 αντίστοιχα.

Απαιτητικότητα: Οι δείκτες απαιτητικότητας εκφράζουν την μέση απόκλιση των
συναρτήσεων ικανοποίησης από μια «κανονική» (γραμμική) συνάρτηση αξιών. Οι μέσοι
δείκτες ολικής και μερικής απαιτητικότητας υπολογίζονται ως εξής:
𝐷=

100(𝑚 − 1)
𝑦̅ ∗
− 𝑦 ∗𝑚 )
1−
𝑎−1
50
=
𝑚−1
2
𝑎−1
100 ∑𝑚=1
1−
𝑎−1
𝑎

∑𝑎−1
𝑚=1 (
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για κάθε 𝑎 > 2
100(𝑘 − 1)
𝑥̅ ∗
∑𝑎−1
− 𝑥𝑖 ∗𝑘 )
1− 𝑖
𝑘=1 ( 𝑎 − 1
50
𝑖
𝐷𝑖 =
=
2
𝑘
−
1
𝑎𝑖 −1
1−𝑎
100 ∑𝑘=1
𝑎𝑖 − 1
𝑖
για κάθε 𝑎 > 2 και 𝑖 = 1,2, … , 𝑛

όπου 𝑦̅ ∗ και 𝑥̅𝑖 ∗ είναι οι μέσες τιμές των συναρτήσεων 𝑌 ∗ και 𝑋𝑖∗ αντίστοιχα.
Οι δείκτες απαιτητικότητας είναι κανονικοποιημένοι στο διάστημα [−1, 1], όπου
ισχύουν οι ακόλουθες πιθανές περιπτώσεις:




𝐷 = 1 ή 𝐷𝑖 = 1:

οι βαθμολογητές παρουσιάζουν το μέγιστο επίπεδο

απαιτητικότητας.
𝐷 = 0 ή 𝐷𝑖 = 0: οι βαθμολογητές είναι ουδέτερα απαιτητικοί.
𝐷 = 1 ή 𝐷𝑖 = 1: οι βαθμολογητές παρουσιάζουν το ελάχιστο επίπεδο
απαιτητικότητας.

Επίσης, η από τη χρήση της μεθόδου MU.S.A. δημιουργούνται τα διαγράμματα δράσης
(action diagrams) και τα διαγράμματα βελτίωσης (improvement diagrams).
Συνδυάζοντας τα βάρη με τους δείκτες ικανοποίησης, αναπτύσσεται το διάγραμμα
δράσης, το οποίο υποδεικνύει τα δυνατά και αδύνατα σημεία της ικανοποίησης των
βαθμολογητών και προσδιορίζει τις απαιτούμενες προσπάθειες βελτίωσης. Το διάγραμμα
δράσης χωρίζεται σε τεταρτημόρια ανάλογα με την απόδοση (χαμηλή / υψηλή) και τη
σημαντικότητα (χαμηλή / υψηλή) των συστατικών. Ανάλογα με το που βρίσκεται κάθε
συστατικό ισχύουν τα παρακάτω:








Χαμηλή απόδοση και χαμηλή σημαντικότητα: παρουσιάζονται τα αδύνατα
σημεία της ικανοποίησης των βαθμολογητών, όπου τα συστατικά ούτε
θεωρούνται σημαντικά ούτε έχουν υψηλή απόδοση.
Χαμηλή απόδοση και υψηλή σημαντικότητα: περιλαμβάνει τα συστατικά, που
πρέπει να βελτιωθούν, ώστε να αυξηθεί το επίπεδο ικανοποίησης των
βαθμολογητών.
Υψηλή απόδοση και χαμηλή σημαντικότητα: περιλαμβάνει τα συστατικά, τα
οποία δεν είναι σημαντικά για τους βαθμολογητές, αλλά η απόδοση τους είναι
υψηλή.
Υψηλή απόδοση και υψηλή σημαντικότητα: παρουσιάζονται τα δυνατά
σημεία της ικανοποίησης των βαθμολογητών, όπου τα συστατικά όχι μόνο είναι
σημαντικά, αλλά εκφράζουν και υψηλή απόδοση.

Συνδυάζοντας τους δείκτες βελτίωσης (δείκτης που δεν είναι κατάλληλος για την
παρούσα μελέτη) με τους δείκτες απαιτητικότητας προκύπτει το διάγραμμα βελτίωσης.
Τα διαγράμματα βελτίωσης υποδεικνύουν ποια από τα συστατικά πρέπει να βελτιωθούν,
όμως χωρίς να παρουσιάζεται το αποτέλεσμα των ενεργειών βελτίωσης. Το διάγραμμα
βελτίωσης χωρίζεται σε τεταρτημόρια ανάλογα με την απαιτητικότητα (χαμηλή / υψηλή)
και την επίδραση (χαμηλή / υψηλή) των συστατικών. Σύμφωνα με το διάγραμμα
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βελτίωσης δημιουργούνται οι ακόλουθες προτεραιότητες για το προσδιορισμό βελτίωσης
της ικανοποίησης:





1η προτεραιότητα: η περιοχή όπου τα συστατικά έχουν μεγάλη επίδραση, ενώ οι
βαθμολογητές δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα απαιτητικοί
2η προτεραιότητα: η περιοχή όπου τα συστατικά είτε εμφανίζουν υψηλή
επίδραση και οι βαθμολογητές είναι απαιτητικοί είτε εμφανίζουν χαμηλή
επίδραση και οι βαθμολογητές δεν είναι απαιτητικοί
3η προτεραιότητα: η περιοχή όπου τα συστατικά εμφανίζουν χαμηλή επίδραση
και οι βαθμολογητές είναι απαιτητικοί

3.5 Συμπεράσματα
Στο Κεφάλαιο 3 της μεθοδολογίας εκφράζονται οι τρόποι με τους οποίους εξετάζονται
τα ερευνητικά ερωτήματα. Στην προκειμένη περίπτωση έγινε μια αναφορά στους
στόχους της έρευνας και στα 4 ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν. Στη συνέχεια
αναφέρθηκε το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη των ερευνητικών
ερωτημάτων. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε ο συνολικός πληθυσμός και το δείγμα
προς εξέταση, ο τρόπος που συλλέχθηκαν τα δεδομένα και ο τρόπος με τον οποίο
υπολογίστηκαν. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι τρεις στατιστικές αναλύσεις που
χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν τη μελέτη.
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4 Ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία ευρημάτων
4.1 Εισαγωγή
Στο Κεφάλαιο 3 αναπτύσσεται πλήρως η μεθοδολογία, προκειμένου να απαντηθούν τα
τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν. Σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν
παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από τη μελέτη αυτή, τα όποια
ενισχύουν εμπειρικά την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου
παρουσιάζονται τα γενικά πορίσματα που βγαίνουν από την έρευνα, όπως το ποσοστό
των επιχειρήσεων που περιλαμβάνουν στο στρατηγικό τους πλάνο τη δήλωση
αποστολής, το είδος των επιχειρήσεων που έχουν δήλωση αποστολής κ.ο.κ. Στη συνέχεια
εξετάζεται εμπειρικά ένα θέμα που έχει απασχολήσει αρκετούς ακαδημαϊκούς, τη σχέση
μεταξύ της δήλωσης αποστολής και της απόδοσης των επιχειρήσεων. Αρχικά, ελέγχεται
η κανονικότητα των μεταβλητών για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου. Μετά τον
έλεγχο της κανονικότητας, εξετάζεται κατά πόσο η ύπαρξη της δήλωσης αποστολής
συνάγεται σε υψηλότερη απόδοση των επιχειρήσεων που την περιλαμβάνουν στη
στρατηγική τους σε αντίθεση με αυτές που δεν το κάνουν. Έπειτα, μελετάται, ανάμεσα
στις επιχειρήσεις που έχουν δήλωση αποστολής, αν η ένταξη και ο βαθμός με τον οποία
περιλαμβάνονται τα συστατικά συνδράμει στην επίτευξη υψηλότερης απόδοσης των
επιχειρήσεων. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του κεφαλαίου, αναλύεται η μέθοδος
MU.S.A. και παρουσιάζονται ο βαθμός ικανοποίησης και απαιτητικότητας της δήλωσης
αποστολής.

4.2 Περιγραφική Στατιστική Ερωτηματολογίου
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα γενικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τις
στατιστικές αναλύσεις.
Ποσοστό ύπαρξης της Δήλωσης Αποστολής
Το δείγμα της παρούσας μελέτης αποτελείται από 137 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 68
περιλάμβαναν στο στρατηγικό τους πλάνο τη δήλωση αποστολής, ενώ οι 69 όχι. Αυτό
σημαίνει ότι το 49.64% των επιχειρήσεων έχει δήλωση αποστολής, σε αντίθεση με το
50,36% που δεν έχει.
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Δήλωση Αποστολής

Ναι

Όχι

Εικόνα 4.1: Ποσοστό Ύπαρξης Δήλωσης
Αποστολής
Σχηματικά αυτό φαίνεται στην Εικόνα 4.1, όπου με μπλε χρώμα είναι οι επιχειρήσεις που
έχουν δήλωση αποστολής, ενώ με πορτοκαλί χρώμα αυτές που δεν έχουν. Παρατηρείται
λοιπόν ότι περίπου οι μισές επιχειρήσεις του δείγματος έχουν δήλωση αποστολής.
Από τις επιχειρήσεις που έχουν δήλωση αποστολής οι 46 δραστηριοποιούνται στο
ηλεκτρονικό εμπόριο (67,65%), οι 21 είναι είτε προμηθευτές είτε παρέχουν
υποστηρικτικές υπηρεσίες (30,88%) και μία από αυτές είναι ερευνητικό εργαστήριο
(1,47%). Αντίστοιχα, για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν δήλωση αποστολής οι 51
δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο (73,92%), οι 18 (26,08%) είναι είτε
προμηθευτές είτε παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες (30,88%), ενώ καμία από αυτές
είναι ερευνητικό εργαστήριο (0%).

Είδος Επιχειρήσεων
60
50
40
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0
E-commerce

Προμηθευτές ή
Υποστηρικτικές
Υπηρεσίες

Δήλωση Αποστολής

Ερευνητικά
Εργαστήρια

Χωρίς Δήλωση Αποστολής

Εικόνα 4.2: Ύπαρξη της δήλωσης αποστολής στα διάφορα είδη των επιχειρήσεων
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Στην Εικόνα 4.2 φαίνεται λοιπόν, πως η δήλωση αποστολής εμφανίζεται πιο συχνά σε
προμηθευτές ή πάροχους υποστηρικτικών υπηρεσιών και ερευνητικά εργαστήρια, ενώ
στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο ισχύει το αντίθετο.
Ποσοστό εμφάνισης του κάθε συστατικού
Όπως αναφέρθηκε στο παραπάνω κεφάλαιο, το εκάστοτε συστατικό αξιολογήθηκε σε
μια τριτοβάθμια κλίμακα. Το ποσοστό που εμφανίστηκαν τα 10 συστατικά στις δηλώσεις
αποστολής είναι:
Πίνακας 4.1: Ποσοστό Εμφάνισης των Συστατικών
Συστατικά

Ποσοστό Εμφάνισης

Πελάτες

74.51%

Προϊόντα / Υπηρεσίες

85.78%

Τοποθεσία

56.37%

Τεχνολογία

49.02%

Δέσμευση για επιβίωση, ανάπτυξη,

54.90%

κερδοφορία
Φιλοσοφία

61.27%

Αυτοαντίληψη

73.04%

Δημόσια Εικόνα

45.59%

Μέριμνα για τους εργαζόμενους

49.51%

Μέριμνα για την ποιότητα των

57.35%

προϊόντων
Η Εικόνα 4.3 παρουσιάζει σε μορφή γραφήματος το ποσοστό εμφάνισης του κάθε
συστατικού.
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Συστατικά Δήλωσης Αποστολής
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Εικόνα 4.3: Ποσοστό Εμφάνισης των Συστατικών
Σε αντίθεση λοιπόν με άλλες έρευνες, οι ελληνικές ψηφιακές επιχειρήσεις
περιλαμβάνουν πιο συχνά τα συστατικά «Προϊόντα / Υπηρεσίες», «Πελάτες» και
«Αυτοαντίληψη» στις δηλώσεις αποστολής τους, ενώ χρησιμοποιούνται σε μικρότερο
βαθμό τα συστατικά «Τοποθεσία», «Μέριμνα για τους εργαζόμενους» και «Μέριμνα για
την ποιότητα των προϊόντων».

4.3 Δήλωση αποστολής και απόδοση των επιχειρήσεων
4.3.1 Έλεγχος κανονικής κατανομής των μεταβλητών
Προτού γίνει οποιαδήποτε στατιστική ανάλυση πρέπει να ελεγχθεί αν οι εξαρτημένες
μεταβλητές και ο συνδυασμός των εξαρτημένων με τις ανεξάρτητες μεταβλητές
ακολουθούν κανονική κατανομή. Έτσι, ανάλογα με την κατανομή των μεταβλητών θα
επιλεγεί και η κατάλληλη παραμετρική ή μη παραμετρική μέθοδος. Υπενθυμίζεται ότι
λόγω το ότι το δείγμα μεγαλύτερο από το 50, χρησιμοποιείται το κριτήριο KolmogorovSmirnov. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, όταν το Sig. (significance –
σημαντικότητα) του κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov είναι μεγαλύτερο του 0,05, που
σημαίνει ότι μια μεταβλητή ακολουθεί κανονική κατανομή. Η μηδενική υπόθεση δεν
μπορεί να απορριφθεί, όταν το Sig. (significance – σημαντικότητα) του κριτηρίου
Kolmogorov-Smirnov είναι μικρότερο του 0,05, που σημαίνει ότι η κατανομή της
μεταβλητής είναι τυχαία.
Στις ακόλουθες εικόνες παρατίθενται ο πίνακας του κριτηρίου και το ιστόγραμμα, για να
παρουσιαστεί και σχηματικά η κανονικότητα των μεταβλητών.
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Μικτό Περιθώριο Κέρδους για όλο το δείγμα

Εικόνα 4.5: ΜΠΚ - Κανονικότητα - Δείγμα

Εικόνα 4.4: ΜΠΚ - Ιστόγραμμα Δείγμα
Στην περίπτωση του Μικτό Περιθώριο Κέρδους το Sig. ισούται με 0, που σημαίνει ότι η
μηδενική απόφαση απορρίπτεται, άρα η μεταβλητή δεν ακολουθεί κανονική κατανομή,
κάτι που παρατηρείται και από το ιστόγραμμα.
Μικτό Περιθώριο Κέρδους για τις επιχειρήσεις με δήλωση αποστολής

Εικόνα 4.6: ΜΠΚ - Κανονικότητα - Δήλωση
Αποστολής

Εικόνα 4.7: ΜΠΚ - Ιστόγραμμα Δήλωση Αποστολής
Το Sig. του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους ισούται με 0,009, που σημαίνει ότι η μηδενική
απόφαση απορρίπτεται, άρα η μεταβλητή δεν ακολουθεί κανονική κατανομή, κάτι που
παρατηρείται και από το ιστόγραμμα.
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Καθαρό Περιθώριο Κέρδους για όλο το δείγμα

Εικόνα 4.8: ΚΠΚ - Κανονικότητα - Δείγμα

Εικόνα 4.9: ΚΠΚ - Ιστόγραμμα Δείγμα
Το Sig. του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους ισούται με 0, που σημαίνει ότι η μηδενική
απόφαση απορρίπτεται, άρα η μεταβλητή δεν ακολουθεί κανονική κατανομή, κάτι που
παρατηρείται και από το ιστόγραμμα.
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους για τις επιχειρήσεις με δήλωση αποστολής

Εικόνα 4.10: ΚΠΚ - Κανονικότητα - Δήλωση Αποστολής

Εικόνα 4.11: ΚΠΚ - Ιστόγραμμα Δήλωση Αποστολής
Το Sig. του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους ισούται με 0, που σημαίνει ότι η μηδενική
απόφαση απορρίπτεται, άρα η μεταβλητή δεν ακολουθεί κανονική κατανομή, κάτι που
παρατηρείται και από το ιστόγραμμα.
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Δείκτης Κυκλοφορίας Ενεργητικού για όλο το δείγμα

Εικόνα 4.13: ΔΚΕ - Κανονικότητα - Δείγμα

Εικόνα 4.12: ΔΚΕ - Ιστόγραμμα Δείγμα
Το Sig. του Δείκτη Κυκλοφορίας Ενεργητικού ισούται με 0, που σημαίνει ότι η μηδενική
απόφαση απορρίπτεται, άρα η μεταβλητή δεν ακολουθεί κανονική κατανομή, κάτι που
παρατηρείται και από το ιστόγραμμα.
Δείκτης Κυκλοφορίας Ενεργητικού για τις επιχειρήσεις με δήλωση αποστολής

Εικόνα

4.15: ΔΚΕ

- Κανονικότητα

- Δήλωση

Αποστολής

Εικόνα 4.14: ΔΚΕ - Ιστόγραμμα Δήλωση Αποστολής
Το Sig. του Δείκτη Κυκλοφορίας Ενεργητικού ισούται με 0, που σημαίνει ότι η μηδενική
απόφαση απορρίπτεται, άρα η μεταβλητή δεν ακολουθεί κανονική κατανομή, κάτι που
παρατηρείται και από το ιστόγραμμα.
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Δείκτης Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων για όλο το δείγμα

Εικόνα 4.17: ΔΚΙΚ - Κανονικότητα - Δείγμα

Εικόνα 4.16: ΔΚΙΚ - Ιστόγραμμα Δείγμα
Το Sig. του Δείκτη Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων ισούται με 0, που σημαίνει ότι η
μηδενική απόφαση απορρίπτεται, άρα η μεταβλητή δεν ακολουθεί κανονική κατανομή,
κάτι που παρατηρείται και από το ιστόγραμμα.
Δείκτης Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις με δήλωση αποστολής

Εικόνα 4.19: ΔΚΙΚ - Κανονικότητα - Δήλωση
Αποστολής

Εικόνα 4.18: ΔΚΙΚ - Ιστόγραμμα Δήλωση Αποστολής
Το Sig. του Δείκτη Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων ισούται με 0, που σημαίνει ότι η
μηδενική απόφαση απορρίπτεται, άρα η μεταβλητή δεν ακολουθεί κανονική κατανομή,
κάτι που παρατηρείται και από το ιστόγραμμα.
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Δείκτης Κυκλοφορίας Υποχρεώσεων για όλο το δείγμα

Εικόνα 4.21: ΔΚΥ - Κανονικότητα - Δείγμα

Εικόνα 4.20: ΔΚΥ - Ιστόγραμμα Δείγμα
Το Sig. του Δείκτη Κυκλοφορίας Υποχρεώσεων ισούται με 0, που σημαίνει ότι η
μηδενική απόφαση απορρίπτεται, άρα η μεταβλητή δεν ακολουθεί κανονική κατανομή,
κάτι που παρατηρείται και από το ιστόγραμμα.
Δείκτης Κυκλοφορίας Υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις με δήλωση αποστολής

Εικόνα 4.23: ΔΚΥ - Κανονικότητα - Δήλωση
Αποστολής

Εικόνα 4.22: ΔΚΥ - Ιστόγραμμα Δήλωση Αποστολής
Το Sig. του Δείκτη Κυκλοφορίας Υποχρεώσεων ισούται με 0, που σημαίνει ότι η
μηδενική απόφαση απορρίπτεται, άρα η μεταβλητή δεν ακολουθεί κανονική κατανομή,
κάτι που παρατηρείται και από το ιστόγραμμα.
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Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων για όλο το δείγμα

Εικόνα 4.25: ΑΙΚ - Κανονικότητα - Δείγμα

Εικόνα 4.24: ΑΙΚ - Ιστόγραμμα Δείγμα
Το Sig. της Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων ισούται με 0, που σημαίνει ότι η μηδενική
απόφαση απορρίπτεται, άρα η μεταβλητή δεν ακολουθεί κανονική κατανομή, κάτι που
παρατηρείται και από το ιστόγραμμα.
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις με δήλωση αποστολής

Εικόνα 4.27: ΑΙΚ - Κανονικότητα - Δήλωση
Αποστολής

Εικόνα 4.26: ΑΙΚ - Ιστόγραμμα Δήλωση Αποστολής
Το Sig. της Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων ισούται με 0, που σημαίνει ότι η μηδενική
απόφαση απορρίπτεται, άρα η μεταβλητή δεν ακολουθεί κανονική κατανομή, κάτι που
παρατηρείται και από το ιστόγραμμα.
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Απόδοση Ενεργητικού για όλο το δείγμα

Εικόνα 4.29: ΑΕ - Κανονικότητα - Δείγμα

Εικόνα 4.28: ΑΕ - Ιστόγραμμα Δήλωση Αποστολής
Το Sig. της Απόδοση του Ενεργητικού ισούται με 0, που σημαίνει ότι η μηδενική
απόφαση απορρίπτεται, άρα η μεταβλητή δεν ακολουθεί κανονική κατανομή, κάτι που
παρατηρείται και από το ιστόγραμμα.
Απόδοση Ενεργητικού για τις επιχειρήσεις με δήλωση αποστολής

Εικόνα 4.31: ΑΕ - Κανονικότητα - Δήλωση Αποστολής

Εικόνα 4.30: ΑΕ - Ιστόγραμμα Δήλωση Αποστολής
Το Sig. της Απόδοση του Ενεργητικού ισούται με 0, που σημαίνει ότι η μηδενική
απόφαση απορρίπτεται, άρα η μεταβλητή δεν ακολουθεί κανονική κατανομή, κάτι που
παρατηρείται και από το ιστόγραμμα.
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Δείκτης Μόχλευσης για όλο το δείγμα

Εικόνα 4.33: ΔΜ - Κανονικότητα - Δείγμα

Εικόνα 4.32: ΔΜ - Ιστόγραμμα Δείγμα
Το Sig. του Δείκτης Μόχλευσης ισούται με 0, που σημαίνει ότι η μηδενική απόφαση
απορρίπτεται, άρα η μεταβλητή δεν ακολουθεί κανονική κατανομή, κάτι που
παρατηρείται και από το ιστόγραμμα.
Δείκτης Μόχλευσης για τις επιχειρήσεις με δήλωση αποστολής

Εικόνα 4.35: ΔΜ - Κανονικότητα - Δήλωση Αποστολής

Εικόνα 4.34: ΔΜ - Ιστόγραμμα Δήλωση Αποστολής
Το Sig. του Δείκτης Μόχλευσης ισούται με 0, που σημαίνει ότι η μηδενική απόφαση
απορρίπτεται, άρα η μεταβλητή δεν ακολουθεί κανονική κατανομή, κάτι που
παρατηρείται και από το ιστόγραμμα.
Σύμφωνα λοιπόν με τις Εικόνες 4.4 – 4.34, αποφάνθηκε ότι καμία από τις 8 μεταβλητές
της απόδοσης των επιχειρήσεων δεν ακολουθεί κανονική κατανομή, είτε εξετάζοντας τες
ως προς το συνολικό δείγμα είτε εξετάζοντας τες ως τις επιχειρήσεις που έχουν δήλωση
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αποστολής. Ως ακολούθως, η στατιστική ανάλυση, που χρησιμοποιήθηκε για την
σύγκριση των μέσων τιμών της απόδοσης των επιχειρήσεων με ή χωρίς δήλωση
αποστολής, είναι η Mann-Whitney U test. Επίσης, η στατιστική ανάλυση, που
χρησιμοποιήθηκε για την σύγκριση των μέσων τιμών των συστατικών της δήλωσης
αποστολής είναι η Kruskal-Wallis test.
4.3.2 Έλεγχος της σχέσης Δήλωση Αποστολής και Απόδοσης των Επιχειρήσεων
Για κάθε μία από τις ομάδες των μετρικών απόδοσης ελέγχθηκε κατά πόσο οι
χρηματοοικονομικοί δείκτες των επιχειρήσεων με δήλωση αποστολής είναι μεγαλύτεροι
και έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά από τους δείκτες χωρίς δήλωση αποστολής.
Λόγω το ότι όλες οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν για κρίσιμη τιμή α=0,05, τότε για να
είναι μια διαφορά στατιστικά σημαντική πρέπει ο συντελεστής σημαντικότητας p≤0.05.
Σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι όταν εκτελείται το μη παραμετρικό κριτήριο MannWhitney U test, δεν εμφανίζεται στα αποτελέσματα η μέση τιμή, αλλά ο βαθμός της
μέσης τιμής, για το λόγο ότι οι κατανομές έχουν διαφορετική μορφή.
Κερδοφορία
Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 3, η κερδοφορία μιας επιχείρησης υπολογίζεται από
τους χρηματοοικονομικούς δείκτες «Μικτό Περιθώριο Κέρδους» και «Καθαρό
Περιθώριο Κέρδους».
Πίνακας 4.2: Περιθώριο Κέρδους

Εικόνα 4.37: Μικτό Περιθώριο Κέρδους

Εικόνα 4.36: Καθαρό Περιθώριο Κέρδους

Στον Πίνακα 4.2 παρατηρείται ότι οι επιχειρήσεις που έχουν δήλωση αποστολής έχουν
μεγαλύτερο «Μικτό Περιθώριο Κέρδους» από αυτές χωρίς δήλωση αποστολής. Ωστόσο,
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η διαφορά τους δεν είναι στατιστικά σημαντική, αφού το p=0.549. Άρα η H1a
απορρίπτεται.
Επίσης, οι επιχειρήσεις χωρίς δήλωση αποστολής όχι μόνο έχουν μεγαλύτερο «Καθαρό
Περιθώριο Κέρδους» από αυτές με δήλωση αποστολής, αλλά η διαφορά τους είναι και
στατιστικά σημαντική, αφού το p=0.037. Άρα η H1b απορρίπτεται.
Συνεπώς, λόγω της αποτυχίας ικανοποίησης των δύο υποθέσεων, η Η1 απορρίπτεται.
Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών μιας επιχείρησης υπολογίζεται από τους χρηματοοικονομικούς
δείκτες

«Δείκτης

Κυκλοφορίας

Ενεργητικού»,

«Δείκτης

Κυκλοφορίας

Ιδίων

Κεφαλαίων» και «Δείκτης Κυκλοφορίας Υποχρεώσεων».
Πίνακας 4.3: Κύκλος Εργασιών

Εικόνα 4.39: Δείκτης Κυκλοφορίας Ενεργητικού

Εικόνα

4.38:

Δείκτης

Κυκλοφορίας

Κεφαλαίων

Εικόνα 4.40: Δείκτης Κυκλοφορίας Υποχρεώσεων
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Ιδίων

Στον Πίνακα 4.3 παρατηρείται ότι παρόλο που οι επιχειρήσεις με δήλωση αποστολής
έχουν μεγαλύτερο «Δείκτη Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων» από αυτές χωρίς δήλωση
αποστολής με p=0.572. Όμως λόγω ότι το p≥0,05 δεν είναι στατιστικά σημαντική η
διαφορά τους, έτσι η Η2a απορρίπτεται.
Αντίθετα, ο «Δείκτης Κυκλοφορίας Ενεργητικού» και ο «Δείκτη Κυκλοφορίας
Υποχρεώσεων» είναι μεγαλύτεροι στις επιχειρήσεις χωρίς δήλωση αποστολής. Όμως σε
καμία από τις 3 περιπτώσεις η διαφορά τους δεν είναι στατιστικά σημαντική, αφού οι
τιμές του p είναι 0,264, και 0.101 αντίστοιχα. Έτσι οι Η2b και H2c απορρίπτονται.
Κατά συνέπεια, αφού κανείς από τους 3 χρηματοοικονομικούς δείκτες δε φάνηκε να έχει
θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την απόδοση, η H2 απορρίπτεται.
Αποδοτικότητα
Η αποδοτικότητα μιας επιχείρησης υπολογίζεται από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες
«Απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων» και «Απόδοση του Ενεργητικού».
Πίνακας 4.4: Αποδοτικότητα

Εικόνα 4.42: Απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων

Εικόνα 4.41: Απόδοση του Ενεργητικού

Στον Πίνακα 4.4 φαίνεται ότι οι δείκτες «Απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων» και «Απόδοση
του Ενεργητικού» εμφανίζονται υψηλότεροι στις επιχειρήσεις χωρίς δήλωση αποστολής
σε σχέση με αυτές που έχουν δήλωση αποστολής, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια
σημαντικά στατιστική διαφορά, μιας και στην πρώτη περίπτωση p=0,234, άρα
απορρίπτεται η Η3a, και στη δεύτερη περίπτωση με p=0,094, άρα απορρίπτεται και η
Η3b.
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Επομένως, ούτε για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες της αποδοτικότητας φάνηκε να
έχει κάποια αξία η δήλωση της αποστολής, με αποτέλεσμα η Η3 απορρίπτεται.
Φερεγγυότητα
Η φερεγγυότητα μιας επιχείρησης υπολογίζεται από το χρηματοοικονομικό δείκτη
«Δείκτη Μόχλευσης».
Πίνακας 4.5: Φερεγγυότητα

Εικόνα 4.43: Δείκτης Μόχλευσης
Από τον Πίνακα 4.5 προκύπτει ότι ο «Δείκτης Μόχλευσης» των επιχειρήσεων χωρίς
δήλωση αποστολής παρουσιάζεται υψηλότερος από επιχειρήσεις με δήλωση αποστολής.
Η σημαντικότητα όμως παραμένει και σε αυτήν την περίπτωση μη στατιστικά σημαντική,
διότι το p=0.240. Έτσι, η H4 απορρίπτεται.
4.3.3 Έλεγχος της σχέσης Συστατικά της Δήλωσης Αποστολής και Απόδοσης των
Επιχειρήσεων
Κύριος στόχος της ενότητας αυτής είναι να δειχθεί ότι τα 10 συστατικά της δήλωσης
αποστολής έχουν θετική συσχέτιση με την απόδοση των επιχειρήσεων. Όπως και στην
προηγούμενη ενότητα, έτσι και σε αυτήν οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν για κρίσιμη
τιμή α=0,05, που σημαίνει ότι για να είναι μια διαφορά στατιστικά σημαντική πρέπει ο
συντελεστής σημαντικότητας p≤0.05. Σε κάθε συστατικό αντιστοιχούνται 3 διαφορετικές
μέσες τιμές της απόδοσης, ανάλογα με το αν το συστατικό αυτό δε βρίσκεται καθόλου
(poor), βρίσκεται με ασάφεια (vague) ή βρίσκεται καθαρά στη δήλωση αποστολής
(specific). Λόγω της μη κανονικής κατανομής χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο KruskalWallis test για τον έλεγχο των μέσων τιμών της απόδοσης σε κάθε ομάδα των
συστατικών. Σε περίπτωση που βρεθεί μια διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική,
χρησιμοποιείται η μη παραμετρική μέθοδος Mann-Whitney U test ανά ζευγάρια των
συστατικών, για να ανακαλυφθεί ανάμεσα σε ποια ομάδα αυτών υπάρχει η στατιστικά
σημαντική διαφορά.
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Σε κάθε έναν από τους επόμενους 4 πίνακες παρουσιάζεται ποια είναι η σχέση του κάθε
χρηματοοικονομικού δείκτη για τις μετρικές της απόδοσης για κάθε μια από τις 3 ομάδες
των συστατικών. Στην πρώτη στήλη του κάθε δείκτη απόδοσης βρίσκονται τα συστατικά
τις ομάδας poor, στη δεύτερη στήλη τα συστατικά της ομάδας vague και στη τρίτη στήλη
τα συστατικά της ομάδας specific.
Κερδοφορία
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σχέση των χρηματοοικονομικών δεικτών
«Μικτό Περιθώριο Κέρδους» και «Καθαρό Περιθώριο Κέρδους» με κάθε μια από τις 3
ομάδες των συστατικών.
Πίνακας 4.6: Κερδοφορία - Συστατικά
Συστατικά

Μικτό Περιθώριο

p

Καθαρό Περιθώριο

Κέρδους
Πελάτες

p

Κέρδους

39,37

28,64

34,20

0,303

37,84

37,29

31,57

0,452

/ 29,75

27,08

37,36

0,194

40,50

35,08

33,32

0,633

Τοποθεσία

33,42

25,33

37,86

0,494

36,19

15,33

33,82

0,206

Τεχνολογία

34,25

18,38

46,25

0,008

34,63

34,00

34,33

0,996

Βιωσιμότητα

33,51

36,39

34,69

0,879

35,86

33,50

32,00

0,806

Φιλοσοφία

36,18

35,09

31,74

0,704

35,97

40,27

29,57

0,278

Αυτοαντίληψη

34,55

27,53

37,64

0,260

37,05

28,20

35,82

0,368

Δημόσια

34,54

37,67

33,45

0,947

33,78

52,33

33,18

0,278

Εργαζόμενοι

36,49

35,22

26,17

0,270

34,85

34,56

33,08

0,962

Ποιότητα

33,50

40,73

32,89

0,518

35,74

40,18

28,74

0,263

Προϊόντα
Υπηρεσίες

Εικόνα

Για το «Μικτό Περιθώριο Κέρδους» ισχύουν τα εξής: Όπως φαίνεται στις παρακάτω
εικόνες τα συστατικά «Προϊόντα / Υπηρεσίες»,

«Τοποθεσία», «Τεχνολογία» και

«Αυτοαντίληψη» βρέθηκαν να έχουν θετική συσχέτιση με την απόδοση των
επιχειρήσεων. Όμως σύμφωνα με τον Πίνακα 4.6 από τα 4 όμως συστατικά, μόνο η
«Τεχνολογία» βρέθηκε να έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με p=0,08. Πράγματι,
εκτελώντας την ανάλυση Mann-Whitney U test, ανάμεσα στις ομάδες «poor» και
«specific» το p=0,05 και στις ομάδες «vague» και «specific» το p=0,007. Η υπόθεση Η5a
είναι μερικώς αποδεκτή.
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Εικόνα

4.47:

Μικτό

Περιθώριο

Κέρδους

Περιθώριο

Κέρδους

και

Εικόνα 4.44: Μικτό Περιθώριο Κέρδους και Τοποθεσία

Προϊόντα/Υπηρεσίες

Εικόνα

4.46:

Μικτό

Τεχνολογία

και

Εικόνα

4.45:

Μικτό

Περιθώριο

Αυτοαντίληψη
Για το «Καθαρό Περιθώριο Κέρδους» ισχύουν τα εξής: Κανένα από τα συστατικά δε
βρέθηκε να έχει θετική συσχέτιση με την απόδοση των επιχειρήσεων. Επίσης, σε καμία
από τις 3 ομάδες των συστατικών δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Η υπόθεση
Η5b λοιπόν απορρίπτεται.
Συνεπώς, εφόσον μόνο 1 συστατικό βρέθηκε να έχει στατιστικά σημαντική διαφορά και
στους 2 χρηματοοικονομικούς δείκτες, η Η5 απορρίπτεται.
Κύκλος Εργασιών
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σχέση των χρηματοοικονομικών δεικτών
«Δείκτη Κυκλοφορίας Ενεργητικού», «Δείκτη Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων» και
«Δείκτη Κυκλοφορίας Υποχρεώσεων» με κάθε μια από τις 3 ομάδες των συστατικών.
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Κέρδους

και

Πίνακας 4.7: Κύκλος Εργασιών - Συστατικά
Συστατικά

Δείκτη

Δείκτη

p

Δείκτη

p

p

Κυκλοφορίας

Κυκλοφορίας Ιδίων

Κυκλοφορίας

Ενεργητικού

Κεφαλαίων

Υποχρεώσεων

Πελάτες

32,05

35,21

35,54

0,816

31,37

37,50

35,00

0,663

32,53

41,71

32,69

0,309

Προϊόντα /

28,75

37,35

34,69

0,622

32,88

39,69

33,34

0,573

32,75

36,31

34,30

0,916

Τοποθεσία

35,08

50,50

31,18

0,270

34,23

42,00

34,00

0,797

37,35

28,33

29,77

0,295

Τεχνολογία

35,67

31,88

31,58

0,752

35,71

34,50

29,67

0,639

33,90

34,75

36,75

0,904

Βιωσιμότητα

38,18

34,06

24,65

0,105

37,78

29,61

31,92

0,310

37,70

34,06

26,00

0,184

Φιλοσοφία

36,74

29,82

33,43

0,572

37,79

27,55

32,96

0,294

36,88

30,18

33,04

0,565

Αυτοαντίληψη

33,65

36,40

34,15

0,911

32,90

32,87

36,21

0,786

34,15

32,67

35,55

0,893

Δημόσια Εικόνα

35,00

28,33

33,73

0,842

35,54

25,33

31,91

0,612

32,85

49,67

38,48

0,275

Εργαζόμενοι

34,83

43,28

26,63

0,158

33,83

37,67

34,75

0,866

34,28

46,67

26,25

0,064

Ποιότητα

33,95

41,36

31,63

0,416

33,00

36,82

36,16

0,777

33,87

38,45

33,47

0,767

Υπηρεσίες

Για το «Δείκτη Κυκλοφορίας Ενεργητικού» ισχύουν τα εξής: Όπως παρουσιάζεται στην
παρακάτω εικόνα μόνο το συστατικό «Πελάτες» φαίνεται πως έχει θετική συσχέτιση με
την απόδοση των επιχειρήσεων. Η σχέση αυτή όμως δεν είναι στατιστικά σημαντική,
αφού σύμφωνα με τον Πίνακα 4.7 το p=0,816. Άρα η υπόθεση H6a απορρίπτεται.

Εικόνα 4.48: Δείκτης Κυκλοφορίας Ενεργητικού και Πελάτες
Για το «Δείκτη Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων» ισχύουν τα εξής: Όπως φαίνεται και
στην παρακάτω εικόνα μόνο το συστατικό «Αυτοαντίληψη» φαίνεται πως έχει θετική
συσχέτιση με την απόδοση των επιχειρήσεων. Η σχέση αυτή όμως δεν είναι στατιστικά
σημαντική, διότι σύμφωνα με τον Πίνακα 4.7 το p=0,786. Άρα η υπόθεση H6b
απορρίπτεται.
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Εικόνα 4.49: Δείκτη Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων και Αυτοαντίληψη
Για το «Δείκτη Κυκλοφορίας Υποχρεώσεων» ισχύουν τα εξής: Όπως παρατηρείται και
στις ακόλουθες εικόνες τα συστατικά «Τεχνολογία» και «Αυτοαντίληψη» φαίνεται πως
έχουν θετική συσχέτιση με την απόδοση των επιχειρήσεων και σύμφωνα με τον Πίνακα
4.7 το p=0,904 του συστατικού «Τεχνολογία» και το p=0,893 του συστατικού
«Αυτοαντίληψη». Λόγω όμως ότι και οι δύο τιμές είναι μεγαλύτερες του 0,05, η σχέση
τους με την απόδοση των επιχειρήσεων δεν είναι στατιστικά σημαντική. Άρα η υπόθεση
H6c απορρίπτεται.

Εικόνα 4.51: Δείκτης Κυκλοφορίας Υποχρεώσεων και Εικόνα 4.50: Δείκτης Κυκλοφορίας Υποχρεώσεων και
Αυτοαντίληψη

Τεχνολογία

Συνεπώς, αφού κανένα συστατικό δε βρέθηκε να έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με
κανέναν από τους 3 χρηματοοικονομικούς δείκτες, η Η6 απορρίπτεται.
Αποδοτικότητα
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σχέση των χρηματοοικονομικών δεικτών
«Απόδοση του Ενεργητικού» και «Απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων» με κάθε μια από τις
3 ομάδες των συστατικών.
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Πίνακας 4.8: Αποδοτικότητα - Συστατικά
Συστατικά

Απόδοση των Ιδίων

p

Κεφαλαίων
Πελάτες

Απόδοση του

p

Ενεργητικού

39,61

31,50

32,93

0,404

37,68

36,36

32,03

0,559

/ 39,81

35,96

33,19

0,652

41,13

33,85

33,55

0,600

Τοποθεσία

35,64

17,17

34,64

0,294

35,44

8,00

36,27

0,059

Τεχνολογία

35,23

29,13

35,17

0,715

33,69

33,38

38,50

0,742

Βιωσιμότητα

36,82

31,42

32,15

0,568

35,81

31,06

35,54

0,689

Φιλοσοφία

38,38

32,23

29,85

0,255

36,88

37,18

29,70

0,358

Αυτοαντίληψη

38,20

28,57

34,95

0,355

36,45

26,27

37,06

0,187

Δημόσια

34,77

48,00

29,50

0,348

33,52

51,67

36,64

0,302

Εργαζόμενοι

35,93

31,39

31,25

0,673

34,89

33,33

33,83

0,969

Ποιότητα

37,71

36,59

26,87

0,138

36,08

39,09

28,68

0,290

Προϊόντα
Υπηρεσίες

Εικόνα

Για την «Απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων» ισχύουν τα εξής: Κανένα από τα συστατικά
δε βρέθηκε να έχει θετική συσχέτιση με την απόδοση των επιχειρήσεων. Επίσης, σε
καμία από τις 3 ομάδες των συστατικών δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Η
υπόθεση Η7a λοιπόν απορρίπτεται.
Για την «Απόδοση του Ενεργητικού» ισχύουν τα εξής: Όπως παρουσιάζεται στις
παρακάτω 3 εικόνες τα συστατικά «Τοποθεσία», «Τεχνολογία» και «Αυτοαντίληψη»
βρέθηκαν να έχουν θετική συσχέτιση με την απόδοση των επιχειρήσεων και σύμφωνα με
τον Πίνακα 4.8 το p=0,059 του συστατικού «Τοποθεσία», το p=0,742 του συστατικού
«Τεχνολογία» και το p=0,187 του συστατικού «Αυτοαντίληψη». Ωστόσο, οι 3 τιμές του
p≥0,005, με συνέπεια η υπόθεση Η7b να απορρίπτεται.
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Εικόνα 4.54: Απόδοση του Ενεργητικού και Τοποθεσία Εικόνα 4.53: Απόδοση του Ενεργητικού και Τεχνολογία

Εικόνα

4.52:

Απόδοση

του

Ενεργητικού

και

Αυτοαντίληψη
Συνεπώς,

λόγω

της

μη

στατιστικά

σημαντικής

διαφοράς

και

στους

2

χρηματοοικονομικούς δείκτες, η Η7 απορρίπτεται.
Φερεγγυότητα
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σχέση του χρηματοοικονομικού δείκτη
«Δείκτης Μόχλευσης» με κάθε μια από τις 3 ομάδες των συστατικών.
Πίνακας 4.9: Φερεγγυότητα - Συστατικά
Συστατικά
Πελάτες
Προϊόντα

Δείκτης Μόχλευσης

p

32,47

42,79

32,29

0,213

/ 38,25

32,00

34,55

0,780

Υπηρεσίες
Τοποθεσία

37,74

7,67

31,82

0,029

Τεχνολογία

31,65

37,75

43,75

0,146

Βιωσιμότητα

34,62

35,11

33,31

0,968

Φιλοσοφία

33,65

37,55

34,30

0,849

Αυτοαντίληψη

34,10

31,67

36,03

0,773

Δημόσια Εικόνα 32,39

55,67

39,09

0,098
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Εργαζόμενοι

35,17

34,78

31,67

0,860

Ποιότητα

33,87

33,09

36,58

0,859

Για το «Δείκτη Μόχλευσης» ισχύουν τα εξής: Παρατηρείται στις παρακάτω εικόνες ότι
τα συστατικά «Τεχνολογία», «Αυτοαντίληψη» και «Ποιότητα» βρέθηκαν να έχουν
θετική συσχέτιση με την απόδοση των επιχειρήσεων. Σύμφωνα όμως με τον Πίνακα 4.9
σε καμία περίπτωση δε βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά για τις τιμές
p=0,146, p=0,773 και p=0,859 αντίστοιχα.

Εικόνα 4.56: Δείκτης Μόχλευσης και Τεχνολογία

Εικόνα 4.55: Δείκτης Μόχλευσης και Αυτοαντίληψη

Εικόνα 4.57: Δείκτης Μόχλευσης και Ποιότητα
Επίσης, στο συστατικό «Τοποθεσία» βρέθηκε να υπάρχει κάποια στατιστικά σημαντική
διαφορά, αφού το p=0,029. Ελέγχοντας τις ομάδες των συστατικών poor και vague
βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά με p=0.022, ως προς το poor.
Ελέγχοντας τις ομάδες των συστατικών vague και specific βρέθηκε να υπάρχει
στατιστικά σημαντική διαφορά με p=0.015, ως προς το specific. Ελέγχοντας τις ομάδες
των συστατικών poor και specific δε βρέθηκε να υπάρχει κάποια στατιστικά σημαντική
διαφορά, αφού το p=0.220.
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Συνεπώς, λόγω της μη ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς σε κανένα από 10
συστατικά για τον εν λόγω το χρηματοοικονομικό δείκτη, η Η8 απορρίπτεται.

4.4 Αποτελέσματα της Πολυκριτηριακής Μεθόδου
4.4.1 Ικανοποίηση – Απαιτητικότητα
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά την εκτέλεση της μεθόδου MU.S.A.
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 4.10: Ικανοποίηση - Απαιτητικότητα
Components

Weights Average

Satisfaction Average

Indices

Demanding

Indices

Customers

0.180

0.633

-0.153

Products/Services

0.215

0.731

0.587

Location

0.054

0.349

-0.132

Technology

0.076

0.263

-0.473

Viability

0.073

0.263

0.455

Philosophy

0.059

0.445

-0.323

Self-concept

0.131

0.536

0.540

Public image

0.097

0.174

0.440

Employees

0.056

0.223

0.290

Quality

0.058

0.372

-0.150

0.472

-0.037

OVERALL

Τα Βάρη (Weights) όπως σχολιάστηκε παραπάνω υποδηλώνουν το σχετικό βαθμό
σπουδαιότητας που δίνει το σύνολο των βαθμολογητών στις αξίες των διαστάσεων
ικανοποίησης που έχουν καθοριστεί. Όπως, φαίνεται και από την Εικόνα 4.58 τα
συστατικά «Προϊόντα / Υπηρεσίες», «Πελάτες» και «Αυτοαντίληψη» έχουν το
μεγαλύτερο βαθμό σπουδαιότητας.
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Βάρη

21.52%
17.97%
13.13%
9.75%
7.59%
5.35%

7.34%

5.91%

5.64%

5.81%

Εικόνα 4.58: Βάρη
Οι Δείκτες Ικανοποίησης (Satisfaction Indices) αντιπροσωπεύουν το βαθμό
ικανοποίησης των βαθμολογητών από τη δήλωση αποστολής. Ο βαθμός ικανοποίησης
εξαρτάται από τα 10 συστατικά που αναφέρονται στη βιβλιογραφία και από τη συνολική
ικανοποίηση της δήλωσης αποστολής, δηλαδή πόσο είναι σύμφωνη η κάθε δήλωση
αποστολής των επιχειρήσεων με τον ορισμό της.

Ικανοποίηση
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Εικόνα 4.59: Ικανοποίηση
Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία της Εικόνας 4.59, παρατηρείται ότι μόνο το
συστατικό «Προϊόντα / Υπηρεσίες» με ποσοστό 73,1% φαίνεται να ικανοποίησε τους
βαθμολογητές, ακολουθούμενο από τους «Πελάτες» με ποσοστό 63,6% και την
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«Αυτοαντίληψη» με ποσοστό 53,6%. Αντίθετα, τα συστατικά «Δημόσια Εικόνα» με
ποσοστό 17,4%, «Μέριμνα για τους Εργαζομένους» με ποσοστό 22,3% και
«Τεχνολογία» με ποσοστό 26,3% φαίνεται πως ικανοποίησαν λιγότερο τους
βαθμολογητές. Τέλος, ο μέσος βαθμός ικανοποίησης, η ράβδος με το σκούρο μπλε
χρώμα, είναι μόλις 47,2%. Αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές ψηφιακές επιχειρήσεις δεν
είναι αρκετά ικανοποιητικές.
Οι Δείκτες Απαιτητικότητας εκφράζουν την μέση απόκλιση των συναρτήσεων
ικανοποίησης από μια «κανονική» (γραμμική) συνάρτηση αξιών. Όσο πιο απαιτητικοί
είναι οι βαθμολογητές, τόσο περισσότερο πρέπει να βελτιωθεί το επίπεδο ικανοποίησης
για να εκπληρωθούν οι προσδοκίες τους.
0.587

0.600

0.540
0.455

0.440

0.400
0.290
0.200

0.000
-0.037

-0.200

-0.132

-0.153

-0.150
-0.323

-0.400
-0.473
-0.600
Customers
Απαιτητικότητα

-0.153

Products /
SelfLocation Technology Viability Philosophy
Services
concept
0.587
-0.132
-0.473
0.455
-0.323
0.540

Public
image
0.440

Employees

Quality

0.290

-0.150

Εικόνα 4.60: Απαιτητικότητα
Παρατηρείται από την Εικόνα 4.60 λοιπόν, ότι οι βαθμολογητές είναι αρκετά απαιτητικοί
από τα συστατικά «Προϊόντα / Υπηρεσίες» έχοντας δείκτη απαιτητικότητας 0,587,
«Αυτοαντίληψη» με δείκτη απαιτητικότητας 0,54 και «Δέσμευση για επιβίωση,
ανάπτυξη, κερδοφορία» με δείκτη απαιτητικότητας 0,455, ενώ δεν είναι απαιτητικοί από
τα συστατικά «Τεχνολογία» με απαιτητικότητα -0,473 και «Φιλοσοφία» με δείκτη
απαιτητικότητας -0,323. Συνεπώς, τα πρώτα 3 συστατικά πρέπει να εκφράζονται σε
μεγάλο βαθμό για να είναι ικανοποιημένοι οι βαθμολογητές, ενώ τα τελευταία 2
συστατικά μπορούν εκφράζονται σε μικρότερο βαθμό.
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Average
Demanding
-0.037

Η μέση απαιτητικότητα, η οποία απεικονίζεται με σκούρο κόκκινο, βρίσκεται κοντά στο
0. Αυτό έχει ως συνέπεια, την ουδετερότητα των βαθμολογητών σχετικά με τη δήλωσης
αποστολής, δηλαδή η καμπύλη της απαιτητικότητας τους είναι γραμμική. Με άλλα λόγια,
όσο πιο συχνά εκφράζονται τα συστατικά της δήλωσης αποστολής, τόσο πιο
ικανοποιημένοι είναι οι βαθμολογητές από αυτήν.
4.4.2 Διαγράμματα Δράσης και Βελτίωσης
Από τη μέθοδο MU.S.A. προκύπτουν τα διαγράμματα δράσης και βελτίωσης.
Η Εικόνα 4.61 παρουσιάζει το Διάγραμμα Δράσης, το οποίο υποδεικνύει τα δυνατά και
αδύνατα σημεία της ικανοποίησης των βαθμολογητών και προσδιορίζει τις απαιτούμενες
προσπάθειες βελτίωσης.

Εικόνα 4.61: Διάγραμμα Δράσης
Από την παραπάνω εικόνα παρατηρείται, ότι τα συστατικά «Προϊόντα / Υπηρεσίες»,
«Πελάτες» και «Αυτοαντίληψη» εκφράζουν υψηλή απόδοση και υψηλή σημαντικότητα,
δηλαδή είναι τα δυνατά σημεία της δήλωσης αποστολής. Το συστατικό «Φιλοσοφία»
φαίνεται ότι εκφράζει υψηλή απόδοση, όμως δεν είναι σημαντικό συστατικό για τους
βαθμολογητές. Τα υπόλοιπα 6 συστατικά δεν είναι ούτε σημαντικά ούτε εκφράζουν
υψηλή απόδοση, με εξαίρεση τη «Δημόσια Εικόνα» που είναι αρκετά κοντά στον
οριζόντιο άξονα της υψηλής σημαντικότητας.
Φαίνεται λοιπόν, πως δεν υπάρχουν συστατικά που μπορούν να βελτιωθούν, ώστε να έχει
ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της συνολικής ικανοποίησης της δήλωσης αποστολής, αφού
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στο τεταρτημόριο «Χαμηλή Απόδοση – Υψηλή Σημαντικότητα» δεν υπάρχει κάποιο
συστατικό.
Στην Εικόνα 4.62 παρουσιάζεται το Διάγραμμα Βελτίωσης, το οποίο δείχνει σε σειρά
προτεραιοτήτων, ποια συστατικά πρέπει να βελτιωθούν για τη βελτίωση της συνολικής
ικανοποίησης της δήλωσης αποστολής.

Εικόνα 4.62: Διάγραμμα Βελτίωσης
Σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα, ως 1η προτεραιότητα ορίζεται να υποστούν βελτίωση
τα συστατικά «Πελάτες» και «Τεχνολογία» για τη βελτίωση της συνολικής ικανοποίησης
της δήλωσης αποστολής, με τη λογική ότι έχουν υψηλή επίδραση, ενώ οι βαθμολογητές
δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί.
Στη συνέχεια τα συστατικά «Δημόσια Εικόνα», «Αυτοαντίληψη», «Προϊόντα /
Υπηρεσίες», «Δέσμευση για επιβίωση, ανάπτυξη και κερδοφορία», ως συστατικά
υψηλής απαιτητικότητας και επίδρασης και τα συστατικά «Τοποθεσία», «Ποιότητα για
τα προϊόντα», «Φιλοσοφία» ως συστατικά χαμηλής απαιτητικότητας και επίδρασης,
πρέπει να βελτιωθούν για να βελτιωθεί η συνολική ικανοποίηση της δήλωσης αποστολής.
Ως τελευταία προτεραιότητα, λόγω το ότι εμφανίζει χαμηλή επίδραση και οι
βαθμολογητές είναι απαιτητικοί, ορίζεται η βελτίωση του συστατικού «Μέριμνα για τους
εργαζόμενους» για τη βελτίωση της συνολικής ικανοποίησης της δήλωσης αποστολής.
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4.5 Συμπεράσματα
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάστηκαν όλα τα ερωτήματα, που αποτελούσαν το σκοπό
εκπόνησης της εργασίας. Ωστόσο, το μεγαλύτερος μέρος των αποτελεσμάτων δε
συμφωνούν με αυτό που αναμενόταν.
Αρχικά, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι επιχειρήσεις περιέχουν τη δήλωση αποστολής
στη στρατηγική τους, εμφανίζουν μεγαλύτερη απόδοση από τις επιχειρήσεις που
λειτουργούν χωρίς αυτήν (Rarick and Vitton, 1995; Amran, 2012). Υπήρχαν ακόμη και
ερευνητές που κατάφεραν να αποδείξουν μερικώς αυτή τη σχέση (Bart, 1998; Dermol,
2012). Ωστόσο, κατά την εκτέλεση της μη παραμετρικής μεθόδου Mann-Whitney U test,
παρουσιάστηκαν αντίθετα αποτελέσματα. Μάλιστα, σε μια περίπτωση η δήλωση
αποστολής είχε αρνητική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την απόδοση, ως προς
το χρηματοοικονομικό δείκτη «Καθαρό Περιθώριο Κέρδους». Παρόμοια αποτελέσματα
με την παρούσα μελέτη έχουν προκύψει και από άλλους ερευνητές (David, 1989;
Dharmadasa, Maduraapeurma and Herath, 2012; Duygulu et al., 2016). Ως ακολούθως,
εφόσον σε καμία από τις 8 περιπτώσεις, δεν μπόρεσαν οι επιχειρήσεις με δήλωση
αποστολής να εμφανίσουν με στατιστικά σημαντική διαφορά υψηλότερη απόδοση, τότε
οι υποθέσεις H1,H2,H3 και H4 απορρίπτονται.
Η δεύτερη ανάλυση που έγινε, αφορά το αντικείμενο που επικεντρώνεται το μεγαλύτερο
μέρος της βιβλιογραφίας. Όπως, παρουσιάζεται και πιο αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2,
αρκετές έρευνες έχουν καταφέρει να αποδείξουν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ
των συστατικών της δήλωσης αποστολής με την απόδοση των επιχειρήσεων (Pearce and
David, 1987; Rarick and Vitton, 1995; Bart, Bontis and Taggar, 2001; Palmer and Short,
2008; Stallworth Williams, 2008; Gharleghi, Nikbakht and Bahar, 2011; Yazhou and
Jian, 2011; Zhang, Garrett and Liang, 2015; Karatepe and Mehmet, 2016; Karatepe and
Rashin, 2016; Lin and Ryan, 2016; Macedo, Pinho and Silva, 2016). Υπάρχουν ακόμη
έρευνες, που αν και μερικώς, κατάφεραν να δείξουν πως οι ποιοτικές δηλώσεις
αποστολής, επηρεάζουν θετικά την απόδοση (Bart, 1996a, 1996b, 1997; Sufi and Lyons,
2003; Hirota et al., 2010; Amran, 2012; Fitzgerald and Cunningham, 2016; Pandey, Kim
and Pandey, 2017). Εντούτοις, εκτελώντας τη μέθοδο Kruskal-Wallis test, το μόνο
συστατικό που βρέθηκε να έχει θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την
απόδοση των επιχειρήσεων ήταν η «Τεχνολογία» ως προς το «Μικτό Περιθώριο
Κέρδους». Όλες οι άλλες σχέσεις βρέθηκαν να είναι αδύναμες και στατιστικά μη
σημαντικές. Από το συνολικό όγκο της βιβλιογραφίας μόνο 3 έρευνες έρχονται σε
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συμφωνία με την παρούσα εργασία (O’Gorman and Doran, 1999; Kirk and Nolan, 2010;
Alawneh, 2015). Κατά συνέπεια, οι υποθέσεις H5, H6, H7 και H8 απορρίπτονται.
Οι 2 παραπάνω στατιστικές αναλύσεις απέτυχαν να συνάψουν κάποια θετική σχέση
μεταξύ της δήλωσης αποστολής και της απόδοσης των επιχειρήσεων. Αν και
χρησιμοποιήθηκαν 8 χρηματοοικονομικοί δείκτες, περισσότεροι δηλαδή από κάθε άλλο
άρθρο, οι οποίοι αξιολογούν την εταιρεία ως προς την κερδοφορία, τον κύκλο εργασιών
της, την αποδοτικότητα της και τη φερεγγυότητά της, κανένας από αυτούς δε
συσχετίστηκε με την δήλωση αποστολής. Αυτή η ασυμφωνία στα αποτελέσματα δείχνει,
ότι μάλλον η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων δεν στηρίζουν τη στρατηγική
τους στη δήλωση αποστολής.
Συγκεντρωτικά, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποθέσεων παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 4.11: Συγκεντρωτικός Πίνακας Υποθέσεων
Υποθέσεις

Αποτελέσματα

H1a Οι επιχειρήσεις που έχουν δήλωση αποστολής θα εκφράζουν Απορρίφθηκε
σε υψηλότερο βαθμό το μικτό περιθώριο κέρδους από αυτές
που δεν έχουν δήλωση αποστολής.
H1b Οι επιχειρήσεις που έχουν δήλωση αποστολής θα εκφράζουν Απορρίφθηκε
σε υψηλότερο βαθμό το καθαρό περιθώριο κέρδους από αυτές
που δεν έχουν δήλωση αποστολής.
H2a Οι επιχειρήσεις που έχουν δήλωση αποστολής θα εκφράζουν Απορρίφθηκε
σε υψηλότερο βαθμό το δείκτη κυκλοφορίας ενεργητικού από
αυτές που δεν έχουν δήλωση αποστολής.
H2b Οι επιχειρήσεις που έχουν δήλωση αποστολής θα εκφράζουν Απορρίφθηκε
σε υψηλότερο βαθμό το δείκτη κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων
από αυτές που δεν έχουν δήλωση αποστολής.
H2c Οι επιχειρήσεις που έχουν δήλωση αποστολής θα εκφράζουν Απορρίφθηκε
σε υψηλότερο βαθμό το δείκτη κυκλοφορίας υποχρεώσεων
από αυτές που δεν έχουν δήλωση αποστολής.
H3a Οι επιχειρήσεις που έχουν δήλωση αποστολής θα εκφράζουν Απορρίφθηκε
σε υψηλότερο βαθμό την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων από
αυτές που δεν έχουν δήλωση αποστολής.
H3b Οι επιχειρήσεις που έχουν δήλωση αποστολής θα εκφράζουν Απορρίφθηκε
σε υψηλότερο βαθμό την απόδοση του ενεργητικού από αυτές
που δεν έχουν δήλωση αποστολής.
82

H4

Οι επιχειρήσεις που έχουν δήλωση αποστολής θα εκφράζουν Απορρίφθηκε
σε υψηλότερο βαθμό το δείκτη μόχλευσης από αυτές που δεν
έχουν δήλωση αποστολής.

H5a Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των 10 συστατικών της Μερικώς
δήλωσης αποστολής και του μικτού περιθωρίου κέρδους.

Δεκτή

H5b Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των 10 συστατικών της Απορρίφθηκε
δήλωσης αποστολής και του καθαρό περιθωρίου κέρδους.
H6a Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των 10 συστατικών της Απορρίφθηκε
δήλωσης αποστολής και του δείκτη κυκλοφορίας ενεργητικού.
H6b Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των 10 συστατικών της Απορρίφθηκε
δήλωσης αποστολής και του δείκτη κυκλοφορίας ιδίων
κεφαλαίων.
H6c Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των 10 συστατικών της Απορρίφθηκε
δήλωσης

αποστολής

και

του

δείκτη

κυκλοφορίας

υποχρεώσεων.
H7a Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των 10 συστατικών της Απορρίφθηκε
δήλωσης αποστολής και της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων.
H7b Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των 10 συστατικών της Απορρίφθηκε
δήλωσης αποστολής και της απόδοσης του ενεργητικού.
H8

Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των 10 συστατικών της Απορρίφθηκε
δήλωσης αποστολής και του δείκτη μόχλευσης.

Κατά την εκτέλεση της πολυκριτηριακής ανάλυσης MU.S.A. φάνηκε ότι ο βαθμός
ικανοποίησης των βαθμολογητών για τις δηλώσεις αποστολής είναι κάτω του μετρίου σε
ποσοστό της τάξης του 47,2%. Αυτό δείχνει ότι στο σύνολο οι ελληνικές επιχειρήσεις
δεν έχουν ποιοτικές δηλώσεις αποστολής. Για τη βελτίωση της ικανοποίησης των
βαθμολογητών μπορεί να χρησιμοποιηθεί το διάγραμμα βελτίωσης. Το συγκεκριμένο
διάγραμμα δείχνει υπό μορφή προτεραιοτήτων ποια συστατικά μπορούν να βελτιωθούν
για τη βελτίωση της ικανοποίησης των βαθμολογητών, χωρίς όμως να φαίνεται ο
αντίκτυπος αυτής της βελτίωσης. Ως πρώτη προτεραιότητα οι εταιρείες πρέπει να
εστιάσουν τις προσπάθειες τους για τη βελτίωση των συστατικών «Πελάτες» και
«Τεχνολογία». Στη συνέχεια μέλημα τους πρέπει να είναι η βελτίωση των συστατικών
«Δημόσια Εικόνα», «Αυτοαντίληψη», «Προϊόντα / Υπηρεσίες», «Δέσμευση για
επιβίωση, ανάπτυξη και κερδοφορία», «Τοποθεσία», «Ποιότητα για τα προϊόντα» και
«Φιλοσοφία». Αν βελτιωθούν όλα τα προαναφερθέντα συστατικά, τότε ως τελευταία
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προτεραιότητα ορίζεται η βελτίωση του συστατικού «Μέριμνα για τους εργαζόμενους».
Ως βελτίωση των συστατικών ορίζονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε τα
συστατικά των δηλώσεων αποστολής να ενταχθούν σε αυτές στο μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό. Αν όλες οι επιχειρήσεις ακολουθήσουν τις προτεραιότητες που προτείνονται από
το διάγραμμα, τότε θα βελτιωθεί η συνολική ικανοποίηση των βαθμολογητών σχετικά με
τις δηλώσεις αποστολής.
Τέλος, σύμφωνα με την πολυκριτηριακή ανάλυση αποδείχθηκε ότι όσο περισσότερο
χρησιμοποιούνται τα 10 συστατικά της δήλωσης αποστολής, τόσο περισσότερο είναι
ικανοποιητική στο σύνολο της. Με άλλα λόγια, τα 10 συστατικά που προτείνονται στη
βιβλιογραφία και επιλέχθηκαν ως τα καταλληλότερα για την έρευνα αυτή, σχετίζονται
με τον βασικό ορισμό μιας δήλωσης αποστολής.
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5 Επίλογος
Η σημαντικότητα της δήλωσης αποστολής προκύπτει από την επίδραση, που έχει ως
πολύτιμο στοιχείο της στρατηγικής, στην απόδοση των οργανισμών. Στην
πραγματικότητα όμως, τα πορίσματα της μέχρι πρόσφατης βιβλιογραφίας είναι ακόμα
ασυνεπή και ασύμφωνα μεταξύ τους. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να καλύψει
αυτό το κενό, συμβάλλοντας στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, όσον αφορά την ελληνική
πραγματικότητα και το είδος των επιχειρήσεων. Έτσι, δημιουργήθηκαν 4 ερευνητικά
ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα αφορούσε τη σύγκριση της απόδοσης των επιχειρήσεων
που έχουν ή δεν έχουν δήλωση αποστολής. Στο δεύτερο ερώτημα εξετάστηκε η σχέση
μεταξύ των συστατικών της δήλωσης αποστολής και της απόδοσης. Στο τρίτο ερώτημα
πραγματοποιήθηκε μια εκτίμηση της συνολικής ικανοποίησης της δήλωσης αποστολής.
Στο τέταρτο και τελευταίο ερώτημα εξετάστηκε η σχέση μεταξύ των συστατικών της
δήλωσης αποστολής και του βαθμού της συνολικής ικανοποίησής της. Το κύριο κριτήριο
για την επιλογή των ελληνικών επιχειρήσεων ήταν οι ψηφιακές επιχειρήσεις, καθώς
υπάρχει ανεπαρκής εμπειρική γνώση για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο
ηλεκτρονικό επιχειρείν.

5.1 Βασικά Συμπεράσματα
Τα συμπεράσματα από την διεξαγωγή της έρευνας δεν ήταν τα προσδοκόμενα, καθώς η
βιβλιογραφία τονίζει τη χρησιμότητα της δήλωσης αποστολής με ποικίλους τρόπος.
Αρχικά, βρέθηκε ότι από το συνολικό δείγμα, μόνο οι μισές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν
τη δήλωση αποστολής στο στρατηγικό τους πλάνο, με την πλειοψηφία αυτών να
δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
Κατά τη σύγκριση των επιχειρήσεων που έχουν ή δεν έχουν δήλωση αποστολής τα
αποτελέσματα ήταν αντίθετα από αυτά αναμένονταν. Όλως παραδόξως, η απόδοση των
επιχειρήσεων χωρίς δήλωση αποστολής βρέθηκε να είναι ελαφρώς υψηλότερη σε 6 από
τους 8 χρηματοοικονομικούς δείκτες, όπως έδειξαν και άλλες έρευνες στη βιβλιογραφία
(David, 1989; Dharmadasa, Maduraapeurma and Herath, 2012; Duygulu et al., 2016).
Ειδικότερα σε έναν από αυτούς, στο «Καθαρό Περιθώριο Κέρδους», η διαφορά τους
ήταν και στατικά σημαντική.
Επιπλέον, δεν μπόρεσε να αποδειχθεί ότι υπάρχει θετική και στατιστικά σημαντική
συσχέτιση μεταξύ των συστατικών της δήλωσης αποστολής και της απόδοσης των
επιχειρήσεων, το οποίο έρχεται συμφωνία με ένα μέρος των ερευνών της βιβλιογραφίας
(O’Gorman and Doran, 1999; Kirk and Nolan, 2010; Alawneh, 2015). Πέρα από το
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συστατικό «Τεχνολογία» που φάνηκε να σχετίζεται θετικά με το «Μικτό Περιθώριο
Κέρδους», όλες οι άλλες σχέσεις δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.
Επίσης, αποκαλύφθηκε ότι οι ελληνικές δηλώσεις αποστολής δεν είναι ικανοποιητικές.
Η πολυκριτηριακή ανάλυση έδειξε, ότι για τους βαθμολογητές, το υψηλότερο σε
ικανοποίηση συστατικό είναι τα «Προϊόντα / Υπηρεσίες» με ικανοποίηση 73,1% και η
μέση ικανοποίηση των δηλώσεων αποστολής είναι μόλις 47,2%. Ως «δυνατά» στοιχεία
όλων των δηλώσεων αποστολής θεωρούνται τα συστατικά «Προϊόντα / Υπηρεσίες»,
«Πελάτες» και «Αυτοαντίληψη». Ακόμη, προκειμένου να υποστεί κάποια βελτίωση η
ικανοποίηση των βαθμολογητών σχετικά με τις δηλώσεις αποστολής, κύριο μέλημα των
επιχειρήσεων είναι η βελτίωση της εμφάνισης των συστατικών «Πελάτες» και
«Τεχνολογία» σε αυτές.
Τέλος, η ίδια ανάλυση φανέρωσε πως η χρήση των 10 συστατικών που προτείνονται από
τη βιβλιογραφία σχετίζονται θετικά με το βαθμό της συνολική ικανοποίησής της.
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που δε βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της αποστολής, είτε
ως προς την ύπαρξή της σε μια επιχείρηση είτε ως προς τα συστατικά της. Ένας βασικός
λόγος που προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ότι οι ελληνικές δηλώσεις
αποστολής έχουν χαμηλό βαθμό ικανοποίησης. Συνεπώς, όσο λιγότερο ικανοποιητικές
είναι τόσο λιγότερο έχουν τη δυνατότητα να επιδράσουν στην απόδοση των
επιχειρήσεων. Ένας ακόμη λόγος αποτυχίας της επίδρασής της στην απόδοση των
επιχειρήσεων είναι ότι μπορεί τα διοικητικά στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων να
μην πιστεύουν σε αυτήν. Ο λόγος ύπαρξης της δήλωσης αποστολής είναι να στηρίζεται
η στρατηγική που ακολουθείται πάνω σε αυτήν. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ως
ακόμα μία γραφειοκρατική δραστηριότητα.

5.2 Περιορισμοί της έρευνας
Ο σημαντικότερος περιορισμός της παρούσας έρευνας ήταν τα οικονομικά
αποτελέσματα. Παρόλο, που το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των επιχειρήσεων
ήταν υποχρεωμένες να δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους στοιχεία, στην πραγματικότητα
ελάχιστες από αυτές είχαν ενημερωμένα τα οικονομικά τους αποτελέσματα,
περιορίζοντας την έρευνα να εξετάσει τις ερευνητικές της υποθέσεις για τα έτη 2013 –
2015. Συνεπώς, παραμένει άγνωστο, ποια είναι η σχέση της αποστολής με την απόδοση
των επιχειρήσεων τα έτη 2016 – 2017.
Επίσης, ο αριθμός των 175 επιχειρήσεων, αδυνατεί να αντικατοπτρίσει το ρόλο και τη
σημασία της δήλωσης αποστολής στο συνολικό πληθυσμό των ελληνικών επιχειρήσεων.
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Επιπλέον, η απόδοση των επιχειρήσεων υπολογίστηκε ως μέσος όρος τα έτη 2013 – 2015.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι γνωστό, αν η συμπερίληψη της δήλωσης
αποστολής κάποιο συγκεκριμένο έτος, έχει θετική επίδραση στην απόδοση των
επιχειρήσεων τα επόμενα έτη.
Τέλος, η έρευνα επιχείρησε να εξεταστεί την οργανωτική απόδοση των επιχειρήσεων με
προσανατολισμό αποκλειστικά στη χρηματοοικονομική απόδοση. Είναι πιθανό, όπως
έχει αποδειχθεί, τα αποτελέσματα να ήταν διαφορετικά, αν η εκτίμηση της απόδοσης να
περιελάβανε συμπεριφοριστικές μετρικές αντί για χρηματοοικονομικές.

5.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Λόγω το ότι τα αποτελέσματα σχετικά με τη σχέση της δήλωσης αποστολής και της
απόδοσης των επιχειρήσεων δεν ήταν τα αναμενόμενα, προτείνεται να πραγματοποιηθεί
έρευνα χρησιμοποιώντας ως μεθοδολογία την αποστολή ερωτηματολογίων προς τις
επιχειρήσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο θα ανακαλυφθεί ποια είναι η στάση των
επιχειρήσεων απέναντι στη δήλωση αποστολής, ούτως ώστε να διερευνηθεί ο λόγος που
απορρίφθηκε η πλειοψηφία των υποθέσεων. Επίσης, η απόδοση των επιχειρήσεων θα
μπορέσει να εκτιμηθεί ως προς τη συμπεριφορά των εργαζομένων, μετρική που έχει
δείξει τη σημαντικότητα της σχετικά με τη δήλωση αποστολής.
Επιπλέον, μπορεί να επεκταθεί το δείγμα, λαμβάνοντας υπόψιν και άλλες επιχειρήσεις,
πέρα των ψηφιακών. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί μια καλύτερη εικόνα ποια είναι
η βαρύτητα που δίνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στη δήλωση αποστολής.
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Bart, C. K.

1997

Ερωτηματολόγιο

44

Διευθύνοντες Β. Αμερική T-test

βιομηχανικές

Σύμβουλοι

και 32 εταιρείες και Πρόεδροι
καταναλωτικών
αγαθών
8

Leuthesser,

L. 1997

Παρατήρηση

Bart, C. K.

1998

Ερωτηματολόγιο

Bart, C. K. and 1998

Ερωτηματολόγιο

O’Gorman,
and Doran, R.

-

C. 1999

Ερωτηματολόγιο / 64
Παρατήρηση

T-test

Σύμβουλοι

72 Καινοτόμες Διοικητικά
Επιχειρήσεις

Baetz, M. C.
11

Η.Π.Α.

136 Ποικιλίας Διευθύνοντες Καναδάς
Υπηρεσιών

10

-

Υπηρεσιών

and Kohli, C.
9

393 Ποικιλίας

Β. Αμερική T-test

Στελέχη
-

Ιρλανδία

Fischers

Μικρομεσαίες

Exact Test
98

12

Bart,

C.

K., 2001

Ερωτηματολόγιο

83

Ποικιλίας Γενικοί

Υπηρεσιών

Bontis, N. and
Taggar, S.
13

David, F. R. and 2003

Παρατήρηση

Sufi,

T.

Διευθυντές,

και

Πρόεδροι

Αμερική

Ποικιλίας

Β. Loadings

-

Η.Π.Α.

and 2003

Παρατήρηση

30 ξενοδοχεία

-

Ηνωμένο

Pearson

Βασίλειο

Correlation

Ευρώπη,

T-test

Lyons, H.
15

Matrix

-

Υπηρεσιών

David, F. R.
14

95

Καναδάς

Bartkus,

B., 2006

Glassman,

M.

Παρατήρηση

56

Ποικιλίας

-

Υπηρεσιών

Ιαπωνία
και Η.Π.Α.

and McAfee, R.
B.
16

Morphew, C. C. 2006

Παρατήρηση

Palmer, T. B. 2008

Παρατήρηση

Stallworth

2008

Παρατήρηση

Content
Analysis

Ιδρύματα

-

Η.Π.Α.

ANOVA

42

Ποικιλίας Χ

Η.Π.Α.

T-test

Ιαπωνία

Regression

Υπηρεσιών

Williams, L.
19

Η.Π.Α.

Εκπαίδευσης

and Short, J. C.
18

-

Εκπαίδευσης

and Hartley, M.
17

Ιδρύματα

Hirota, S. et al.

2010

Παρατήρηση

128 Ποικιλίας Χ
Υπηρεσιών

20

Kirk,

G.

and 2010

Παρατήρηση

138

Equations
Μη

-

Η.Π.Α.

Regression

Κερδοσκοπικοί

Nolan, S. B.

Models

Οργανισμοί
21

22

Ερωτηματολόγιο / 176

Διοικητικά

Nikbakht, F. and

Παρατήρηση

Στελέχη

Bahar, G.

Συνέντευξη

Moss, T. W. et 2011

Παρατήρηση

Gharleghi,

E., 2011

118 Κοινωνικές

-

-

Η.Π.Α.

MANOVA

Κίνα

Squared

Επιχειρήσεις

al.
23

/ Μικρομεσαίες

Ιράν

Yazhou, W. and 2011

Ερωτηματολόγιο

227

Μη Εργαζόμενοι

Κερδοσκοπικοί

Jian, L.

Correlations

Οργανισμοί
24

Amran, N. A.

2012

Παρατήρηση

429 Ποικιλίας

-

Μαλαισία

T-test

-

Σλοβακία

Chi-Square

Υπηρεσιών
25

Dermol, V.

2012

Παρατήρηση

394 Ποικιλίας
Υπηρεσιών

99

26

Dharmadasa, P., 2012

Παρατήρηση

187 Ποικιλίας

-

Σρι Λάνκα

Υπηρεσιών

Maduraapeurma

MannWhitney

, Y. and Herath,

U

test

S. K.
27

Candemir,

A. 2013

Παρατήρηση

and Zalluhoğlu,

402 Ποικιλίας

-

Τουρκία

Content

Υπηρεσιών

analysis

A. E.
28

Babnik, K. et al. 2014

Παρατήρηση

222 Ποικιλίας

-

Σλοβενία

Υπηρεσιών

Factor
Analysis
Rotation

29

Alawneh, A. A.

2015

Παρατήρηση

16 Τράπεζες

-

Ιορδανία

Correlation
Analysis

30

Zhang,

H., 2015

Garrett, T. and

Ερωτηματολόγιο / 243
Συνέντευξη

Craig,

προηγμένης

Κίνα

T-test

-

Η.Π.Α.

T-test

Εργαζόμενοι

Τουρκία

T-test

-

Ιρλανδία

Pearson and

Στελέχη

τεχνολογίας

Liang, X.
31

εταιρείες Διοικητικά

C., 2016

Παρατήρηση

116 Ποικιλίας
Υπηρεσιών

Ngondo, P. S.
and Flynn, M.
A.
32

33

Duygulu, E. et 2016

Ερωτηματολόγιο,

1487

al.

Συνέντευξη

Μικρομεσαίες

Παρατήρηση

7

Fitzgerald,

C. 2016

Ιδρύματα

Εκπαίδευσης

and

Spearman

Cunningham, J.

correlations

A.
34

Lin, Y. H. and 2016

Ερωτηματολόγιο

2 Αεροπορικές Πελάτες

Ιαπωνία

Squared

Εταιρείες

Ryan, C.

Multiple
Correlation

35

36

Macedo, I. M., 2016

Ερωτηματολόγιο

112

Μη Γενικοί

Pinho, J. C. and

Κερδοσκοπικοί

Silva, A. M.

Οργανισμοί

Karatepe
Rashin

and 2016

Ερωτηματολόγιο

10 Ξενοδοχεία

Πορτογαλί

Regression

Διευθυντές

α

Analysis

Εργαζόμενοι

Ηνωμένα

Chi-Square

Αραβικά
Εμιράτα
100

37

Karatepe

and 2016

Ερωτηματολόγιο

22 Τράπεζες

Παρατήρηση

1792

Εργαζόμενοι

Τουρκία

Chi-Square

-

Η.Π.Α.

Correlation

Mehmet
38

Pandey,
and Pandey

Kim 2017

Μη

Κερδοσκοπικοί

Matrix

Οργανισμοί

101

