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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα έρευνα ασχολείται με το αντικείμενο της μέτρησης ικανοποίησης των 

πελατών. Στόχος της έρευνας είναι η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών στο 

διεθνή οργανισμό Black Sea Trade and Development Bank. Ο τομέας με τον οποίο 

ασχολείται η συγκεκριμένη έρευνα (τομέας των διεθνών αναπτυξιακών ιδρυμάτων) 

αποτελεί ένα χώρο που δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα αυξημένη 

ακαδημαϊκή μελέτη. Η παρούσα μελέτη βασίστηκε στην επιστημονική βιβλιογραφία 

της ικανοποίησης των πελατών στις υπηρεσίες εν γένει και στον τραπεζικό τομέα 

συγκεκριμένα. Λόγω όμως της έλλειψης εκτεταμένης βιβλιογραφίας στον 

εξειδικευμένο χώρο των διεθνών αναπτυξιακών ιδρυμάτων πραγματοποιήθηκε και 

ανάλογη πρωτογενής έρευνα. Σκοπός της ήταν η εύρεση των παραγόντων που 

διαμορφώνουν την ικανοποίηση των πελατών σε ένα διεθνές αναπτυξιακό ίδρυμα 

όπως η Black Sea Trade and Development Bank. Ύστερα από τον εντοπισμό και την 

πιστοποίηση των παραγόντων μέσα από τη σχετική βιβλιογραφία, διαμορφώθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο το οποίο ελέγχθηκε και στη συνέχεια δόθηκε σε όλους τους πελάτες 

που έχουν ολοκληρώσει μέχρι σήμερα μία τουλάχιστον συνεργασία με την Black Sea 

Trade and Development Bank. Τέλος, ακολούθησε η ανάλυση των αποτελεσμάτων 

και η διατύπωση των συμπερασμάτων και των προτάσεων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έρευνα αποτελεί διπλωματική εργασία στον τομέα του Μάρκετινγκ του 

Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το επιστημονικό αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η 

συγκεκριμένη έρευνα είναι η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών. Πιο 

συγκεκριμένα, σκοπός της έρευνας είναι η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών 

της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (Black Sea Trade and 

Development Bank ή BSTDB). H BSTDB αποτελεί έναν νεοσύστατο διεθνή 

πολυμερή αναπτυξιακό οργανισμό με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χώρο 

δραστηριοποίησης τις παρευξείνιες χώρες.

Αφορμή της συνεργασίας με την BSTDB για την πραγματοποίηση της παρούσας 

έρευνας ήταν το γεγονός πως κατά την τετράμηνη περίοδο από τον Ιούνιο έως το 

Σεπτέμβριο του 2003 εργάστηκα στον οργανισμό αυτόν στα πλαίσια πρακτικής
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άσκησης (internship). Πιο συγκεκριμένα, εργάστηκα στο Τμήμα Αξιολόγησης Έργων 

(Post Evaluation Office) στο οποίο συμμετείχα στην αξιολόγηση μίας σειράς έργων 

(projects) στα οποία πέρα από την γενική αξιολόγηση επικεντρώθηκα στην 

αξιολόγηση των όποιων θεμάτων σχετίζονταν με το μάρκετινγκ. Η εμπειρία που 

απέκτησα αναφορικά με τους διεθνείς αναπτυξιακούς οργανισμούς εν γένει, την 

BSTDB συγκεκριμένα, τη διαδικασία αξιολόγησης γενικά και συγκεκριμένα την 

αξιολόγηση θεμάτων που άπτονται με το μάρκετινγκ, σε συνδυασμό και με τις 

σύγχρονες ανάγκες του οργανισμού, οδήγησαν στην υλοποίηση της παρούσας 

έρευνας.

Η πραγματοποίηση μίας τέτοιας έρευνας κρίθηκε χρήσιμη και από την πλευρά του 

οργανισμού οπότε και υποστηρίχθηκε απ’ αυτόν. Η BSTDB δεν είχε ασχοληθεί στο 

παρελθόν με την επιστημονική μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών και η 

παρούσα έρευνα αποτελεί μία πρώτη προσέγγιση του θέματος. Από τη στιγμή που η 

μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών αποτελεί ένα είδος αξιολόγησης, η έρευνα 

έγινε μέσα από το Τμήμα Αξιολόγησης Έργων του οργανισμού του οποίου η 

συνεργασία και συμπαράσταση ήταν αμέριστη και συνεχής.

Στην παρούσα έρευνα, ακολουθήθηκαν όλες οι σύγχρονες ακαδημαϊκές απαιτήσεις 

και επιταγές, αλλά παράλληλα στόχος της ήταν η δημιουργία πρακτικών και 

χρήσιμων συμπερασμάτων για την BSTDB. Η συγκεκριμένη φιλοσοφία 

ακολουθήθηκε για δύο βασικούς λόγους. Αρχικά, αποτελεί μία εργασία που έγινε στα 

πλαίσια ενός μεταπτυχιακού προγράμματος στη διοίκηση επιχειρήσεων το οποίο είναι 

προσανατολισμένο στην αγορά. Επιπλέον, η συνεργασία ενός εξωτερικού 

οργανισμού όχι μόνο προαπαιτεί την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων προς 

όφελος του αλλά επίσης παρέχει μία γενικότερη κατευθυντήρια γραμμή 

προσανατολισμού στο χώρο του εφαρμοσμένου μάρκετινγκ και της εφαρμοσμένης 

έρευνας.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι όποιες απόψεις, συμπεράσματα και προτάσσεις 

αναφέρονται στην παρούσα εργασία αποτελούν προσωπικές εκτιμήσεις του 

γράφοντος και δεν σημαίνει απαραίτητα πως αντιπροσωπεύουν τις θέσεις της 

BSTDB.
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ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ορισμός των MDBs

Τα πολυμερή διεθνή χρηματοοικονομικά ιδρύματα αναπτυξιακού χαρακτήρα

(Multilateral Development Banks ή MDBs) παρέχουν χρηματοδότηση για επενδύσεις 

σε ανθρώπινο και φυσικό κεφάλαιο με στόχο την ανάπτυξη (Buiter, 2002). Τα MDBs 

αποτελούν οργανισμούς που δραστηριοποιούνται είτε σε παγκόσμιο επίπεδο είτε σε 

συγκεκριμένες διακρατικές περιοχές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, στις περιοχές 

δραστηριοποίησης ανήκουν και οι ιδρυτικοί φορείς τους καθώς και τα κράτη-μέλη 

τους.

Τα πολυμερή διεθνή χρηματοοικονομικά ιδρύματα αναπτυξιακού χαρακτήρα

μπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις κατηγορίες σύμφωνα με τη γεωγραφική περιοχή 

δραστηριοποίησης τους και το καθεστώς ιδιοκτησίας τους (Paget-Blanc et ai, 2003):

• Παγκόσμια MDBs,

• Τοπικά (regional) MDBs,

• Ευρωπαϊκά MDBs,

• MDBs στα οποία ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαίων τους ανήκει σε ιδιώτες 

επενδυτές.

Οι τρόποι με τους οποίους τα MDBs πραγματοποιούν την ανάπτυξη είναι ποικίλοι 

αλλά βασίζονται κυρίως στην παροχή οικονομικής βοήθειας ή δανεισμού και στην 

προώθηση της γνώσης (μεταφορά τεχνογνωσίας, πραγματοποίηση μελετών κλπ.) με 

σκοπό την ανάπτυξη των κρατών μελών τους. Αν και όλα τα ανάλογα διεθνή 

ιδρύματα δεν έχουν τους ίδιους ακριβώς στόχους, η επιδίωξη της ανάπτυξης 

προσδίδει σε όλα ένα χαρακτήρα κοινωνικό κατά τον οποίο, τελικός στόχος είναι το 

κοινωνικό όφελος. Δηλαδή, αν και οι δραστηριότητές τους είναι προσανατολισμένες 

στην αγορά, σκοπός τους δεν είναι η δημιουργία οικονομικού κέρδους1. Αντίθετα,

1 Αναφορικά με το κέρδος, τα MDBs έχουν τις περισσότερες φορές ως στόχο περισσότερο τη 

διατήρηση τους και λιγότερο την κερδοφορία, οπότε στοχεύουν στην ισοσκέλιση των εσόδων - 

εξόδων ή σε μία μικρή κερδοφορία με σκοπό πάντα την επίτευξη της διατήρησης τους και όχι το 

οικονομικό όφελος των μετόχων (οι οποίοι είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία κράτη).
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απώτερος σκοπός τους είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής του κοινωνικού 

συνόλου.

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα διάφορα MDBs που λειτουργούν ανά τον κόσμο 

έως και σήμερα. Τα στοιχεία του πίνακα 1 αναφέρονται στη χρονιά 2001 όμως αυτοί 

είναι οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται έως και το έτος 2004.

Στο παράρτημα 3 περιλαμβάνεται μία λεπτομερέστερη ανάλυση των MDBs που 

λειτουργούν ανά τον κόσμο έως και σήμερα.
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Πίνακας 1: MDBs - Συνολικά κεφάλαια (2001), έδρες, και κράτη μέλη

Bank Name
Total Assets 
(USDmillion)

Head Office
Member States & Main 
Shareholders (MS)

International Bank for Reconstruction and 
Development (IBRD) (Part of World Bank 
Group)

226,113 Washington
All countries based on GDP - MS: 
US*

European Investment Bank (EIB) 184,521 Luxembourg All EU countries

Inter-American Development Bank (IADB) 57,991 Washington
Latin American countries - MS: 

US*, Argentina and Brazil

Asian Development Bank (ASDB) 44,534 Manila
Asian countries - MS: US* and 
Japan*

International Finance Corporation (IFC) 

(Part of World Bank Group)
27,739 Washington All countries. MS: US*.

European Bank for Reconstruction & 

Development (EBRD)
18,433 London

European countries MS: US*,
Japan*, France*, UK*, Germany* 
and Italy*

Nordic Investment Bank (NIB) 13,240 Helsinki Scandinavian countries

Council of Europe Development Bank 
(CEDB)

12,272 Paris
European countries - MS: France, 
Germany and Italy

African Development Bank (AFDB) 11,073 Abidjan
African countries - MS: US* and 
France*

Corporacion Andina de Fomento (CAF)
6,805 Caracas

Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, 

Venezuela and Spain*

Banco Latinoamericano de Exportaciones 
(BLADEX)

5,894 Panama
Latin American Central & private 
banks

Islamic Development Bank (IDB)
4,948 Jeddah

Muslim countries. MS: Saudi Arabia, 
Kuwait

Central American Bank for Economic 
Integration (CABEI)

3,286 Tegucigalpa
Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua and Salvador.

Caribbean Development Bank (CDB) 618 St Michael
West African Economic Community 
countries. MS: West Afr. Central 
Bank

African Export-Import Bank
(AFREXIMBANK)

411 Cairo
African Central Banks and 
commercial banks

Black Sea Trade & Development Bank 
(BSTDB)

263 Thessaloniki Black-Sea States. MS: Russia

East African Development Bank (EADB) 182 Kampala Kenya, Uganda and Tanzania
Eastern and Southern Africa Trade and 
Development Bank (PTA Bank)

137 Nairobi
African States & Commercial & 
Central banks

* Non-borrowing member states

Πηγή: Paget-Blanc, Ε. G, Scott. Lopez-Cortes, G. "A survey of Multilateral Development Banks and their responses
to the Successive Emerging Market Crises”. Fitch Ratings, International Public Finance. Mar 2003.
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Οι διαφορές των MDBs με τις εμπορικές τράπεζες

Τα πολυμερή αναπτυξιακά διεθνή χρηματοοικονομικά ιδρύματα αν και ανήκουν 

μεταξύ των άλλων στον τραπεζικό τομέα δεν σχετίζονται άμεσα με τον εμπορικό 

τραπεζικό τομέα (retail banking) με τον οποίο παρουσιάζουν θεμελιώδεις διαφορές. 

Οι απλοί καταναλωτές δεν ανήκουν στην πελατειακή τους βάση ενώ δεν παρέχουν 

υπηρεσίες όπως καταθέσεις και αναλήψεις. Τα δάνεια που παρέχουν στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι μεγάλου μεγέθους και απώτερος στόχος τους είναι η 

ανάπτυξη των κρατών μελών και όχι η κερδοφορία . 2

2 Για αυτούς τους λόγους στην παρούσα εργασία, για την εν συντομία αναφορά των MDBs 

χρησιμοποιείται ο όρος οργανισμός (ως ελεύθερη μετάφραση του institution) αντί του όρου τράπεζα 

(bank) παρά το γεγονός πως στη ξένη βιβλιογραφία και στην εφαρμοσμένη χρήση από τους ίδιους τους 

οργανισμούς χρησιμοποιείται στην αγγλική γλώσσα ο όρος τράπεζα. Στην ελληνική γλώσσα ο όρος 

τράπεζα είναι συνυφασμένος με τις εμπορικές τράπεζες και θεωρήθηκε πως η χρήση του στην εργασία 

θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση.

10



Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Το ιστορικό και οι χώρες δραστηριοποίησης της BSTDB

Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (Black Sea Trade and 

Development Bank ή BSTDB) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε από τα 11 κράτη- 

μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών της Μαύρης Θάλασσας 

(Black Sea Economic Co-operation ή BSEC) και αποτελεί έναν περιφερειακό και 

πολυμερή Διεθνή Οικονομικό Οργανισμό (International Financial Institution ή IFI). Η 

ίδρυσή της βασίστηκε στην Ιδρυτική Συμφωνία της Τράπεζας Εμπορίου και 

Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου η οποία υπογράφηκε στην Τυφλίδα της Γεωργίας στις 

30 Ιουνίου 1994 και τέθηκε σε ισχύ στις 24 Ιανουάριου 1997.

Η Ιδρυτική Συμφωνία της Τράπεζας έχει καταχωρηθεί στα Ηνωμένα Έθνη ως διεθνής 

συνθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών. Η εναρκτήρια 

συνάντηση του Συμβουλίου των Διοικητών της Τράπεζας έγινε στη Θεσσαλονίκη 

στις 5-6 Φεβρουάριου και στις 11 Μαρτίου 1998. Η Τράπεζα άρχισε επίσημα τη 

λειτουργία της την 1η Ιουνίου 1999, εφαρμόζοντας την απόφαση του Συμβουλίου των 

Διοικητών που υπογράφηκε στις 6 Απριλίου 1999 κατά την πρώτη ετήσια συνάντησή 

του. Η μετοχική σύνθεση του οργανισμού είναι η ακόλουθη:

• Ελλάδα, Ρωσία και Τουρκία από 16,5%,

• Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουκρανία από 13,5%,

• Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία και Μολδαβία από 2%.
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H BSEC, από την οποία ιδρύθηκε η BSTDB, έχει έτος ίδρυσης το 1992 και μέλη της 

είναι οι ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Γεωργία, 

Ελλάδα, Μολδαβία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία και Ουκρανία. Αποστολή της BSEC 

είναι η διαρκής ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών των κρατών μελών και η ευημερία 

των πολιτών τους.

Η BSTDB δραστηριοποιείται στις χώρες που αποτελούν κράτη μέλη της BSEC. Ο 

σκοπός της λειτουργίας της BSTDB είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης και η προώθηση 

της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη που την απαρτίζουν. Η BSTDB προωθεί 

τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των χωρών μελών, χρηματοδοτεί, μελετά, προτείνει και 

γενικότερα στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών της για τη δημιουργία 

ισχυρών δεσμών ανάμεσα στις οικονομίες τους. Στο παράρτημα 2 παρατίθεται ο 

καταμερισμός των έργων3 του οργανισμού, ανά χώρα, κλάδο και προϊόν μέχρι και το 

Δεκέμβριο του 2003.

Εικόνα 2: Τα κράτη μέλη της BSTDB

3 Με τον όρο «έργο» (project), νοείται ο δανεισμός της BSTDB προς τους πελάτες της. Η 

χρησιμοποίηση του όρου «έργο» αντί του όρου «δανεισμός» λαμβάνει χώρα διότι η BSTDB δεν έχει 

ως μοναδική λειτουργία το δανεισμό. Παράλληλα, έχει μία σειρά λειτουργιών που σχετίζονται με την 

επιτυχία της επένδυσης για τους πελάτες αλλά και για το κοινωνικό σύνολο (πραγματοποίηση μελετών 

παροχή συμβουλών κλπ.).
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Οι αρχές λειτουργίας της BSTDB

Η BSTDB, όπως και κάθε άλλος χρηματοπιστωτικός οργανισμός έχει ως μία από τις 

βασικές προτεραιότητές της την τυπική εξόφληση των δανείων. Όμως, ο χαρακτήρας 

της BSTDB δεν είναι κερδοσκοπικός. Αποτελώντας έναν οργανισμό που συστάθηκε 

από τα ίδια τα κράτη-μέλη, έχει ένα ευρύτερο προσανατολισμό και περισσότερο 

πολύπλευρους στόχους αποβλέποντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων 

χωρών.

Η BSTDB χρηματοδοτεί έργα τα οποία προέρχονται από διαφορετικούς τομείς όπως 

είναι οι παρακάτω: ιδιωτικές επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κυβερνήσεις, 

δημόσιοι και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Για τα διάφορα έργα τα οποία ο 

οργανισμός καλείται να χρηματοδοτήσει, δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στην 

αξιολόγησή τους αναφορικά με το ίδρυμα ή τον οργανισμό που υποβάλλει την 

πρόταση. Επίσης δεν υπάρχει κάποια σειρά προτίμησης αναφορικά με το ίδρυμα ή 

τον οργανισμό.

Ένας από τους παράγοντες που η BSTDB λαμβάνει υπόψη σχετικά με τη 

χρηματοδότηση ή μη ενός έργου, είναι η επίδρασή του στο φυσικό περιβάλλον. Για 

να πραγματοποιηθεί η χρηματοδότηση ενός έργου πρέπει να ικανοποιούνται όλες οι 

περιβαλλοντολογικές προϋποθέσεις που θέτει η BSTDB. Για το σκοπό αυτό, ο 

οργανισμός μπορεί να ζητήσει από τον πελάτη να πραγματοποιήσει, με τη 

συνεργασία εξωτερικών ειδικευμένων συνεργατών, την αποτίμηση της 

περιβαλλοντολογικής επίδρασης που θα έχει το έργο. Επίσης, κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης του έργου, η περιβαλλοντολογική επίδρασή του παρακολουθείται 

διαρκώς.

Λόγω του διαφορετικού επιπέδου της οικονομικής ανάπτυξης του κάθε κράτους 

μέλους, η BSTDB προσαρμόζει τη στρατηγική της για κάθε χώρα σύμφωνα με τις 

ανάγκες της κάθε εθνικής οικονομίας. Οι στρατηγικές αυτές ενημερώνονται διαρκώς 

με στόχο τη συνεχή προσαρμογή τους στις διάφορες αναπτυξιακές προτεραιότητες 

της κάθε περιοχής. Ουσιαστικά, σκοπός της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι η 

μεγιστοποίηση της μεταφοράς χρήματος και τεχνογνωσίας στην περιοχή. Πιο 

συγκεκριμένα, οι λειτουργικοί στόχοι του Οργανισμού είναι οι εξής:
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• προώθηση

ο της εμπορικής σύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών, 

ο των διακρατικών συνεργασιών, 

ο της άμεσης χρηματοδότησης από την αλλοδαπή,

• στήριξη των προσπαθειών που συντελούν στην διαρκή ανάπτυξη με έμφαση 

στη μείωση της ανεργίας,

• διασφάλιση πως κάθε έργο είναι οικονομικά αποτελεσματικό και 

προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.

Αναφορικά με τη χρηματοοικονομική της πολιτική, η BSTDB ως ένας διεθνής 

οργανισμός που αποσκοπεί στην ανάπτυξη των κρατών μελών του αλλά και 

παράλληλα ως ένας διεθνής οικονομικός οργανισμός, ακολουθεί τις παρακάτω 

βασικές αρχές:

• ασφαλείς και αποτελεσματικές τραπεζικές διαδικασίες,

• αυστηρή εξέταση του επενδυτικού ρίσκου,

• δυναμική διαχείριση των ζητημάτων αναφορικά με το επενδυτικό ρίσκο,

• συντηρητική έκθεση στον επενδυτικό κίνδυνο,

• διαφάνεια και υπευθυνότητα,

• συνεργασία με άλλα MDBs.

Η δομή της διοίκησης

Η ανώτερη διοίκηση της BSTDB αποτελείται από δύο συμβούλια (Board of 

Governors και Board of Directors), τον πρόεδρο, τρεις αντιπροέδρους και τον γενικό 

γραμματέα. Όλα τα τμήματα του οργανισμού υπάγονται σε έναν εκ των τριών 

αντιπροέδρων ή στον ίδιο τον πρόεδρο. Το κάθε κράτος μέλος του οργανισμού 

αντιπροσωπεύεται και στα δύο συμβούλια της διοίκησης. Όλα τα στελέχη των 

διαφόρων τμημάτων του οργανισμού έχουν αυξημένη τραπεζική και 

χρηματοοικονομική εμπειρία ενώ προέρχονται από διάφορες χώρες, οι οποίες δεν 

είναι όλες μέλη της BSTDB. Οι εργαζόμενοι του οργανισμού είναι περίπου 100 

άτομα ενώ επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική.
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Πίνακας 2: Η δομή της διοίκησης της BSTDB
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Advisor*
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* Τα συγκεκριμένα τμήματα υπάγονται απευθείας στην αρμοδιότητα του προέδρου της BSTDB

Αποστολή της BSTDB

Αποστολή του οργανισμού είναι η αποτελεσματική συμβολή στη διαδικασία 

μετάβασης των κρατών-μελών με σκοπό την οικονομική ευημερία των λαών της 

περιοχής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρηματοδότησης και προώθησης 

περιφερειακών προγραμμάτων και της παροχής διαφόρων τραπεζικών υπηρεσιών σε 

προγράμματα του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα των κρατών-μελών.

Στρατηγικοί στόχοι

Οι στρατηγικοί στόχοι της BSTDB είναι οι παρακάτω:

• η καθιέρωσή της στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, ως ένας έγκυρος 

διεθνής οικονομικός οργανισμός,

• η προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και της συνεργασίας με τα κράτη- 

μέλη,

• η διαμόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής των κρατών-μελών με στόχο την 

καλύτερη χρήση των πόρων τους,

• η παροχή συμβουλών για τον καθορισμό ορθολογικών οικονομικών 

πολιτικών,
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• η ανάπτυξη της συνεργασίας με τα υπόλοιπα διεθνή αναπτυξιακά και 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα, καθώς και με εθνικές χρηματοδοτικές και 

αναπτυξιακές οργανώσεις των κρατών-μελών,

• η ίδρυση και διαχείριση ειδικών ταμείων για συγκεκριμένους σκοπούς, οι 

οποίοι θα αποφασίζονται από το Συμβούλιο των Διοικητών,

• η ανάληψη ερευνών και μελετών για την προώθηση της οικονομικής 

ανάπτυξης της περιφέρειας των κρατών-μελών με σκοπό την τόνωση της 

ανασυγκρότησης και ανάπτυξης.

Λεπτομερέστερο σχέδιο δράσης καταρτίζεται για κάθε χώρα-μέλος ξεχωριστά, με τη 

μορφή ετήσιας έκθεσης (Country Strategy) η οποία συντάσσεται μετά από τη 

συλλογή στοιχείων που αφορούν στην χρηματοοικονομική και πολιτική κατάσταση 

του κάθε κράτους.

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η BSTDB για την προσέλκυση πελατών4

Η BSTDB ως ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη των κρατών μελών του, δεν έχει ως μοναδικό στόχο την κερδοφορία ενώ 

παράλληλα αποφεύγει τον επιθετικό ανταγωνισμό με τους υπόλοιπους οργανισμούς 

και τράπεζες. Παρόλα αυτά, ως ένας αυτόνομος οργανισμός, ενδιαφέρεται για την 

προσέλκυση πελατών οπότε προσπαθεί να διατηρεί και παράλληλα να προβάλλει μία 

σειρά ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων αναφορικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

του. Τα κύρια πλεονεκτήματα που ο οργανισμός προβάλλει στους πελάτες του είναι 

τα ακόλουθα:

• επικέντρωση στις παρευξήνιες χώρες και κατοχή ανάλογης τεχνογνωσίας,

• προσανατολισμός στα δεδομένα της αγοράς,

• δυνατότητες μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης,

• δυνατότητες συγχρηματοδότησης με άλλα IFIs και τράπεζες,

• αναλυτική αλλά και γρήγορη διαδικασία έγκρισης των προτάσεων,

• οι ομάδες που αναλαμβάνουν τα έργα έχουν παράλληλα διεθνή και τοπική 

τεχνογνωσία.

Α Στην παρούσα έρευνα, ο όρος πελάτης χρησιμοποιείται ως μετάφραση του όρου client ο οποίος και 

χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον οργανισμό.
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Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα 

που συνδέονται με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις / 

οργανισμούς. Η αναγνώρισης της σημασία της ικανοποίησης των πελατών αποτελεί 

και ένα από τα δείγματα της εφαρμογής του σύγχρονού μάρκετινγκ κατά το οποίο οι 

επιχειρήσεις στρέφονται προς το εξωτερικό περιβάλλον για να λάβουν πληροφορίες 

για τα προϊόντα / υπηρεσίες τους και να μπορούν έτσι να προσαρμόζονται στις 

ανάγκες των πελατών τους και όχι μόνο στις δικές τους ικανότητες και εκτιμήσεις 

όπως γινόταν στο παρελθόν. Εξάλλου, το αντικείμενο της ικανοποίησης των πελατών 

δεν ασχολείται τόσο με την καθεαυτού ποιότητα και αξία των υπηρεσιών όσο με την 

αντίληψη (perception) των πελατών απέναντι στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Όπως 

αναφέρει χαρακτηριστικά ο Gerson (1993, κατά Gorst et αί, 1998), αν οι πελάτες 

θεωρούν την ποιότητα και την αξία των υπηρεσιών μίας επιχείρησης / οργανισμού 

ικανοποιητική, τότε είναι ικανοποιητική.

Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί και την ουσία της μέτρησης της ικανοποίησης των 

πελατών σε συνδυασμό με τη σύγχρονη φιλοσοφία του Μάρκετινγκ, σύμφωνα με την 

οποία ο προσανατολισμός των επιχειρήσεων / οργανισμών πρέπει να είναι προς τις 

ανάγκες των πελατών (customer oriented) και όχι προς τις δυνατότητες των 

επιχειρήσεων. Μάλιστα, η πλέον σύγχρονη προσέγγιση του θέματος είναι η 

προσπάθεια εντοπισμού όχι μόνο των παραγόντων που είναι σημαντικοί για τους 

πελάτες σήμερα, αλλά και η εξεύρεση των παραγόντων που θα είναι σημαντικοί για 

τους πελάτες στο μέλλον (Ting, 2002).

Στην παρούσα έρευνα λήφθηκε υπόψη πως η ικανοποίηση των πελατών αν και όπως 

αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία, συνδέεται άμεσα με την αντίληψη των 

πελατών για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, δεν αποτελεί και τη 

μοναδική παράμετρο ικανοποίησης τους. Επιπλέον παράγοντες οι οποίοι δεν 

συνδέονται άμεσα με την ποιότητα αποτελούν παράγοντες της ικανοποίησης των 

πελατών, όπως οι προσδοκίες των πελατών, η τιμή κλπ. (Bou-Llousar, 2001).

Σε μία έρευνα που έλαβε χώρα το 1996 σε 289 γενικούς διευθυντές επιχειρήσεων 

(CEOs) στις Η.Π.Α., το 47% αυτών απάντησε πως ο πρώτος στόχος τους είναι η
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ικανοποίηση των πελατών τους. Η δεύτερη σε σειρά απάντηση που δόθηκε (μείωση 

του κόστους) είχε κατά πολύ μικρότερο ποσοστό (27%)(0’Leary, 1996). Μία άλλη 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Ellis et al. το 1995, έδειξε πως το 54% από 

τις επιχειρήσεις / οργανισμούς που ρωτήθηκαν, χρησιμοποιούν κάποια μέθοδο 

μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών τους. Σε μία άλλη έρευνα που διενεργήθηκε 

το 1994 σε περισσότερες από 200 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των Η.Π.Α., ένα 

ποσοστό μεγαλύτερο του 90% δήλωσε πως ήδη χρησιμοποιούσε μία μέθοδο 

μέτρησης και βελτίωσης της ικανοποίησης των πελατών τους (Lowenstein, 1996 

κατά Yeung et al., 2000). Κατά το έτος 2003 τα χρήματα που δαπανήθηκαν για τη 

μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών από τις επιχειρήσεις των Η.Π.Α. 

υπολογίζονται στα 600 εκατομμύρια δολάρια5 (Kiska 2004).

Η ικανοποίηση των πελατών κατά τον Donnely (1999) διαιρείται σε δύο μεταβλητές 

οι οποίες προκαλούν η κάθε μία διαφορετική συμπεριφορά:

• συνθήκες (conditions) οι οποίες δυσαρεστούν τους πελάτες (dissatisfiers): 

αυτές οι καταστάσεις προκαλούν στους πελάτες απογοήτευση αλλά αν 

απαλειφθούν από την επιχείρηση δεν σημαίνει πως θα ικανοποιηθούν οι 

πελάτες. Το κέρδος είναι πως δεν θα δυσαρεστηθούν.

• συνθήκες οι οποίες ικανοποιούν τους πελάτες (satisfiers): αντίστοιχα, έλλειψη 

συνθηκών οι οποίες ικανοποιούν τους πελάτες δεν σημαίνει απαραίτητα πως 

οι πελάτες θα οδηγηθούν στην απογοήτευση. Δηλαδή, το γεγονός πως δεν θα 

ικανοποιηθούν δεν σημαίνει απαραίτητα πως θα δυσαρεστηθούν.

Με βάση τον παραπάνω διαχωρισμό, ο συγγραφέας προτείνει τον εντοπισμό και την 

απαλοιφή των συνθηκών που δυσαρεστούν τους πελάτες, υπενθυμίζοντας όμως πως 

αυτές οι συνθήκες όσο και αν εξαλειφθούν δεν συνδράμουν στην ικανοποίηση των 

πελατών6. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Pavone (1995) είναι δυνατό, οι πελάτες

5 Σύμφωνα με την έρευνα της εταιρίας Inside research.

6 Προς καλύτερη κατανόηση, το παράδειγμα που παρέχει ο συγγραφέας είναι αυτό των αεροπορικών 

γραμμών στις οποίες αν και οι επιβάτες αισθάνονται δυσαρέσκεια όταν οι πτήσεις παρουσιάζουν 

καθυστερήσεις, αν αυτές είναι συνεπείς, λαμβάνουν τη συνθήκη αυτή ως δεδομένη και δεν αυξάνεται 

η ικανοποίησή τους.
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να μην αισθάνονται δυσαρέσκεια αλλά και συγχρόνως να μην αισθάνονται 

ικανοποιημένοι.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Kondo (2001) αναφέρει πως αν μία επιχείρηση επιτύχει 

τη σωστή αντιμετώπιση και απαλοιφή των παραπόνων των πελατών, το οποίο είναι 

ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα αναφορικά με την ικανοποίηση των πελατών, 

δεν σημαίνει πως οι πελάτες απαραίτητα θα ικανοποιηθούν από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες. Ακόμα και στην περίπτωση που τα παράπονα των πελατών εξαλειφθούν 

ολοκληρωτικά αυτό δεν θα επιφέρει αναγκαία και μία κατακόρυφη αύξηση της 

ικανοποίησης.

Οι Bond et ai. (2001) διαιρούν τους παράγοντες ικανοποίησης των πελατών σε τρεις 

ομάδες σύμφωνα με τον τρόπο που επηρεάζουν την ικανοποίηση. Οι τρεις ομάδες 

είναι οι ακόλουθες:

• βασικοί παράγοντες (basic factors): είναι απαραίτητοι για την ικανοποίηση 

των πελατών και η απουσία τους συνδέεται εκθετικά (exponentially) με την 

δυσαρέσκεια των πελατών,

• διαμορφώμένοι παράγοντες (articulated factors): είναι οι παράγοντες που οι 

πελάτες λαμβάνουν συνειδητά υπόψη. Η αύξηση της ποιότητας σε αυτούς 

τους παράγοντες συνδέεται γραμμικά με την ικανοποίηση των πελατών,

• συναρπαστικοί παράγοντες (excitement factors): αυτοί οι παράγοντες δεν 

λαμβάνονται υπόψη από τους πελάτες αλλά η παρουσία τους μπορεί να 

αυξήσει κατακόρυφα την ικανοποίηση.

Η ικανοποίηση των πελατών κατά τον Caldeira (2000) δεν είναι παρά το πρώτο βήμα 

για μία επιχείρηση / οργανισμό διότι στοχεύει απλώς στην ικανοποίηση των 

προσδοκιών των πελατών και στην αποφυγή της όποιας απογοήτευσής τους χωρίς να 

υπολογίζεται πως οι προσδοκίες τους μπορεί να είναι χαμηλές ή ότι και ο ίδιος ο 

οργανισμός μπορεί να στοχεύει να τις χαμηλώσει. Έτσι προτείνει πως ο απώτερος 

στόχος είναι οι προσφερόμενες υπηρεσίες να υπερβαίνουν τις προσδοκίες των 

πελατών. Επιπρόσθετα οι Martensen et al. (2001), στη δική τους παρεμφερή έρευνα 

υποστηρίζουν πως οι προσδοκίες των πελατών δεν επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την 

ικανοποίηση τους.
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Επίσης, ένα θέμα το οποίο δημιουργεί προβληματισμό είναι η αποτελεσματικότητα 

της ποσοτικής μέτρησης της ικανοποίησης μέσω του υπολογισμού της διαφοράς της 

αντίληψης για την ποιότητα των υπηρεσιών (service perceived quality) και των 

προσδοκιών των πελατών7. Για αυτόν το λόγο προτείνεται η εναλλακτική διαδικασία 

της απευθείας υποκειμενικής μέτρησης της ικανοποίησης πελατών (Anderson et al. 

1994 κατά Bums et al. 2003).

Ο Keenan (2000) αναφέρει πως η ικανοποίηση των πελατών δεν συνδέεται άμεσα με 

την πίστη των πελατών (brand loyalty). Για να επιτευχθεί η πίστη των πελατών η 

ικανοποίηση τους αποτελεί μία ισχυρή βάση αλλά στη συνέχεια χρειάζονται και 

περαιτέρω μορφές δράσης πέρα από μία έρευνα που αποφέρει θετικά αποτελέσματα. 

Αντίθετα, ο Kristensen (1998) διατυπώνει πως η ικανοποίηση και η πίστη των 

καταναλωτών αποτελούν παράγοντες που οδηγούν στην κερδοφορία και οι οποίοι 

συσχετίζονται. Στο μαθηματικό μοντέλο το οποίο έχει διαμορφώσει, οι δύο αυτοί 

παράγοντες συνδέονται με την κερδοφορία ενώ παράλληλα η πίστη διαμορφώνεται 

μέσα από την ικανοποίηση των πελατών8.

Οι Gorst et al. (1999) θεωρούν πως η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί 

προϋπόθεση για να γίνουν πιστοί. Το μοντέλο που διαμορφώσανε οι παραπάνω, και 

το οποίο ονομάζεται Sheffield model9, (εικόνα 3) λαμβάνει υπόψη τρεις 

αλληλοσυνδεόμενους παράγοντες (αντίληψη των πελατών για ποιότητα, προσδοκίες

7 Η ποσοτική αυτή μέθοδος χρησιμοποιείται από μία πλειάδα μοντέλων μεταξύ των οποίων είναι το 

ευρέως διαδεδομένο Servqual και όσα νεότερα μοντέλα βασίζονται σε αυτό.

8 Το μοντέλο του Kristensen είναι το ακόλουθο:

11= ΐΛς ι,...,ς»)9{Xwic)-Xk*f
όπου αναφορικά με το ζήτημα της σύνδεσης πίστης και ικανοποίησης:

L: η πίστη των καταναλωτών,

ς,: η διαφορά της ικανοποίησης για κάθε παράγοντα της επιχείρησης από τους ανταγωνιστές της.

9 Το μοντέλο Sheffield πήρε το όνομα του από την πρώτα έρευνα στην οποία χρησιμοποιήθηκε και η 

οποία ήταν η μέτρηση της ικανοποίησης των ατόμων που παρακολούθησαν το 3° Παγκόσμιο Συνέδριο 

Διοίκησης Ολοκληρωμένης Ποιότητας (3rd World Congress for Total Quality Management) στο 

Sheffield το 1998.
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και αξία) και θεωρεί πως οι τρεις αυτοί παράγοντες διαμορφώνουν το επίπεδο της 

ικανοποίησης των πελατών το οποίο με τη σειρά του συνεισφέρει στη δημιουργία της 

ανάλογης πίστης.

Το μοντέλο Sheffield παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με το μοντέλο που διαμόρφωσε 

ο Fumell10 (1992 κατά Kanji et αί, 2000) στο οποίο όμως, όπως φαίνεται και στην 

εικόνα 4, υπάρχει ένας επιπλέον παράγοντας που οδηγεί στην ικανοποίηση των 

πελατών (η αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραπόνων τους). Επιπλέον, η πίστη 

των πελατών δεν θεωρείται αποτέλεσμα της ικανοποίησης τους όπως στο μοντέλο 

Sheffield, αλλά αντιπροσωπεύει την ακριβώς αντίστροφη σχέση κατά την οποία η 

πίστη των πελατών οδηγεί στην ικανοποίηση των πελατών.

10 Αν και στο άρθρο των Kanji και Wallace δεν γίνεται κάποια αναφορά για τη σχέση των δύο 

μοντέλων (Sheffield και Fumell), θα πρέπει να σημειωθεί πως οι Kanji και Wallace είναι δύο εκ των 

δημιουργών του μοντέλου Sheffield.
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Η σχετική βιβλιογραφία που αναφέρεται στο ζήτημα της σχέσης μεταξύ της πίστης 

των πελατών και της ικανοποίησης τους δεν καταλήγει ολοκληρωμένα σε ένα κοινό 

συμπέρασμα". Όμως είναι από όλους αποδεκτό πως οι δύο αυτές μεταβλητές 

συνδέονται θετικά ανεξάρτητα από το βαθμό και το τρόπο συσχέτισης τους. Για την 

παρούσα έρευνα το συγκεκριμένο συμπέρασμα ήταν αρκετό για να αναζητηθεί το 

επίπεδο της ικανοποίησης των πελατών ως μέτρο εκτίμησης της πίστης των πελατών 

σε πρώτο επίπεδο και σε δεύτερο επίπεδο για να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα της 

έρευνας για την αύξηση της πίστης των πελατών.

Στην παρούσα έρευνα, ανάμεσα στις διάφορες βιβλιογραφικές πηγές που 

χρησιμοποιήθηκαν αναφορικά με την ικανοποίηση των πελατών ιδιαίτερη έμφαση 

δόθηκε στη μελέτη που πραγματοποίησε ο Weylman (1995) και στην οποία παρέχει 

οκτώ τακτικές ικανοποίησης των πελατών. Οι οκτώ τακτικές τις οποίες προτείνει ο 

Weylman πως κάθε οργανισμός / επιχείρηση πρέπει να εκτελεί είναι οι παρακάτω:

• πρέπει να παρακινεί σθεναρά τους πελάτες του να εκφράσουν τις απόψεις 

τους,

• κάθε ζήτημα που τοποθετείται από τους πελάτες πρέπει να το αντιμετωπίζει 

ως ιδιαίτερα σημαντικό,

• πρέπει να κατανοεί με ακρίβεια τι ζητάν οι πελάτες από αυτόν,

• πρέπει να εξασφαλίζει πως οι πελάτες κατανοούν πλήρως τι ζητείται από 

αυτούς,

• πρέπει να απαντά σε οποιαδήποτε ζητήματα θέτουν οι πελάτες του,

• πρέπει να είναι συνεπής σε όλες του τις συναντήσεις,

• πρέπει να παρέχει πραγματικές υπηρεσίες και με τρόπο που έχει δεσμευθεί 

πως θα τις παρέχει,

• πρέπει να είναι πάντοτε ειλικρινής. 11

11 Οι Abdulah et al. (2000) αναφέρουν μία σειρά ερευνών εκ των οποίων πολλές στηρίζουν την άποψη 

πως η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί αίτιο δημιουργίας πιστών πελατών (Anderson et al., 1994; 

Oliver et al., 1981; Pritchard, 1991) ενώ πολλές άλλες υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει μία ανάλογη 

σχέση (Cronin et al., 1992; Fomell, 1992; Oliva et al.., 1992).
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ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για να πραγματοποιηθεί η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών του οργανισμού, 

ακολουθήθηκε η διαδικασία που συνιστά ο Motley ((a)2000) σύμφωνα με την οποία 

αρχικά πρέπει να εντοπιστούν οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την ικανοποίηση 

των πελατών και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί έρευνα στην οποία θα 

αξιολογηθεί η ικανοποίηση των πελατών με βάση τους συγκεκριμένους παράγοντες 

που ήδη έχουν εντοπιστεί. Έτσι, ως πρώτο βήμα επιλέχθηκε να βρεθούν οι 

παράγοντες που οι πελάτες λαμβάνουν, συνειδητά ή ασυνείδητα, υπόψη κατά τη 

συνεργασία τους με τον οργανισμό και οι οποίοι επιφέρουν ικανοποίηση ή 

δυσαρέσκεια σε αυτούς. Για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των παραγόντων 

αυτών πραγματοποιήθηκε έρευνα σε μία ποικιλία πηγών έτσι ώστε να βρεθούν όλοι 

οι πιθανοί παράγοντες που δύνανται να επηρεάζουν το επίπεδο ικανοποίησης των 

πελατών του οργανισμού.

Παρακάτω αναλύονται οι διάφορες πηγές που ερευνήθηκαν, ενώ στον πίνακα 1 

περιγράφονται περιληπτικά οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, η σχετικότητα τους με 

την περίπτωση της BSTDB καθώς και το επίπεδο παροχής πληροφοριών της κάθε 

πηγής.

Πίνακας 3: Σχετικότητα και επίπεδο πληροφορίας των πηγών πληροφόρησης
Πηγή πληροφόρησης Σχετικότητα Ποσότητα διαθέσιμων

χρήσιμων πληροφοριών

Βιβλιογραφική ανασκόπηση της ικανοποίησης των 

πελατών στον τομέα των υπηρεσιών

μέτρια μεγάλη

Βιβλιογραφική ανασκόπηση ικανοποίησης των πελατών 

στον τραπεζικό τομέα

μέτρια αρκετή

Μοντέλα μέτρησης ικανοποίησης των πελατών μέτρια αρκετή

Βιβλ.ιογραφική ανασκόπηση ικανοποίησης των πελατών 

στα IFIs

μεγάλη πολύ χαμηλή

Υλικό από τα IFIs μεγάλη μεγάλη

Σχετικές έρευνες σε IFIs μεγάλη μηδενική

Συνεντεύξεις σε managers της BSTDB μεγάλη μεγάλη
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Βιβλιογραφία

Με σκοπό τον εντοπισμό των παραγόντων που διαμορφώνουν το επίπεδο της 

ικανοποίησης των πελατών της BSTDB, αρχικά πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική 

ανασκόπηση της ικανοποίησης των πελατών στον τομέα των υπηρεσιών. Μέσω της 

γενικής βιβλιογραφίας εντοπίστηκαν ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι έχουν γενική 

εφαρμογή στις περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Όμως, ο γενικότερος 

τομέας της ικανοποίησης των πελατών δεν συμπεριλάμβανε τους ιδιαίτερους 

παράγοντες που διέπουν τον τραπεζικό τομέα.

Στη συνέχεια, ακολούθησε βιβλιογραφική ανασκόπηση εξειδικευμένης 

βιβλιογραφίας αναφορικά με την ικανοποίηση των πελατών στον τραπεζικό τομέα. 

Μέσω της συγκεκριμένης αναζήτησης, εντοπίστηκαν κάποιοι επιπλέον παράγοντες οι 

οποίοι αναφέρονταν στα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά του τραπεζικού τομέα και mo 

συγκεκριμένα στο δανεισμό. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως η 

συντριπτική πλειοψηφία της σχετικής βιβλιογραφία αναφέρεται στις εμπορικές 

τράπεζες οι οποίες παρουσιάζουν πολλές και σημαντικές διαφορές με τα διεθνή 

χρηματοοικονομικά ινστιτούτα. Ως αποτέλεσμα, μία πλειάδα παραγόντων που είναι 

ιδιαίτερα σημαντικοί για τις εμπορικές τράπεζες είναι μικρής ή μηδενικής σημασίας 

για τα διεθνή χρηματοοικονομικά ινστιτούτα (π.χ. ο χρόνος αναμονής και 

εξυπηρέτησης στο ταμείο).

Στη συνέχεια, αναζητήθηκε σχετική βιβλιογραφία που να αναφέρεται στην 

ικανοποίηση των πελατών αποκλειστικά στα διεθνή χρηματοοικονομικά ινστιτούτα. 

Όμως, δεν βρέθηκαν ανάλογα άρθρα. Ένα σημαντικό αίτιο έλλειψης της ανάλογης 

βιβλιογραφίας είναι πως ο αριθμός των συγκεκριμένων οργανισμών σε σχέση με τις 

υπόλοιπες πηγές δανεισμού (εμπορικές τράπεζες, κλπ.) είναι μικρός. Ένα επιπλέον 

αίτιο ενδέχεται να είναι το γεγονός ότι λόγω της φύσης των υπηρεσιών των διεθνών 

χρηματοοικονομικών ινστιτούτων (δανεισμός μεγάλων ποσών χρημάτων, 

συνεργασίες σε κράτη και μεγάλες επιχειρήσεις), ένα μέρος των συγκεκριμένων 

πληροφοριών, οι οργανισμοί ενδέχεται να προτιμούν να το διατηρούν απόρρητο.

Τέλος, για να επιτελεστεί μία mo εξειδικευμένη προσέγγιση, αναζητήθηκε το υλικό 

που προσφέρουν τα διεθνών οικονομικών οργανισμών. Για την εύρεση του σχετικού
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υλικού αξιοποιήθηκε αρχικά η βάση δεδομένων της BSTDB η οποία περιλαμβάνει 

σχετικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό άλλων οργανισμών, ιδιαίτερα δε αυτών με 

τους οποίους συνεργάζεται. Επίσης, πολύ χρήσιμο ήταν το υλικό που λήφθηκε από 

τις ιστοσελίδες των MDBs. Αυτό συνέβη διότι οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί, 

λόγω του κοινωνικού προσανατολισμού τους, έχουν όλοι εκτενείς ηλεκτρονικές 

ιστοσελίδες οι οποίες δεν αποσκοπούν αποκλειστικά στην προβολή και διαφήμισή 

τους αλλά και στην πληροφόρηση του κοινού για τις αρχές που διέπουν τις 

δραστηριότητές τους.

Τέλος έγινε και μία προσπάθεια εντοπισμού κάποιας ανάλογης έρευνας η οποία να 

έχει πραγματοποιηθεί από κάποιο άλλο διεθνές οικονομικό ινστιτούτο. Δύο 

συνεργαζόμενοι με την BSTDB οργανισμοί ρωτήθηκαν αν έχει γίνει κάποια ανάλογη 

έρευνα. Όμως, και στις δύο περιπτώσεις η απάντηση ήταν αρνητική. Επίσης 

ερευνήθηκαν εκτενώς οι ηλεκτρονικές σελίδες όλων των σχετικών οργανισμών αλλά 

δεν βρέθηκε κάποια ανάλογη έρευνα.

Πιστοποιημένα μοντέλα μέτρησης

Επιπλέον, για τον προσδιορισμό και την μέτρηση των παραγόντων εξετάστηκε το 

ενδεχόμενο εφαρμογής πιστοποιημένων μοντέλων μέτρησης ικανοποίησης των 

πελατών. Εντοπίστηκαν και εξετάστηκαν δύο μοντέλα μέτρησης. Το πρώτο είναι το 

μοντέλο Servqual (Parasuraman et al., 1986) το οποίο αποτελεί ένα μοντέλο 

μέτρησης ικανοποίησης των πελατών το οποίο έχει εφαρμογή σε όλους τους τύπους 

των υπηρεσιών. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου μοντέλου είναι η 

ευρύτερη αποδοχή και χρησιμοποίησή του από πολλές επιχειρήσεις, γεγονός που το 

καθιστά ένα αναγνωρισμένο και πολλάκις ελεγμένο μοντέλο.

Όμως, το Servqual απορρίφθηκε για τη συγκεκριμένη έρευνα διότι θεωρήθηκε πως ο 

γενικός χαρακτήρας του δεν συνδέεται με τις εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών 

του συγκεκριμένου κλάδου. Δηλαδή, αν και αρκετοί από τους παράγοντες που 

περιλαμβάνει αφορούν τους πελάτες της BSTDB, οι περισσότεροι δεν είναι ιδιαίτερα 

σημαντικοί στο τομέα των διεθνών οικονομικών οργανισμών. Οι Brown et al. (1993, 

κατά Dyke et al, 1997) σε μία έρευνα με σκοπό την προσαρμογή του Servqual στον 

τραπεζικό τομέα, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως απαιτούνται πολλά περισσότερα
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από μία απλή προσαρμογή για συνδεθεί το μοντέλο με τους κρίσιμους παράγοντες 

που διέπουν την ικανοποίηση των πελατών του τραπεζικού τομέα.

Ως αποτέλεσμα, για να εφαρμοζόταν με ορθό τρόπο στη συγκεκριμένη έρευνα το 

Servqual, θα έπρεπε πρώτα να γίνει μία προσαρμογή του στον κλάδο των διεθνών 

οικονομικών οργανισμών. Όμως μία επιστημονική και ολοκληρωμένη προσέγγιση 

ενός ανάλογου θέματος απαιτεί μία έρευνα τάξης μεγέθους που ξεπερνά τα όρια της 

παρούσας εργασίας . Για παράδειγμα, μία ανάλογη προσπάθεια η οποία έλαβε χώρα 

στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων από τους Kettinger et al. (1997) και η 

οποία μάλιστα στηρίχθηκε από ανάλογη βιβλιογραφία (όπου στον κλάδο των διεθνών 

οικονομικών οργανισμών δεν υπάρχει σχετική βιβλιογραφία), βασίστηκε σε μεγάλο 

δείγμα και εκτενείς στατιστικούς ελέγχους (ποσοτικά και χρονικά), σε βαθμό που 

ξεπερνά κατά πολύ τις προδιαγραφές της παρούσας έρευνας.

Ένα επίσης εξέχον στοιχείο του Servqual είναι το γεγονός πως εισάγει ένα τύπο 

διπλών ερωτήσεων σύμφωνα με τον οποίο οι ερωτώμενοι αρχικά απαντάνε σε τι 

επίπεδο προσδοκούν ο οργανισμός να διατηρεί τις υπηρεσίες του και στη συνέχεια 

ποιο είναι το πραγματικό επίπεδο της υπηρεσίας για τον οργανισμό στον οποίο 

λαμβάνει χώρα η έρευνα. Η διαφορά μεταξύ των προσδοκιών και της αντίληψης των 

πελατών αποτελεί το μέτρο ικανοποίησης τους.

Στην παρούσα έρευνα αξιολογήθηκε αν αυτός ο τύπος ερωτήσεων θα ήταν ωφέλιμο 

να χρησιμοποιηθεί και τελικά απορρίφθηκε. Αρχικά, λήφθηκε υπόψη πως οι 

ερωτήσεις θα έπρεπε να διπλασιαστούν γεγονός το οποίο θα αύξανε στο διπλάσιο το 

μέγεθος και το χρόνο απάντησης του ερωτηματολογίου. Αναφορικά με το 

συγκεκριμένο ζήτημα, οι Kennedy et al. (2000) αναφέρουν πως δύο από τους 

παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στις έρευνες ικανοποίησης των πελατών 

είναι οι ακόλουθοι: 12

12 Οι 22 παράγοντες που εμπεριέχονται στο Servqual έχουν επιλεγεί μέσα από ένα σύνολο πολλών 

περισσοτέρων παραγόντων και έχουν ελεγχθεί διεξοδικά μέσω εκτεταμένης στατιστικής ανάλυσης και 

πραγματοποίησης πολλών focus groups σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία (Parasurman et al. 1991). 

Μία αυθαίρετη μορφοποίηση τους ή έστω μία μεταβολή τους μέσω μη ολοκληρωμένων και ενδελεχών 

ελέγχων θα αναιρούσε την πιστοποίηση του και θα μείωνε την αποτελεσματικότητα του.
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• ανθρώπινος παράγοντας: τα άτομα και οι επιχειρήσεις διακρίνονται από ένα 

αίσθημα κόπωσης απέναντι στα ερωτηματολόγια και σε παρεμφερείς 

ερευνητικές διαδικασίες,

• επίπεδο πολυπλοκότητας: όσο πιο πολύπλοκο είναι ένα ερωτηματολόγιο τόσο 

πιθανότερο είναι η ίδια του η μορφή να αποτελέσει παράγοντα μείωσης της 

επιτυχίας του.

Ως αποτέλεσμα, όσο απλούστερο είναι το μέρος της έρευνας με το οποίο έρχονται σε 

επαφή οι ερωτώμενοι, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας του. Τέλος, 

το όφελος της διαδικασίας εισαγωγής διπλών ερωτήσεων αμφισβητείται από 

πολλούς. Υπολογίζοντας τη διαφορά μεταξύ δύο απαντήσεων που αφορούν τον ίδιο 

παράγοντα αγνοείται η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο παραγόντων ενώ επίσης δεν 

λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα του κάθε παράγοντα13 (Danaher, 1997).

Το δεύτερο πιστοποιημένο μοντέλο που εξετάστηκε ήταν το BSQ (Bahia et αί, 

2000). To BSQ έχει εφαρμογή αποκλειστικά στον τραπεζικό κλάδο, όμως είναι 

προσανατολισμένο στις εμπορικές τράπεζες. Ως αποτέλεσμα, αν και πολλοί από τους 

παράγοντες που λαμβάνει υπόψη σχετίζονται με την BSTDB, ένα επίσης μεγάλο 

ποσοστό παραγόντων δεν σχετίζεται άμεσα ή έστω έμμεσα με τις υπηρεσίες του 

οργανισμού. Για παράδειγμα, το BSQ περιλαμβάνει ως παράγοντα ικανοποίησης των 

πελατών, τον αριθμό των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ) που έχει μία 

τράπεζα. Όμως, οργανισμοί όπως η BSTDB δεν χρειάζονται ανάλογα μηχανήματα. 

Παρόλα αυτά, οι παράγοντες που περιλαμβάνονται στο BSQ και σχετίζονται με τον 

οργανισμό, λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου και μερικοί 

από αυτούς, αφού επαληθεύτηκε η σχέση τους με τον οργανισμό, συμπεριλήφθηκαν 

στο ερωτηματολόγιο.

Η πραγματοποίηση συνεντεύξεων

Ένα επίσης σημαντικό ζήτημα που λήφθηκε υπόψη από την αρχή της έρευνας ήταν ο 

υπολογισμός της «βαρύτητας» του κάθε παράγοντα ικανοποίησης των πελατών. Για

13 Στην έρευνα τύπου Servqual, όταν υπολογιστούν όλες οι διαφορές, η επικέντρωση γίνεται σε αυτούς 

τους παράγοντες που περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά. Όμως αυτοί οι παράγοντες δεν σημαίνει 

πως είναι και οι σημαντικότεροι για την ικανοποίηση των πελατών.
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παράδειγμα, μέσω της πρωταρχικής μελέτης του αντικειμένου δύο από τους 

παράγοντες που επισημάνθηκαν ήταν το ύψος του επιτοκίου δανεισμού και η 

ταχύτητα αντίδρασης του οργανισμού στις διάφορες εξωτερικές μεταβολές που 

δύνανται να επηρεάσουν το έργο. Αν και τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν παράγοντες 

ικανοποίησης είναι αναμενόμενο η «βαρύτητά» τους να μην είναι όμοια.

Από τη στιγμή που δεν υπήρχε ένα μοντέλο μέτρησης αρκετά ικανοποιητικό για να 

χρησιμοποιηθεί στην έρευνα και με επιπλέον στόχο την εκτίμηση της «βαρύτητας» 

των παραγόντων, αποφασίσθηκε η πραγματοποίηση μίας σειράς συνεντεύξεων 

βάθους εντός του οργανισμού. Στις συνεντεύξεις αυτές συμμετείχαν στελέχη τα οποία 

έρχονται σε επαφή με τους πελάτες οπότε και έχουν αυξημένη εμπειρία και 

κατανόηση των αναγκών τους και της συμπεριφοράς τους.

Τα στελέχη τα οποία κρίθηκε σκόπιμο να λάβουν μέρος στην συνέντευξη ήταν οι 

managers των διαφόρων τύπων έργων του οργανισμού. Οι συγκεκριμένοι 

εργαζόμενοι έχουν τη συνολική εποπτεία των έργων και είναι αυτοί που έρχονται σε 

πιο συχνή επαφή με τους πελάτες. Επίσης, στις συνεντεύξεις συμμετείχαν managers 

από το νομικό τμήμα του οργανισμού οι οποίοι αν και δεν έχουν αυξημένη 

επικοινωνία με τους πελάτες, διαχειρίζονται τα νομικά ζητήματα των έργων, τα οποία 

είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τους πελάτες.

Ένα επιπλέον όφελος από τη συμμετοχή των managers στην έρευνα μέσω των 

συνεντεύξεων είναι πως έτσι συνεργάζονται σε ένα θέμα το οποίο σχετίζεται άμεσα 

με αυτούς. Όπως αναφέρει η Vence (2003), σε μία έρευνα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη η 

συμμετοχή των managers οι οποίοι πρόκειται στη συνέχεια να αξιοποιήσουν τα 

αποτελέσματα της έρευνας αυτής.

Επιπλέον, η σχετική βιβλιογραφία αναφέρει συσχέτιση μεταξύ των εργαζόμενων και 

των πελατών των επιχειρήσεων / οργανισμών αναφορικά με την ικανοποίηση. Έχει 

συναχθεί πως στα σημεία στα οποία οι εργαζόμενοι εντοπίζουν υψηλή παροχή 

υπηρεσιών, οι πελάτες επιβεβαιώνουν την υψηλή τους ποιότητα (Schmit et al. 1995 

κατά Schneider, Parkington & Buxton, 1980). Αναφερόμενος στην ίδια έρευνα από 

τους Schneider et al., ο Johnson (1996) τονίζει τη συσχέτιση ανάμεσα στην αντίληψη 

των εργαζομένων και των πελατών μίας επιχείρησης / οργανισμού σε πολλούς
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κρίσιμους παράγοντες. Μία σειρά άλλων ερευνών έχει δείξει πως από τους 

εργαζόμενους ενός οργανισμού, αυτοί οι οποίοι έχουν επαφή με τους πελάτες 

(customer contact personnel) μπορούνε με ακρίβεια να προβλέψουν τις προσδοκίες 

και τις αντιλήψεις των πελατών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες (Grapentine, 1999 

κατά Zeithaml, 1988).

Οι συνολικές συνεντεύξεις που έλαβαν χώρα ήταν έξι και ήταν όλες προσωπικές. 

Πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από τις 6 Φεβρουάριου του 2004 έως τις 2 

Μαρτίου του ίδιου χρόνου. Η διάρκεια της κάθε συνέντευξης ήταν από 45 έως 70 

λεπτά. Από τους managers που έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις, δύο ανήκουν στον 

τομέα της υποδομής (infrastructure), δύο στο νομικό τμήμα του οργανισμού, ένας 

στον τομέα μεταποίησης (manufacture) και ένας στον τομέα πίστωσης (credit line).

Αποσκοπώντας στη μεγιστοποίηση της άντλησης πληροφοριών, οι συνεντεύξεις 

χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Οι πρώτες τρεις ήταν ανοιχτές συνεντεύξεις στις οποίες 

οι ερωτώμενοι, ύστερα από μία σύντομη εισαγωγή, παροτρύνονταν να αναφέρουν 

τους παράγοντες και τη «βαρύτητα» που θεωρούν, από την εμπειρία τους, πως 

επιδρούν στην ικανοποίηση των πελατών του οργανισμού. Επίσης, ζητήθηκε να 

αξιολογηθούν και κάποιοι παράγοντες οι οποίοι είχαν εντοπιστεί κατά την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Στη δεύτερη σειρά συνεντεύξεων, μετά την εισαγωγή, οι ερωτώμενοι αρχικά έπρεπε 

να αναφέρουν τους παράγοντες που θεωρούσαν σημαντικούς. Στη συνέχεια, όμως, 

αναφέρονταν οι παράγοντες που είχαν ήδη εκφρασθεί στις πρώτες συνεντεύξεις και 

ζητούνταν η αξιολόγηση αυτών. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί πως οι 

περισσότεροι παράγοντες προσδιορίστηκαν από τους ερωτώμενους και των δύο 

ομάδων κατά το ανοιχτό μέρος της συνέντευξης. Επίσης, οι απόψεις τους αναφορικά 

με τη «βαρύτητα» των παραγόντων, στις περισσότερες των περιπτώσεων, ήταν 

όμοιες.

Κατά την έναρξη των συνεντεύξεων τονίστηκε στους ερωτώμενους πως ο σκοπός της 

έρευνας άρα και των συνεντεύξεων δεν είναι η εσωτερική αξιολόγηση των 

λειτουργιών του οργανισμού αλλά ο εντοπισμός της άποψης των πελατών για αυτές. 

Ο Motley ((b)2000) αναφέρεται στο ζήτημα της επικέντρωσης και τονίζει πως σε
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έρευνες ικανοποίησης πελατών η εστίαση πρέπει να γίνεται στους πελάτες και στα 

στοιχεία που τους ικανοποιούν και όχι αυτόνομα στις λειτουργίες του οργανισμού. 

Έτσι οι ερωτώμενοι δεν επικεντρώθηκαν στην προσωπική τους άποψη για την 

ποιότητα των υπηρεσιών του οργανισμού αλλά στην απαρίθμηση των παραγόντων 

που κατά τη γνώμη τους απασχολούν τους πελάτες.

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί πως αν και οι συνεντεύξεις αποτέλεσαν ένα πολύ 

χρήσιμο εργαλείο για την άντληση πληροφοριών δεν αποτέλεσαν τη μοναδική πηγή 

πληροφόρησης. Οι υπόλοιπες πηγές που αναφέρθηκαν παραπάνω (ακαδημαϊκή 

βιβλιογραφία, υλικό από MDBs κλπ.) λήφθηκαν επίσης υπόψη για να υπάρχει μία 

αντικειμενικότερη κατανόηση του θέματος αφού οι managers του οργανισμού ως 

άτομα που εμπλέκονται στην επικοινωνία του οργανισμού με τους πελάτες ίσως 

προκαταλαμβάνονται (bias) επί του αντικειμένου. Ο Bell (2000) παραθέτει τρεις 

τυπικές απόψεις από managers οργανισμών οι οποίες μπορούν να μειώσουν την 

αποτελεσματικότητα μίας έρευνας:

• θεωρούν πως γνωρίζουν απόλυτα πότε ικανοποιούνται οι πελάτες τους,

• θεωρούν πως οι πελάτες θα τους αναφέρουν όποιο πρόβλημα έχουν,

• θεωρούν πως οι υφιστάμενοι τους αναφέρουν πάντοτε αν οι πελάτες τους 

είναι ευχαριστημένοι.

Αν και στην παρούσα έρευνα, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων δεν εκφράσθηκε 

κάποια από τις παραπάνω απόψεις και οι ερωτώμενοι διακρίθηκαν για την 

αντικειμενικότητα τους, το ζήτημα της προκατάληψης λήφθηκε υπόψη και οι 

υπόλοιπες πηγές πληροφόρησης χρησιμοποιήθηκαν με την ίδια βαρύτητα ενώ 

παράλληλα αποτέλεσαν μορφές αξιολόγησης και διασταύρωσης του περιεχομένου 

των συνεντεύξεων.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στην παρούσα έρευνα δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο πιστοποιημένο μοντέλο μέτρησης 

ικανοποίησης των πελατών. Επίσης, αν και αναζητήθηκε εκτενώς, δεν εντοπίσθηκε 

μία παραπλήσια έρευνα που να έχει λάβει χώρα σε έναν από τους υπόλοιπους 

πολυμερείς αναπτυξιακούς οργανισμούς. Ως αποτέλεσμα, η παρούσα μελέτη, σε 

αρκετά σημεία έπρεπε να ξεκινήσει από μηδενική βάση. Βεβαίως, τηρήθηκαν όλες οι 

βασικές αρχές της επιστήμης της έρευνας και χρησιμοποιήθηκε η όποια σχετική 

βιβλιογραφία αναφορικά με το αντικείμενο της ικανοποίησης των πελατών εν γένει 

και του τραπεζικού εμπορίου ειδικά. Επίσης αξιοποιήθηκε η εμπειρία των 

εργαζομένων της BSTDB και οι όποιες διαθέσιμες σχετικές πηγές πληροφοριών των 

υπολοίπων ανάλογων οργανισμών.

Ωστόσο, το γεγονός πως δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο πιστοποιημένο μοντέλο δεν 

περιλαμβάνει μόνο μειονεκτήματα. Ένα διαμορφωμένο μοντέλο, λόγω της γενικής 

εφαρμογής του είναι αδύνατο να συνδέεται άρρηκτα με όλα τα κρίσιμα στοιχεία ενός 

συγκεκριμένου οργανισμού / επιχείρησης. Αντίθετα, ένα μοντέλο που διαμορφώνεται 

για τις ανάγκες ενός οργανισμού αν και δεν είναι πιστοποιημένο αναφέρεται σε όλα 

αυτά τα κρίσιμα σημεία.. Επιπρόσθετα, οι Naumann et al. (2001) αναφέρουν πως ένα 

πολύ μεγάλο ποσοστό των ερευνών μέτρησης ικανοποίησης των πελατών 

αποτυγχάνουν γιατί οι επιχειρήσεις / οργανισμοί κάνουν χρήση έτοιμων μοντέλων τα 

οποία δεν σχετίζονται άμεσα με τις δικές τους ανάγκες και τις ανάγκες των πελατών 

τους.

Ο Dahlsten (2003), αναφέρεται γενικότερα στο συγκεκριμένο φαινόμενο της λάθους 

επιλογής παραγόντων προς αξιολόγηση παρατηρώντας πως πολλές επιχειρήσεις αν 

και δαπανούν μεγάλα ποσά χρημάτων στην έρευνα για την ικανοποίηση των πελατών 

τους λαμβάνουν φτωχά αποτελέσματα διότι οι παράγοντες που έχουν συμπεριλάβει 

στη μελέτη τους δεν είναι αυτοί που πραγματικά σχετίζονται με τις ανάγκες τους.

Ένα τελικό στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι πως οι περισσότερες από 

τις χώρες που δραστηριοποιείται η BSTDB, είναι κράτη του πρώην υπαρκτού 

σοσιαλισμού στις οποίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί γενικότερα εκτεταμένες έρευνες 

σχετικά με το αντικείμενο της μέτρησης ικανοποίησης των πελατών. Γενικότερα στις 

χώρες που αποτελούν κράτη του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού, οι σχετικές έρευνες
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που έχουν λάβεν χώρα είναι λίγες και στο μεγαλύτερο τους ποσοστό δεν έχουν γίνει 

με συστηματικό τρόπο (Murgulets, 2001).

Συνολικά, η παρούσα έρευνα αποτελεί την πρώτη προσπάθεια επιστημονικής 

μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών στο πεδίο των πολυμερών αναπτυξιακών 

οργανισμών με σκοπό την πρώτη προσέγγιση του θέματος με τη χρήση ενός νέου 

ερωτηματολογίου το οποίο διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα εξειδικευμένα 

χαρακτηριστικά αυτών. Εξάλλου αυτή ήταν και η θεώρηση των υπεύθυνων της 

BSTDB που ενέκριναν ή συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα. Βασικός σκοπός της 

έρευνας, πέρα από μία πρώτη εκτίμηση των αναγκών των πελατών είναι και η 

διαμόρφωση μίας πρώτης οργανωμένης βάσης δεδομένων η οποία θα είναι 

αποκλειστικά προσανατολισμένη στις ανάγκες των πελατών με σκοπό την παραπέρα 

αξιοποίησή της από τον οργανισμό. Ένας επιπλέον σκοπός της έρευνας είναι η 

διαμόρφωση ενός πρώτου ερωτηματολογίου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, μεταξύ 

άλλων, για την απόκτηση εμπειρίας του οργανισμού αναφορικά με το αντικείμενο της 

μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών και το οποίο στο μέλλον αναμένεται να 

επαναχρησιμοποιηθεί.

Με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση της έρευνας λήφθηκαν υπόψη οι παράγοντες που 

παραθέτονται από τον Berdie (2003) για την επιτυχία μίας έρευνας μέτρησης 

ικανοποίησης των πελατών. Ο Berdie αναφέρει τους ακόλουθους τέσσερις 

παράγοντες οι οποίοι και εφαρμόσθηκαν στην παρούσα έρευνα:

• στήριξη και δέσμευση (commitment) από την ανώτερη διοίκηση η οποία και 

επιτεύχθηκε για όλη τη διάρκεια της έρευνας,

• ενοποιημένη (unified) εφαρμογή η οποία να άπτεται του οργανισμού και των 

πελατών με όμοια συμπεριφορά

• οργανωμένο πλάνο επικοινωνίας με τους εργαζόμενους και τους πελάτες του 

οργανισμού

• δημιουργία εφαρμόσιμου και αποτελεσματικού πλάνου δράσης

Μετά το πέρας των συνεντεύξεων, συγκεντρώθηκαν όλοι οι παράγοντες που 

εντοπίστηκαν στις διάφορες πηγές έρευνας και σε συνεργασία με το τμήμα 

αξιολόγησης του οργανισμού επιλέχθηκαν οι σημαντικότεροι οι οποίοι
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διαμορφώνουν το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε 

ένα ερωτηματολόγιο 22 ερωτήσεων στο οποίο κάθε ερώτηση περιλάμβανε ένα 

παράγοντα ικανοποίησης. Ως μορφή απαντήσεων χρησιμοποιήθηκε η πενταβάθμια 

κλίμακα Likert κατά την οποία οι ερωτώμενοι πρέπει να απαντήσουν κατά πόσο 

συμφωνούν ή διαφωνούν με κάθε πρόταση που τους παρέχεται (στο Παράρτημα 1 

περιλαμβάνεται ολοκληρωμένο το ερωτηματολόγιο της έρευνας).

Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε για να σταλεί και να απαντηθεί σε ηλεκτρονική 

μορφή. Η συγκεκριμένη επιλογή εξυπηρέτησε κυρίως δύο σκοπούς. Αρχικά, η 

ηλεκτρονική μορφή αποτελεί μία μορφή η οποία είναι πρακτική για τους 

ερωτώμενους. Μέσω της χρήσης του υπολογιστή και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

η όλη διαδικασία είναι απλή και γρήγορη αφού δεν απαιτείται εκτύπωση ή αποστολή 

μέσω του συμβατικού ταχυδρομείου. Δεύτερον, η χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου εξασφάλιζε μία κατά πολύ ταχύτερη λήψη των απαντήσεων αφού τα 

ερωτηματολόγια στάλθηκαν σε χώρες του εξωτερικού. Ωστόσο, δόθηκε ιδιαίτερη 

προσοχή κατά τη σχεδίαση του ερωτηματολογίου έτσι ώστε παρά την ηλεκτρονική 

του μορφή, να είναι ιδιαίτερα απλό και κατανοητό ακόμα και για τους μη 

εξοικειώμένους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Πριν την τελική αποστολή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος τους 

σε ένα πελάτη του οργανισμού. Η εταιρία που επιλέχθηκε είναι μία από τις 

μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις η οποία στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με την 

BSTDB. Η συνάντηση έγινε στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα με τα 

μέλη της εταιρίας που συμμετείχαν στη συνεργασία και με σκοπό τον έλεγχο του 

ερωτηματολογίου και παράλληλα μία συνέντευξη για τον εντοπισμό κάποιου 

παράγοντα ικανοποίησης που δεν είχε ήδη εντοπιστεί.

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μία συνέντευξη κατά την οποία συζητήθηκε η 

συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και αναλύθηκαν όλοι οι παράγοντες που συνέβαλλαν 

στην τελική διαμόρφωση του επιπέδου ικανοποίησης του πελάτη. Κατά τη διάρκεια 

της συνέντευξης δεν εντοπίστηκε κάποιος παράγοντας ο οποίος να μην είχε 

περιληφθεί στο ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια ζητήθηκε να απαντηθεί το 

ερωτηματολόγιο. Για κάθε απάντηση ζητήθηκε επιπλέον η προφορική ανάλυση της 

κάθε επιλογής έτσι ώστε να γίνει κατανοητό πως αντιλαμβάνονται το κάθε επίπεδο
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απάντησης οι ερωτώμενοι. Τέλος λήφθηκαν υπόψη και έγιναν οι απαραίτητες 

τροποποιήσεις του ερωτηματολογίου αναφορικά με την ακρίβειά του και την ευκολία 

κατανόησης του.

Ο λόγος για τον οποίο ο έλεγχος του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε μόνο σε 

μία επιχείρηση-πελάτη του οργανισμού είναι πως το δείγμα της έρευνας είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένο οπότε αν είχε ελεγχθεί και από άλλες επιχειρήσεις, τότε θα 

είχε μειωθεί το δείγμα της έρευνας. Το μικρό μέγεθος του δείγματος, οφείλεται στο 

γεγονός πως η BSTDB είναι ένας νεοσύστατος οργανισμός με αποτέλεσμα να μην 

έχει συνάψει μέχρι σήμερα μεγάλο αριθμό συνεργασιών με επιχειρήσεις. Επιπλέον 

λόγω του μεγάλου μεγέθους των δανείων τα οποία χορηγεί, η χρονική διάρκεια της 

κάθε συνεργασίας είναι πολυετής. Ως αποτέλεσμα πολλά από τα έργα τα οποία έχει 

αναλάβει η BSTDB δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.

Στο δείγμα της έρευνας αποφασίσθηκε πως δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθούν οι 

επιχειρήσεις που δεν έχουν ολοκληρώσει τη συνεργασία τους με την BSTDB. 

Αρχικά, λήφθηκε υπόψη η αποτελεσματικότητα της έρευνας. Κρίθηκε, πως οι 

επιχειρήσεις με τις οποίες η συνεργασία δεν έχει ολοκληρωθεί δεν έχουν μία 

συνολική εικόνα του επιπέδου των υπηρεσιών του οργανισμού. Επιπλέον, οι 

περισσότεροι από τους παράγοντες που εξετάζονται, αναφέρονται σε όλη τη διάρκεια 

του κύκλου ζωής του έργου οπότε και οι επιχειρήσεις αυτές δεν μπορούν να έχουν 

μία ολοκληρωμένη άποψη για αυτούς.

Ένας ακόμη λόγος που αφορά την έρευνα είναι πως κάποιοι από τους πελάτες με τους 

οποίους η συνεργασία δεν έχει ολοκληρωθεί, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το 

ερωτηματολόγιο ως ένα μέσο άσκησης επιρροής προς τον οργανισμό Για 

παράδειγμα, θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερο θετικές απαντήσεις από όσο οι 

ερωτώμενοι πιστεύουν στην πραγματικότητα με σκοπό να επιβεβαιώσουν το καλό 

κλίμα της συνεργασίας. Επίσης, υπάρχει η πιθανότητα μερικοί από τους πελάτες να 

αισθανόντουσαν πως η παροχή απαντήσεων που θα έδειχναν δυσαρέσκεια θα
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μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης τους και 

του οργανισμού14.

Τα δύο τελευταία λήφθηκαν υπόψη και από τους υπευθύνους της BSTDB οι οποίοι 

θεώρησαν πως αν τα ερωτηματολόγια δίνονταν σε πελάτες των οποίων τα έργα δεν 

έχουν ολοκληρωθεί, μία τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες 

στην πορεία τους. Ως αποτέλεσμα, διατύπωσαν τη θέση πως θα προτιμούσαν να μην 

πραγματοποιηθεί η αποστολή των ερωτηματολογίων στους ανάλογους πελάτες.

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 5 επιχειρήσεις οι οποίες αποτέλεσαν πελάτες 

του οργανισμού στο παρελθόν και έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα έργο με 

αυτόν. Οι 5 αυτές επιχειρήσεις αποτελούν το σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν 

ολοκληρώσει τη συνεργασία τους με τον οργανισμό. Αν και το δείγμα είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένο αποτελεί παράλληλα και το 100% του πληθυσμού οπότε η έρευνα έχει 

το χαρακτήρα απογραφής και δεν συνδέεται με τα στατιστικά προβλήματα που 

δημιουργούνται όταν το δείγμα δεν είναι ολόκληρος ο πληθυσμός.

Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από όλους τους πελάτες στους οποίους στάλθηκαν. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε μέσω του ψηφιακού στατιστικού 

προγράμματος SPSS. Οι αναλύσεις που έλαβαν χώρα άπτονται της περιγραφικής 

στατιστικής. Αυτό έγινε διότι κρίθηκε πως το περιορισμένο δείγμα δεν επέτρεπε την 

περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, οι απαιτήσεις του οργανισμού 

για την ανάλυση των δεδομένων σχετίζονταν με την εξαγωγή συμπερασμάτων τα 

οποία να συνδέονται με την περιγραφική στατιστική.

14 Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως λόγω της φύσης της σχέσης του οργανισμού με τους πελάτες του 

(δανειστής - δανειζόμενος), οι πελάτες αισθάνονται συνήθως μεγάλη ευθύνη απέναντι στον οργανισμό 

και δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη διατήρηση καλών σχέσεων.
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ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι παράγοντες ικανοποίησης των πελατών που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα, όπως 

προαναφέρθηκε εντοπίστηκαν μέσα από μία εκτενή σειρά πηγών πληροφόρησης και 

επιλέχθηκαν από μία εκτεταμένη ομάδα παραγόντων μέσω της διαδικασίας των 

συνεντεύξεων με στελέχη του οργανισμού, τη συνεργασία του τμήματος αξιολόγησης 

και της συνέντευξης με εταιρία πελάτη του οργανισμού.

Για τον εντοπισμό και την επιλογή των παραγόντων λήφθηκε υπόψη πως θα πρέπει 

αυτοί να σχετίζονται με διάφορες διαστάσεις του οργανισμού (ποιότητα, ποικιλία 

υπηρεσιών, ανθρώπινος σχέσεις κλπ.) και να σχετίζονται με διάφορα θέματα 

(οικονομικά, χρονικά, λειτουργικά κλπ.). Δηλαδή, οι παράγοντες δεν επιλέχθηκαν 

μόνο μέσα από αυτούς που συνδράμουν στην επιτυχία του έργου ή του δανεισμού 

αλλά άπτονται και των υπολοίπων πτυχών της ικανοποίησης των πελατών.

Επί του συγκεκριμένου ζητήματος, οι Thomas et al. (2002) αναφέρουν πως η 

ικανοποίηση των πελατών δεν σχετίζεται μόνο με την επιτυχή εκτέλεση της 

υπηρεσίας. Αντίθετα λαμβάνουν υπόψη και αξιολογούν συνολικά την αλληλεπίδραση 

που είχαν με την επιχείρηση / οργανισμό. Τονίζουν μάλιστα πως κάποιος παράγοντας 

που δεν σχετίζεται άμεσα με την επιτυχία της υπηρεσίας μπορεί να έχει τόσο έντονο 

αντίκτυπο που να επισκιάσει τους άμεσα συνδεόμενους παράγοντες15.

Παρακάτω παρουσιάζονται και αναλύονται οι 22 παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν 

στην έρευνα.

1. Γραφειοκρατικά ζητήματα

Το μεγάλο ύψος των δανείων που παρέχει ο οργανισμός, ο αναπτυξιακός 

προσανατολισμός του, το μεγάλο μέγεθος του, η απόκτηση γνώσης για την περιοχή 

και τον τομέα δραστηριοποίησης των πελατών και μία σειρά άλλων παραγόντων,

15 Για παράδειγμα, αν κάποιος πελάτης καταστήματος βοηθηθεί να αγοράσει το ακριβές προϊόν που 

ζητά (οπότε και η υπηρεσία έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς), αν εξυπηρετηθεί με αγενή τρόπο από τον 

πωλητή, ενδέχεται να δυσαρεστηθεί σε τέτοιο σημείο που στο μυαλό του να επισκιαστεί η επιτυχημένη 

αγορά από τον δευτερεύον σχετικά με την αγορά παράγοντα της ευγένειας.
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τείνουν να διαμορφώνουν πολύπλοκες εσωτερικές διαδικασίες οι οποίες συχνά είναι 

χρονοβόρες και απαιτούν πολλές πιστοποιημένες πληροφορίες από τους πελάτες. 

Όμως αυτές οι παράμετροι ισχύουν για όλες τους οργανισμούς και τράπεζες που 

ασχολούνται με δανεισμό. Σύμφωνα με μία έρευνα που έλαβε χώρα στις Η.Π.Α. το 

2003 η ικανοποίηση των καταναλωτών στον τομέα του δανεισμού έχει μειωθεί. Ένας 

από τους σημαντικότερους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτή η μείωση είναι η 

αύξηση της γραφειοκρατίας από την πλευρά των δανειοδοτικών οργανισμών 

(Kuehner-Hebert, 2003)16. Η έρευνα, αναφορικά με τα γραφειοκρατικά ζητήματα, 

αποσκοπεί στον υπολογισμό του ύψους δημιουργίας προβλημάτων που 

δημιουργήθηκαν στους πελάτες από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες του 

οργανισμού.

2. Η παροχή βοήθειας κατά την σύνταξη της πρότασης για δανεισμό

Για να πραγματοποιηθεί η παροχή ενός υψηλού δανείου με αναπτυξιακό χαρακτήρα, 

μία μεγάλη ποικιλία παραγόντων πρέπει να ελεγχθεί. Έτσι η σύνταξη μίας πρότασης 

για δανεισμό είναι μία ιδιαίτερη πολύπλοκη διαδικασία η οποία απαιτεί χρόνο και 

περιλαμβάνει κάποια κόστη. Αν μία πρόταση δεν είναι άρτια, δεν σημαίνει πως 

άμεσα θα απορριφθεί το έργο αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις θα ζητηθεί νέα 

σύνταξη της που θα απαιτεί νέους χρόνους και κόστη. Ως αποτέλεσμα, είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμη η παροχή βοήθειας του οργανισμού κατά τη σύνταξη της πρότασης κυρίως 

προς τις μικρότερες επιχειρήσεις. Η έρευνα αποσκοπεί στη μέτρηση της 

ικανοποίησης των πελατών αναφορικά με τη βοήθεια που παρείχε ο οργανισμός στο 

συγκεκριμένο τομέα.

3. Το ύψος του επιτοκίου δανεισμού

Όπως είναι αναμενόμενο, το ύψος του επιτοκίου δανεισμού αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες ικανοποίησης των πελατών. Το επιτόκιο που 

διαμορφώνεται σχετίζεται με το ύψος του ρίσκου που αναλαμβάνει ο οργανισμός 

αλλά λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν αποσκοπεί και στην δημιουργία 

κέρδους. Παρόλα αυτά, από τη στιγμή που στον κλάδο του δανεισμού

16 Η συγκεκριμένη έρευνα, με την ονομασία Gallup Consumer Survey, πραγματοποιήθηκε από τον 

οργανισμό American Banker και αναφέρεται σε όλα τα είδη δανεισμού και σε όλες τους τύπους 

επιχειρήσεων / οργανισμών που πραγματοποιούν δανεισμούς.
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δραστηριοποιούνται και αμιγώς ιδιωτικές τράπεζες υπάρχει η πίεση για 

ανταγωνιστικά επιτόκια οπότε και οι πελάτες, πέρα από την αξιολόγηση της 

απόλυτης τιμής του δανείου λαμβάνουν ως μέτρο σύγκρισης και την τιμολόγηση των 

ανταγωνιστών. Παράλληλα όμως, το επιτόκιο δανεισμού (το οποίο ουσιαστικά 

αποτελεί την τιμή του δανείου17) δεν εξετάζεται από τους πελάτες ως μία ανεξάρτητη 

μεταβλητή αλλά σε συνδυασμό με το επίπεδο της ποιότητας των υπολοίπων 

υπηρεσιών (Dubrovski, 2001) που προσφέρει ο οργανισμός. Ως αποτέλεσμα, η 

ικανοποίηση των πελατών αναφορικά με την τιμή του δανείου υποδεικνύει και την 

γενικότερη ικανοποίηση του οργανισμού σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 

οργανισμού.

4. Η επαρκής πληροφόρηση για τις υποχρεώσεις της σύμβασης

Η σύμβαση (contract) που υπογράφεται ανάμεσα στις δύο πλευρές για την εκτέλεση 

ενός έργου περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό έννομων συνεπειών (δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων) για τον οργανισμό και τον πελάτη. Η σύνταξη της σύμβασης γίνεται 

από τον οργανισμό οπότε και ενδέχεται ο πελάτης να δείξει εμπιστοσύνη και να μη 

διενεργήσει εκτενή έλεγχο των όρων της σύμβασης. Σε ανάλογες περιπτώσεις και 

παρά το γεγονός πως η BSTDB φροντίζει οι όροι του συμβολαίου να μην είναι 

καταχρηστικοί, υπάρχει η πιθανότητα ο πελάτης να ζητηθεί να εκπληρώσει 

υποχρεώσεις τις οποίες δεν γνώριζε. Η έρευνα αποβλέπει στη μέτρηση του επιπέδου 

που οι πελάτες αντιλαμβάνονται πως πληροφορήθηκαν για τα ανάλογα ζητήματα που 

δημιουργούνται μέσα από τους όρους της σύμβασης.

5. Το ύψος των δαπανών που καλείται να πληρώσει ο πελάτης

Για την πραγματοποίηση ενός δανείου ο οργανισμός απαιτεί από τον πελάτη μία 

μεγάλη ποσότητα πληροφοριών. Πολλές από αυτές τις πληροφορίες δεν βρίσκονται 

στην άμεση διάθεση του πελάτη. Για παράδειγμα, αναλύσεις για την οικονομία της 

περιοχής ή του κλάδου, εξωτερικός έλεγχος (external auditing) από αναγνωρισμένους 

οργανισμούς, νομικές συμβουλές κλπ. αποτελούν υποχρεώσεις για τον πελάτη για τις 

οποίες, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ίδιος αναλαμβάνει το κόστος. Σκοπός της

17 Αφού το επιτόκιο του δανεισμού είναι το επιπλέον ποσό των χρημάτων, εκτός του δανείου, που ο 

δανειζόμενος πρέπει να πληρώσει αποτελεί παράλληλα και την τιμή του.
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έρευνας είναι να εκτιμηθεί κατά πόσο αυτές τις επιπλέον δαπάνες, οι πελάτες τις 

αντιλαμβάνονται ως δικαιολογημένες.

6. Ο χρόνος μεταξύ της κατάθεσης μίας πρότασης και της χρηματοδότησης

Ο προγραμματισμός των επενδύσεων που σχεδιάζει ο πελάτης κατά την κατάθεση 

μίας πρότασης στον οργανισμό σχετίζεται με κάποιο χρονοδιάγραμμα. Έτσι, από τη 

στιγμή που κατατίθεται μία πρόταση ο πελάτης έχει κάποιες συγκεκριμένες 

προσδοκίες σχετικά με το χρόνος που θα αρχίσει η χρηματοδότηση της επένδυσης. 

Όμως, η ολοκληρωμένη αξιολόγηση της πρότασης από τον οργανισμό, η λήψη των 

αποφάσεων από τα ανάλογα στελέχη και η λήψη όλων των αναγκαίων πληροφοριών, 

περιλαμβάνουν ένα χρονικό κόστος. Στην έρευνα, στόχος είναι η εκτίμηση της 

αντίληψης των πελατών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν δηλαδή το 

θεωρούνε αρκετό για να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις υποχρεώσεις τους.

7. Η γνώση του οργανισμού για την χώρα εκτέλεσης του έργου

Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου, ο ρόλος του οργανισμού δεν είναι 

μόνο χρηματοδοτικός. Η BSTDB ασκεί παράλληλα ένα συμβουλευτικό ρόλο στον 

πελάτη αφού κατέχει ένα υψηλό επίπεδο γνώσης για τις χώρες δραστηριοποίησης της 

το οποίο της επιτρέπει να συμβουλεύει τους πελάτες της και να αξιολογεί 

αποτελεσματικότερα τα διάφορα έργα. Επιπλέον, το μέγεθος της BSTDB και η 

αξιοπιστία της ως ένας διεθνής οργανισμός της επιτρέπουν να έχει ένα υψηλό επίπεδο 

πληροφόρησης για την κατάσταση του κάθε κράτους μέλους καθώς και τη 

δυνατότητα της πρόβλεψης και επίλυσης ανάλογων προβλημάτων. Στην έρευνα 

υπολογίζεται κατά πόσο το επίπεδο γνώσης της BSTDB στη χώρα που εκτελέστηκε 

το κάθε έργο θεωρείται ικανοποιητικό από τους πελάτες.

8. Η γνώση του οργανισμού για τον τομέα εκτέλεσης του έργου

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αναφορικά με τη χώρα εκτέλεσης του έργου η BSTDB 

πέρα από τον χρηματοδοτικό έχει και ένα συμβουλευτικό ρόλο. Ομοίως το ίδιο ισχύει 

και με το κλάδο εκτέλεσης του έργου. Παρά το γεγονός πως ο οργανισμός δεν 

εξειδικεύεται σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, αποσκοπεί στην γενικότερη απόκτηση 

γνώσης για τον κάθε κλάδο έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα της παροχής συμβουλών 

και την άμεση και αποδοτική επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται. Όπως και με 

τη χώρα εκτέλεσης του έργου, έτσι και με τον τομέα εκτέλεσης του έργου σκοπός της
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έρευνας είναι η εκτίμηση της αντίληψης των πελατών αναφορικά με τη γνώση του 

οργανισμού στον κλάδο που εκτελέστηκε το κάθε έργο.

9. Το επίπεδο προσέγγισης και επικοινωνίας με τα στελέχη του οργανισμού

Το υψηλό επίπεδο προσέγγισης και επικοινωνίας με τα στελέχη του οργανισμού είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό για την ομαλή διεξαγωγή ενός έργου. Τα προβλήματα και τα 

ερωτήματα που δύνανται να δημιουργηθούν στους πελάτες είναι αρκετά και συχνά 

απαιτείται η άμεση επικοινωνία με τα στελέχη του οργανισμού. Ο οργανισμός 

στοχεύοντας στην ικανοποίηση των πελατών του και στην επιτυχή ολοκλήρωση του 

έργου πρέπει να έχει τη δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας με τον πελάτη και 

μάλιστα μέσω των ανθρώπων που διαθέτουν την καλύτερη γνώση για το κάθε ζήτημα 

που παρουσιάζεται. Για παράδειγμα, ο κώδικάς συμπεριφοράς των υπαλλήλων ενός 

άλλου MDB, της European Investment Bank, ορίζει πως όλοι οι εργαζόμενοι της 

πρέπει να συμπεριφέρονται ευσυνείδητα, ευγενικά και να είναι προσιτοί στους 

πελάτες. Σχετικά με την αλληλογραφία, τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να παρέχουν όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη βοήθεια (ΕΓΒ (a), 2001) Η έρευνα στοχεύει στη μέτρηση του 

επιπέδου προσέγγισης και επικοινωνίας που οι πελάτες θεωρούν πως η BSTDB έχει 

απέναντι τους.

10. Το επίπεδο προσαρμογής του οργανισμού στις εξωτερικές αλλαγές

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός τυπικού έργου είναι μεγάλος 

(υπερβαίνει τα δύο χρόνια και μπορεί να φτάσει τη δεκαετία). Σε ένα ανάλογο 

χρονικό διάστημα οι αλλαγές που μπορεί να προκόψουν στο εξωτερικό περιβάλλον 

είναι πολλές και ποικίλες. Κατά την προκαταρκτική μελέτη μίας πρότασης 

πραγματοποιείται μία σειρά προβλέψεων, διαμορφώνονται ανάλογα σενάρια και τα 

συμπεράσματα λαμβάνονται υπόψη στη σχεδίαση του έργου. Όμως υπάρχει 

παράλληλα η πιθανότητα να προκόψουν κάποιες απρόβλεπτες μεταβολές. Σε 

ανάλογες καταστάσεις ο οργανισμός πρέπει να έχει την ικανότητα να προσαρμόσει 

τις λειτουργίες του (όροι σύμβασης, χρονοδιαγράμματα κλπ.) ανάλογα με τις νέες 

συνθήκες. Οι Fredericks et al. (1995) τονίζουν πως οι εξωτερικές αλλαγές μπορούν 

να επηρεάσουν πολύ αρνητικά την πίστη των πελατών οπότε και αν υπάρχει η 

ικανότητα κάποιας αντίδρασης από πλευράς του οργανισμού τότε αυτή θα πρέπει να
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επιχειρηθεί. Στην παρούσα μελέτη ερευνάται η αντίληψη των πελατών για την 

ικανότητα του οργανισμού να προσαρμόζεται σε ανάλογες μεταβολές.

11. Οι γλώσσες (γραπτός και προφορικός λόγος) που χρησιμοποιεί ο οργανισμός

Η αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα σε ένα διεθνή οργανισμό και τους πελάτες 

του σχετίζεται άμεσα και με τις γλώσσες που χρησιμοποιεί ο οργανισμός. Η επίσημη 

γλώσσα της BSTDB είναι η αγγλική οπότε αυτή είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται 

στα επίσημα έγγραφα του οργανισμού και είναι επίσης αυτή που όλοι οι εργαζόμενοι 

του γνωρίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Εκτός της επίσημης γλώσσας κάθε 

εργαζόμενος δύναται να γνωρίζει παραπάνω γλώσσες τις οποίες μπορεί και να 

χρησιμοποιεί στις προφορικές συνομιλίες. Οι πελάτες του οργανισμού, αναμένεται να 

γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα σε υψηλό επίπεδο αλλά αν κάτι τέτοιο δεν είναι 

εφικτό, το επίπεδο επικοινωνίας μπορεί να είναι χαμηλό με συνέπεια να επηρεαστεί 

αρνητικά το έργο. Η έρευνα στοχεύει στην εκτίμηση της γνώμης των πελατών για το 

επίπεδο επικοινωνίας που διαμορφώθηκε αναφορικά με τις γλώσσες που 

χρησιμοποιήθηκαν.

12. Ο αριθμός των όρων της σύμβασης

Ο αριθμός των όρων σύναψης του δανείου (loan covenants) αποτελεί ένα σημαντικό 

παράγοντα για την επιτυχία μίας συνεργασίας. Οι συγκεκριμένοι όροι δημιουργούνε 

μία σειρά υποχρεώσεων για τις δύο πλευρές ενώ όσο περισσότεροι είναι οι όροι της 

σύμβασης τόσο περισσότερο διαφυλάσσονται τα συμφέροντα των δύο μερών. Από 

την άλλη πλευρά όμως, ένας μεγάλος αριθμός όρων σημαίνει και ένα αυξημένο 

αριθμό δεσμεύσεων, πολλές από τις οποίες ενδέχεται να μην είναι δυνατόν ή 

συμφέρον να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Οι όροι / 

δεσμεύσεις που αφορούν τους πελάτες αναφέρονται στα συμφέροντα του οργανισμού 

και του έργου εν γένει αλλά αποτελούν και υποχρεώσεις για τους πελάτες. Οι 

συγκεκριμένοι όροι, έως ένα σημείο, θεωρούνται κατανοητοί και αναμενόμενοι από 

τους πελάτες. Όμως αν είναι υπερβολικοί ενδέχεται να αποτελούν παράγοντα 

ενόχλησης για αυτούς. Η Asian Development Bank αναφορικά με το συγκεκριμένο 

θέμα αναφέρει πως οι όροι του δανείου πρέπει να επικεντρώνονται στους κρίσιμους 

στόχους του έργου, να είναι σωστά τοποθετημένοι χρονικά και να λαμβάνουν υπόψη 

τις δυνατότητες του πελάτη (ADB, 2003). Η έρευνα εξετάζει κατά πόσο οι πελάτες
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της BSTDB θεωρούν τον αριθμό των όρων σύναψης του δανείου λογικό και 

αναμενόμενο.

13. Οι διαδικασίες ελέγχου πορείας του έργου

Οι διαδικασίες ελέγχου πορείας του έργου (monitoring procedures) που εκτελεί ο 

οργανισμός, αποσκοπούνε στην απόκτηση πληροφόρησης της πορείας για το έργο 

κατά τη διαδικασία υλοποίησης του. Σκοπός τους είναι η έγκαιρη απόκτηση γνώσης 

για την αναγνώριση διαφόρων μεταβολών που λαμβάνων χώρα, την επίλυση 

προβλημάτων καθώς και τη συλλογή γενικότερων πληροφοριών με σκοπό τη 

μετέπειτα αξιολόγησή και αξιοποίηση τους. Όμως, πολλές από αυτές τις διαδικασίες 

σχετίζονται με τους πελάτες. Ως αποτέλεσμα, ζητείται από τους πελάτες μία ποικιλία 

πληροφοριών πολλές από τις οποίες δεν είναι άμεσα διαθέσιμες οπότε και 

συνεπάγονται ένα σχετικό χρόνο και κόστος. Η European Investment Bank στις 

διαδικασίες ελέγχου περιλαμβάνει ελέγχους παροχής του δανείου, οικονομικό, 

περιβαλλοντολογικό και τεχνικό έλεγχο κατά την υλοποίηση του έργου, έλεγχο των 

νομικών περιστάσεων σε όλες τις φάσεις της συνεργασίας και έλεγχο κατά την 

εφαρμογή και αξιοποίηση του έργου (ΕΠ3 (b), 2001). Αν και οι πελάτες θεωρούν 

αναμενόμενη την παροχή ανάλογων πληροφοριών, αν αυτές υπερβούν ένα όριο ίσως 

να αποτελόσουν παράγοντα δυσαρέσκειας. Στην έρευνα εξετάζεται κατά πόσο οι 

διαδικασίες ελέγχου που χρησιμοποιεί ο οργανισμός και οι οποίες σχετίζονται με τους 

πελάτες, αποτελούν ένα παράγοντα δυσαρέσκειας για αυτούς.

14. Η χρονική συνέπεια του οργανισμού στην παροχή των υπηρεσιών

Η χρονική συνέπεια που παρουσιάζει ένας οργανισμός στην παροχή των υπηρεσιών 

του αποτελεί έναν παράγοντα ικανοποίησης των πελατών του και χρησιμοποιείται σε 

ανάλογες έρευνες μέτρησης ικανοποίησης των πελατών όπως αυτής του Taylor 

(2003). Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει ο οργανισμός, από τις πιο σημαντικές (π.χ. 

καταβολή των δανείων) έως και τις πιο λειτουργικές (π.χ. συναντήσεις με τους 

πελάτες) η χρονική συνέπεια πρέπει να τηρείται. Εκτός του γεγονότος πως η συνέπεια 

αποτελεί ένα μέρος της εικόνας του οργανισμού προς τους πελάτες του σχετίζεται 

επίσης άρρηκτα και με τις δραστηριότητες τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μία 

χρονική ασυνέπεια από πλευράς του οργανισμού σημαίνει και ένα χρονικό ή ακόμα 

και οικονομικό κόστος για τον πελάτη. Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην κατανόηση
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της άποψης των πελατών για το βαθμό που ο οργανισμός ήταν χρονικά συνεπής στις 

διάφορες υποχρεώσεις του προς αυτούς.

15. Η συχνότητα επισκέψεων του οργανισμού στους πελάτες

Οι επισκέψεις των στελεχών της BSTDB στους πελάτες, εκτός της χρησιμότητας που 

παρέχει για τον ίδιο τον οργανισμό έχει και επιπλέον ωφέλειες. Η παρουσία τους όχι 

μόνο αποτελεί μία αφορμή για επικοινωνία αναφορικά με το έργο προς υλοποίηση 

αλλά παράλληλα αποτελεί και μία απόδειξη του ενδιαφέροντος του οργανισμού για 

το έργο και τον πελάτη. Όμως ταυτόχρονα αν οι επισκέψεις αυτές είναι ιδιαίτερα 

αυξημένες, η αφιέρωση χρόνου που απαιτείται από τον πελάτη για την προετοιμασία 

της επίσκεψης και την ίδια την επίσκεψη ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο 

στην τελική ικανοποίηση του. Σκοπός στην παρούσας μελέτης είναι να εκτιμηθεί το 

επίπεδο της ικανοποίησης των πελατών του οργανισμού αναφορικά με τη συχνότητα 

των επισκέψεων των στελεχών του προς αυτούς.

16. Τα νομίσματα στα οποία δανείζει ο οργανισμός

Η BSTDB παρέχει τα δάνεια της σε δύο νομίσματα (ευρώ και αμερικάνικα δολάρια). 

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως και τα δύο αυτά νομίσματα είναι αναγνωρισμένα και 

ισχυρά ενώ παράλληλα καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση τους 

από τους πελάτες του οργανισμού στο διεθνές εμπόριο. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται 

πως η διάθεση των δανείων από την BSTDB σε αυτά τα νομίσματα ικανοποιεί τις 

ανάγκες των περισσοτέρων πελατών της. Παρόλα αυτά, ενδέχεται κάποιοι από τους 

πελάτες, για κάποιους ιδιαίτερους λόγους να προτιμούν τη πραγματοποίηση των 

δανείων σε κάποια άλλα νομίσματα. Η έρευνα εξετάζει κατά πόσο τα δύο νομίσματα 

στα οποία ο οργανισμός παρέχει τα δάνεια του είναι αρκετά έτσι ώστε να 

ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών του.

17. Οι πληροφορίες που ζητά ο οργανισμός από τους πελάτες

Κατά την κατάθεση μίας πρότασης για κάποιο έργο από έναν πελάτη, αλλά και στη 

συνέχεια κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο οργανισμός ζητά από τους 

πελάτες διάφορες πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση τους. Οι πληροφορίες 

αυτές χρειάζονται για να μπορεί να γίνεται μία εκτίμησης της κατάστασης έτσι ώστε 

να ελέγχεται η πορεία του έργου και να διαφυλάττονται τα συμφέροντα του έργου και 

του οργανισμού. Οι πληροφορίες αυτές όμως πολλές φορές αποτελούνε στοιχεία που
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ο πελάτης προτιμά να διατηρήσει μυστικά ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να μη 

βρίσκονται στην άμεση διάθεσή του. Αν και οι πελάτες θεωρούν αναμενόμενο πως θα 

τους ζητηθούν ανάλογα στοιχεία ενδέχεται η υπερβολική ζήτηση ανάλογων 

πληροφοριών να προκαλέσει ενόχληση. Η έρευνα εξετάζει κατά οι πελάτες θεωρούν 

φυσιολογικό το βαθμό στον οποίο ο οργανισμός ζήτησε από αυτούς στοιχεία που 

αφορούν την επιχείρηση τους.

18. Η διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων των πελατών

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου, ο πελάτης ενδέχεται να εκφράσει κάποια 

αιτήματα προς ικανοποίηση ή ακόμα και κάποια παράπονα προς τον οργανισμό. 

Ανεξάρτητα από το αν θα ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες ή όχι, κάθε οργανισμός 

πρέπει να αποκτήσει τη δυνατότητα να τα διαχειρίζεται σωστά (Maxham et al., 

2002). Δηλαδή, θα πρέπει αρχικά να εισακουσθούν και να ληφθούν υπόψη, στη 

συνέχεια να αξιολογηθούν ορθά και αναλυτικά και τέλος να δοθεί μία απάντηση στον 

πελάτη. Αν κάποια από αυτά τα βήματα δεν εκτελεστούν υπάρχει αυξημένη 

πιθανότητα να δημιουργηθεί δυσαρέσκεια στον πελάτη. Επίσης είναι χρήσιμο να γίνει 

αντιληπτό από τον πελάτη πως όλα αυτά τα στάδια έχουν επιτελεστεί. Η έρευνα σε 

αυτό το θέμα αποσκοπεί στην εκτίμηση του κατά πόσο οι πελάτες αισθάνονται πως 

τα αιτήματα και τα παράπονα τους, διαχειρίζονται ορθά από τον οργανισμό. Δηλαδή, 

πέρα από τον εντοπισμό των παραπόνων, προσέγγιση η οποία αποτελεί καθιερωμένη 

διαδικασία από τις περισσότερες επιχειρήσεις (Garver et al., 2002), ο συγκεκριμένος 

παράγοντας άπτεται της αποτελεσματικότητας της αντιμετώπισης των παραπόνων 

αυτών. 19

19. Η προσαρμογή των υπηρεσιών στις ανάγκες των πελατών

Κάθε πελάτης του οργανισμού περιλαμβάνει μία σειρά ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών 

και αναγκών. Ως αποτέλεσμα, οι υπηρεσίες που προσφέρει ο οργανισμός αν και 

διατίθενται μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων κανόνων, είναι χρήσιμο να 

διακρίνονται από μία σχετική προσαρμοστικότητα. Αρχικά, ο οργανισμός πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη και εν συνεχεία να αναλύει τα δεδομένα των πελατών του 

(οικονομική κατάσταση, μέγεθος, τεχνικές δυνατότητες, εμπειρία κλπ.). Επίσης είναι 

χρήσιμο να μπορεί να προσαρμόζει έως κάποιο σημείο, την παροχή των υπηρεσιών 

του στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη. Οι Grigoroudis et al.(2002), 

πραγματοποιώντας μία παραπλήσια έρευνα της παρούσας η οποία όμως αναφέρεται
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στον τομέα των εμπορικών τραπεζών18 19, συμπέραναν πως η προσαρμογή των 

τραπεζικών προϊόντων και των υπηρεσιών στις ανάγκες των πελατών αποτελεί ένα 

από τα σημαντικότερους παράγοντες ικανοποίησης των πελατών. Η παρούσα έρευνα 

στοχεύει στην εκτίμηση της άποψης των πελατών σχετικά με το πόσο 

αντιλαμβάνονται πως ο οργανισμός προσάρμοσε τις υπηρεσίες του στις ανάγκες τους.

20. Η παροχή υπηρεσιών από τον οργανισμό όπως αναφέρονται στη σύμβαση

Η υπογραφή της σύμβασης δεσμεύει τον οργανισμό να παρέχει τις υπηρεσίες του με 

βάση τους όρους που έχουν υπογραφεί. Μία αθέτηση των παραπάνω όρων ενδέχεται 

να δημιουργήσει προβλήματα στον πελάτη αφού το πλάνο εφαρμογής του έργου που 

έχει διαμορφωθεί θεμελιώνεται με βάση αυτούς τους όρους. Ακόμα όμως και στην 

περίπτωση που μία ανάλογη αθέτηση δεν θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στον 

πελάτη είναι πιθανό να δημιουργήσει δυσαρέσκεια λόγω του ότι ο οργανισμός θα 

φανεί μη τυπικός στις υποχρεώσεις του. Σε μία έρευνα, σχετική με την ικανοποίηση 

των πελατών, που πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α. το 1997, οι ερωτώμενοι (πελάτες 

μίας επιχείρησης) απάντησαν πως το σημαντικότερο στοιχείο που συνδέεται με την 

ικανοποίηση τους από την επιχείρηση είναι η συνέπεια της (reliability) στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες της19 (Young, et αί, 1997). Σκοπός της παρούσας μελέτης 

είναι να υπολογιστεί το επίπεδο που οι πελάτες θεωρούνε ότι ο οργανισμός είναι 

τυπικός στις υποχρεώσεις του βάση της σύμβασης που υπογράφηκε.

21. Η συχνότητα επικοινωνίας του οργανισμού με τους πελάτες

Όπως προαναφέρθηκε, τα έργα που αναλαμβάνονται από την BSTDB διακρίνονται 

τις περισσότερες φορές από την πολυπλοκότητα τους. Συνεπώς, η επικοινωνία που 

απαιτείται να έχει ο οργανισμός κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου για την 

επίλυση των διαφόρων ζητημάτων που ενσκήπτουν είναι αυξημένη. Πέρα από την 

επικοινωνία που επιδιώκουν οι πελάτες προς τον οργανισμό και ο ίδιος ο οργανισμός

18 Αν και όπως προαναφέρθηκε, ο τομέας των εμπορικών τραπεζών παρουσιάζει αρκετές διαφορές με 

αυτόν των διεθνών οικονομικών ινστιτούτων, παράλληλα παρουσιάζει και αρκετές ομοιότητες με 

αποτέλεσμα πολλά από τα συμπεράσματα τα οποία απορρέουν από τον πρώτο να σχετίζονται και με 

τον δεύτερο.

19 Η συγκεκριμένη έρευνα, είχε ως αντικείμενο την αξιολόγηση της βαρύτητας που έχουν για τους 

πελάτες οι πέντε διαστάσεις της ικανοποίησης που εμπεριέχονται στο μοντέλο Servqual (reliability, 

responsiveness, assurance, empathy, tangibles).
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πρέπει να επιδιώκει την επικοινωνία με τους πελάτες του. Εκτός της πρακτικής 

σημασία της παραπάνω θεώρησης, οι πελάτες ενδέχεται να αντιδράσουν θετικά όταν 

διακρίνουν τη προσπάθεια προσέγγισης τους από τον οργανισμό. Ο Jeanes (1996, 

κατά Oakland et ai, 1998) ερευνώντας το αντικείμενο της ικανοποίησης των 

καταλήγει πως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες του είναι η 

αποτελεσματική επικοινωνία του οργανισμού με τους πελάτες. Στόχος της έρευνας 

είναι να εκτιμηθεί κατά πόσο οι πελάτες θεωρούν τη συχνότητα που ο οργανισμός 

επιδιώκει την επικοινωνία μαζί τους ικανοποιητική.

22. Ο χρόνος μεταξύ της έναρξης και της λήξης του δανείου 

Η διάρκεια του δανείου20 (maturity of the loan), αποτελεί έναν από τους παράγοντες 

ικανοποίησης των πελατών και της επιτυχίας του έργου. Αυτό συμβαίνει διότι η 

επένδυση που έχει σχεδιασθεί εντάσσεται σε κάποιο χρονοδιάγραμμα το οποίο 

σχετίζεται με τις ανάγκες του έργου και τις δυνατότητες του πελάτη. Έτσι, είναι 

ιδιαίτερα ωφέλιμο η διάρκεια του δανείου να προσαρμοστεί σε αυτά τα δεδομένα. Ο 

οργανισμός θα πρέπει χρονικά να παρέχει τις δώσεις του δανείου όταν το έργο πρέπει 

να χρηματοδοτηθεί και να ζητά τις δόσεις εξόφλησης του όταν ο πελάτης έχει τη 

δυνατότητα της αποπληρωμής. Βεβαίως η διάρκεια του δανείου υπόκειται και σε 

άλλες συνισταμένες οπότε και δεν μπορεί να είναι όσο μακροπρόθεσμη ή άμεση ζητά 

ο πελάτης. Σκοπός της έρευνας είναι να εκτιμηθεί κατά πόσο οι πελάτες πιστεύουν 

πως η διάρκεια του δανείου που συνάψανε με τον οργανισμό ήταν ικανοποιητική.

20 Ο όρος “διάρκεια του δανείου” αποτελεί μετάφραση του όρου “maturity of the loan” και 

αναφέρεται στο χρόνο ανάμεσα στη στιγμή που ο πελάτης θα λάβει από τον οργανισμό την πρώτη 

δόση του δανείου και τη στιγμή που πελάτης θα εξοφλήσει την τελική δόση του δανείου. Δηλαδή 

αποτελεί το άθροισμα του χρόνου παροχής του δανείου και του χρόνου εξόφλησης του.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το ιδιαίτερα μικρό δείγμα της έρευνας περιελάμβανε μία σειρά περιορισμών 

αναφορικά με τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Ουσιαστικά, ένα δείγμα 

πέντε επιχειρήσεων δεν επιτρέπει παρά τη χρήση της περιγραφικής στατιστικής για 

την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Επίσης το μέγεθος του δείγματος είναι αρκετά 

μικρό ώστε να καθιστά αδύνατη τη χρήση στατιστικών ελέγχων. Έτσι για την 

ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος για την κάθε ερώτηση ο οποίος 

αντικατοπτρίζει τη συνολική τάση των ερωτηθέντων για κάθε ερώτημα21. Για τη 

μέτρηση της διασποράς των απαντήσεων χρησιμοποιήθηκε η τυπική απόκλιση για 

τον κάθε μέσο όρο22. Ακόμα και οι υπόλοιπες μέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής 

(π.χ. υπολογισμός συχνοτήτων) δεν θα είχαν πρακτική αξία με ένα τόσο μικρό 

δείγμα.

Παρακάτω αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας για τον κάθε παράγοντα. Σε 

κάθε πίνακα παρουσιάζεται η κάθε ερώτηση όπως αναγραφόταν στο 

ερωτηματολόγιο23. Επίσης παρουσιάζεται ο μέσος όρος για κάθε απάντηση καθώς και 

τιμή της τυπικής απόκλισης.

21 Υπενθυμίζεται πως το ερωτηματολόγιο της έρευνας βασίστηκε εξολοκλήρου στη σκάλα Likert. Στη 

σκάλα Likert ο μέσος όρος αποδίδει το επίπεδο στο οποίο οι ερωτώμενοι ως σύνολο συμφωνούν ή 

διαφωνούν με τη διατύπωση μίας πρότασης.

22 Η τυπική απόκλιση αποτελεί ένα μέτρο της διασποράς των απαντήσεων στις διάφορες βαθμίδες της 

σκάλας. Όσο μικρότερη είναι η τυπική απόκλιση, τόσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση των 

απαντήσεων γύρω από το μέσο όρο.

23 Οι ερωτήσεις αποτελούν μετάφραση του ερωτηματολογίου στο οποίο και χρησιμοποιήθηκε η 

αγγλική γλώσσα αφού οι επιχειρήσεις δεν ήταν ελληνικές και η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιείται 

από τον οργανισμό είναι η αγγλική.
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1. Γραφειοκρατικά ζητήματα

Ενόχληση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου λόγω γραφειοκρατικών 
ζητημάτων που δημιουργήθηκαν από τον οργανισμό.

1: Δεν συμφωνώ 
καθόλου
3: Είμαι ουδέτερος/η 
5: Συμφωνώ απόλυτα

--------------- ί-------------- 1—-—----------------
1 2 3 4 5

Μέσος όρος: 3,6 
Τυπική απόκλιση: 0,89

Τα γραφειοκρατικά ζητήματα αν και λαμβάνεται υπόψη από τους πελάτες πως 

συμπεριλαμβάνονται σε ένα υψηλό δάνειο, δεν παύουν να αποτελούν ένα παράγοντα 

ενόχλησης στην περίπτωση της BSTDB. Αν και οι ερωτώμενοι δεν συμφωνούν 

απόλυτα με την πρόταση της ερώτησης συγχρόνως δεν είναι ουδέτεροι δείχνοντας 

έτσι πως οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που συνάντησαν ήταν μάλλον περισσότερες 

από όσες ανέμεναν ή έστω ήθελαν.

2. Η παροχή βοήθειας κατά την σύνταξη της πρότασης για δανεισμό

0 οργανισμός παρείχε επαρκή βοήθεια κατά τη σύνταξη της πρότασης του 
έργου

1: Δεν συμφωνώ 
καθόλου

................1....... ...........Γ-------------T"‘------------
2 3 4 !

3: Είμαι ουδέτερος/η 
5: Συμφωνώ απόλυτα

Μέσος όρος: 4,2 
Τυπική απόκλιση: 0,45

Η σύνταξη της πρότασης για το δανεισμό αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική 

διαδικασία ιδιαίτερα στις περιπτώσεις υψηλού δανεισμού με στόχο την ανάπτυξη 

όπως στα δάνεια που παρέχει η BSTDB. Οι πελάτες θεωρούν πως η παροχή της 

βοήθειας που τους παρείχε ο οργανισμός ήταν επαρκής έτσι ώστε η σύνταξη της 

πρότασης να είναι επιτυχής.
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3. Το ύψος του επιτοκίου δανεισμού

Το ύψος του επιτοκίου δανεισμού ήταν ικανοποιητικό

1: Δεν συμφωνώ 
καθόλου
3: Είμαι ουδέτερος/η 
5: Συμφωνώ απόλυτα

---------------1---------!--------------------- ---------------
1 2 3 4 5

Μέσος όρος: 2,6 
Τυπική απόκλιση: 1,34

Το ύψος του επιτοκίου δανεισμού αποτελεί αναμφίβολα ένα πολύ σημαντικό 

παράγοντα για την ικανοποίηση των πελατών. Στο παρόν θέμα οι πελάτες πιστεύουν 

πως το ύψος του επιτοκίου με το οποίο δανείσθηκαν τα χρήματα ήταν σχετικά υψηλό. 

Βεβαίως το ύψος του επιτοκίου σχετίζεται και με το ύψος του ρίσκου που 

αναλαμβάνει ο οργανισμός. Αυτή η διαφοροποίηση αποτελεί και ένα αίτιο της 

υψηλής τυπικής απόκλισης που παρουσιάζουν οι απαντήσεις.

4. Η επαρκής πληροφόρηση για τις υποχρεώσεις της σύμβασης

0 οργανισμός σας πληροφόρησε επαρκώς για τις υποχρεώσεις που 
συνεπάγεται η σύμβαση

1: Δεν συμφωνώ 
καθόλου
3: Είμαι ουδέτερος/η 
5: Συμφωνώ απόλυτα

1——........ι.................. i.........1---------------------
1 2 3 4 5

Μέσος όρος: 3,6 
Τυπική απόκλιση: 0,55

Η επαρκής πληροφόρηση για τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τη σύμβαση 

βοηθούν τους πελάτες στην κατανόηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν με την 

υπογραφή της. Οι πελάτες συμφωνούν ως σε ένα βαθμό πως ο οργανισμός τους 

πληροφόρησε επαρκώς για αυτές τις υποχρεώσεις τους.
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5. Το ύψος των δαπανών που καλείται να πληρώσει ο πελάτης

Το ύψος των δαπανών που πληρώσατε για την προετοιμασία του σχεδίου του 
έργου ήταν περισσότερα από όσα αναμένατε

1: Δεν συμφωνώ 
καθόλου
3: Είμαι ουδέτερος/η 
5: Συμφωνώ απόλυτα

.............. 1-------- :------f—---------------------------
1 2 3 4 5

Μέσος όρος: 3,2 
Τυπική απόκλιση: 1,10

Για να πραγματοποιηθεί ένα δάνειο, ιδιαίτερα αν αυτό είναι αναπτυξιακό, 

απαιτούνται αρκετές πληροφορίες από την πλευρά του δανειστή. Για τη συγκέντρωση 

πολλών εξ αυτών, η επιχείρηση χρειάζεται να προβεί σε δαπάνες. Η γενική τάση των 

πελατών αναφορικά με το κατά πόσο αυτές οι δαπάνες ήταν υψηλές είναι ουδέτερη. 

Θα πρέπει όμως να σημειωθεί πως οι απαντήσεις παρουσιάζουν αυξημένη τυπική 

απόκλιση γεγονός το οποίο μεταφράζεται σε μεγάλη διασπορά των απαντήσεων.

6. Ο χρόνος μεταξύ της κατάθεσης μίας πρότασης και της χρηματοδότησης

0 χρόνος μεταξύ της κατάθεσης της πρότασης σας και της χρηματοδότησης 
ήταν λογικός

1: Δεν συμφωνώ 
καθόλου
3: Είμαι ουδέτερος/η 
5: Συμφωνώ απόλυτα

--------------- ,--------------- ----------- 1—---------------
1 2 3 4 5

Μέσος όρος: 3 
Τυπική απόκλιση: 1,00

Για τους πελάτες, ο χρόνος μεταξύ της κατάθεσης μίας πρότασης και της 

χρηματοδότησης της πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος. Παράλληλα όμως, ο 

οργανισμός χρειάζεται ένα διάστημα χρόνου για την αξιολόγηση του έργου πριν την 

τελική έγκριση του. Οι πελάτες είναι ουδέτεροι αναφορικά με το κατά πόσο αυτό το 

χρονικό διάστημα ήταν μεγαλύτερο από όσο θα έπρεπε. Όμως και η τυπική απόκλιση 

των απαντήσεων έχει μεγάλη τιμή γεγονός που σημαίνει πως οι απόψεις των πελατών 

παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά.
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7. Η γνώση του οργανισμού για την χώρα εκτέλεσης του έργου

Η γνώση του οργανισμού για την χώρα εκτέλεσης του έργου ήταν επαρκής

1: Δεν συμφωνώ 
καθόλου
3: Είμαι ουδέτερος/η 
5: Συμφωνώ απόλυτα

)"vrr—::.:ι·:ζ=4=------- ~Ί......... ’------
1 2 3 4 5

Μέσος όρος: 4,6 
Τυπική απόκλιση: 0,55

Οι πελάτες, αναμένουν από τον οργανισμό εκτός του δανεισμού και μία γενικότερη 

παροχή υποστήριξης στη χώρα εκτέλεσης του έργου. Η BSTDB αναλαμβάνει έργα τα 

οποία να πραγματοποιούνται σε χώρες οι οποίες να αποτελούν κράτη μέλη της. Ως 

αποτέλεσμα η γνώση της για τα κράτη στα οποία λαμβάνουν χώρα τα έργα θεωρείται 

ένα από τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τους 

πελάτες της οι οποίοι συμφωνούν σχεδόν απόλυτα πως η γνώση του οργανισμού ήταν 

επαρκής για τις χώρες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν τα έργα τους.

8. Η γνώση του οργανισμού για τον τομέα εκτέλεσης του έργου

Η γνώση του οργανισμού για τον τομέα εκτέλεσης του έργου ήταν επαρκής

1................ 1......... - ι... 1 1 ;------ --------------- 1 1: Δεν συμφωνώ 
καθόλου
3: Είμαι ουδέτερος/η 
5: Συμφωνώ απόλυτα

1 —...... ...Γ""".......~"Τ— ---------------------
1 2 3 4 5

Μέσος όρος: 3,6 
Τυπική απόκλιση: 1,14

Όπως στη χώρα εκτέλεσης του έργου, έτσι και στον τομέα εκτέλεσης του έργου η 

γνώση του οργανισμού πρέπει να είναι επαρκής έτσι ώστε να παρέχει ένα 

υποστηρικτικό χαρακτήρα προς τους πελάτες. Οι πελάτες συμφωνούν αρκετά πως η 

γνώμη του οργανισμού ήταν υψηλή στο τομέα εκτέλεσης του έργου. Όμως πρέπει να 

διευκρινιστεί πως η υψηλή τυπική απόκλιση φανερώνει πως οι γνώμες των πελατών 

διίστανται.
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9. Το επίπεδο προσέγγισης και επικοινωνίας με τα στελέχη του οργανισμού

Το επίπεδο προσέγγισης και επικοινωνίας με τα στελέχη του οργανισμού ήταν 
ικανοποιητικό

1: Δεν συμφωνώ 
καθόλου
3: Είμαι ουδέτερος/η 
5: Συμφωνώ απόλυτα

|_— ------ί--------------- 1----- ---- —F——-----
1 2 3 4 5

Μέσος όρος: 4,6 
Τυπική απόκλιση: 0,55

Οι πελάτες συχνά αναζητούν τους υπεύθυνους του οργανισμού για την υποβολή 

ερωτήσεων, την επίλυση προβλημάτων κλπ. Το επίπεδο προσέγγισης και 

επικοινωνίας των στελεχών του οργανισμού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό από τους 

πελάτες. Στο συγκεκριμένο θέμα, η BSTDB φαίνεται πως ικανοποιεί τους πελάτες 

της οι οποίοι πιστεύουν σχεδόν απόλυτα πως το επίπεδο προσέγγισης και 

επικοινωνίας ήταν ικανοποιητικό.

10. Το επίπεδο προσαρμογής του οργανισμού στις εξωτερικές αλλαγές

0 οργανισμός επέδειξε υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας στις εξωτερικές 
αλλαγές που δημιουργήθηκαν κατά την εφαρμογή του έργου

1: Δεν συμφωνώ 
καθόλου
3: Είμαι ουδέτερος/η 
5: Συμφωνώ απόλυτα

ί—----- --------------------—-1------------------------------------
1 2 3 4 5

Μέσος όρος: 3 
Τυπική απόκλιση: 1,41

Οι εξωτερικές μεταβολές που μπορούν να επέλθουν κατά την εφαρμογή ενός έργου 

είναι ποικίλες και μπορούν να το επηρεάσουν με διάφορους τρόπους. Οι πελάτες ως 

σύνολο είναι ουδέτεροι αναφορικά με το επίπεδο της προσαρμοστικότητας που 

επέδειξε ο οργανισμός σε ανάλογες μεταβολές. Όμως, η αυξημένη τυπική απόκλιση 

καταδεικνύει πως οι απόψεις τους παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Ως αποτέλεσμα, 

στο συγκεκριμένο τομέα, μερικοί από τους πελάτες ικανοποιήθηκαν από τον 

οργανισμό ενώ άλλοι όχι.
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11. Οι γλώσσες (γραπτός και προφορικός λόγος) που χρησιμοποιεί ο οργανισμός

Οι γλώσσες (γραπτός και προφορικός λόγος) που χρησιμοποιεί ο οργανισμός 
ήταν αρκετές για να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο επικοινωνίας

1: Δεν συμφωνώ 
καθόλου
3: Είμαι ουδέτερος/η 
5: Συμφωνώ απόλυτα

------------------ !----------- " ■■■■■ η-,::: J-------

1 2 3 4 5

Μέσος όρος: 4,6 
Τυπική απόκλιση: 0,55

Οι γλώσσες επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η BSTDB είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

θέμα αφού πρόκειται για ένα διεθνή οργανισμό ο οποίος συνεργάζεται με μία πλειάδα 

κρατών εκ των οποίων τα περισσότερα έχουν διαφορετικές επίσημες γλώσσες. Η 

BSTDB έχει ως επίσημη γλώσσα μόνο την αγγλική, όμως αυτό εμφανίζεται αρκετό 

για την επίτευξη υψηλού επιπέδου επικοινωνίας με τους πελάτες.

12. Ο αριθμός των όρων της σύμβασης

0 αριθμός των όρων της σύμβασης που δέσμευαν τον δανειζόμενο ήταν 
υπερβολικός

1: Δεν συμφωνώ 
καθόλου
3: Είμαι ουδέτερος/η 
5: Συμφωνώ απόλυτα

—--------μ —...........  ............ --1
1 2 3 4 5

Μέσος όρος: 3,4 
Τυπική απόκλιση: 0,89

Οι όροι που περιλαμβάνει η σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ της BSTDB και των 

πελατών της προστατεύουν τις δύο πλευρές και στηρίζουν την επιτυχία του έργου. 

Παράλληλα όμως, σε γενικές γραμμές οι πελάτες δεν επιθυμούν την παρουσία 

πολλών όρων αφού ανάλογα δημιουργούνται και πολλές υποχρεώσεις. Οι όροι που η 

BSTDB θέτει στους πελάτες της θεωρείται από αυτούς πως είναι σχετικά αρκετοί 

γεγονός που μπορεί να οδηγήσει και στην απογοήτευση τους αναφορικά με το 

συγκεκριμένο θέμα.
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13. Οι διαδικασίες ελέγχου πορείας του έργου

Οι διαδικασίες ελέγχου πορείας του έργου που εφάρμοσε ο οργανισμός 
δημιούργησαν προβλήματα στην επιχείρησή σας

1: Δεν συμφωνώ 
καθόλου
3: Είμαι ουδέτερος/η 
5: Συμφωνώ απόλυτα

---------------1-------——4-------------------------------
1 2 3 4 5

Μέσος όρος: 2,8 
Τυπική απόκλιση: 1,64

Οι διαδικασίες έλεγχου της πορείας του έργου χρησιμεύουν στη BSTDB στην 

απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τη πορεία του. Οι έλεγχοι αυτοί όμως, ιδιαίτερα 

αν είναι αυξημένοι ή αν δε γίνονται με αποτελεσματικές μεθόδους μπορούν να 

προκαλέσουν δυσαρέσκεια στους πελάτες. Οι πελάτες της BSTDB παρουσιάζουν 

έντονη διασπορά στις απαντήσεις γεγονός το οποίο σημαίνει πως δεν έχουν την ίδια 

άποψη για το αν οι διαδικασίες ελέγχου δημιούργησαν προβλήματα στην επιχείρησή 

τους.

14. Η χρονική συνέπεια του οργανισμού στην παροχή των υπηρεσιών

0 οργανισμός προσέφερε όλες του τις υπηρεσίες με χρονική συνέπεια

1: Δεν συμφωνώ 
καθόλου
3: Είμαι ουδέτερος/η 
5: Συμφωνώ απόλυτα

-------------- 1....... ......... r ----------- --------------
1 2 3 4 5

Μέσος όρος: 3,6 
Τυπική απόκλιση: 1,14

Η χρονική συνέπεια που παρουσιάζει ο οργανισμός στην παροχή των υπηρεσιών του 

συνδέεται με την εικόνα του προς το εξωτερικό της περιβάλλον. Ακόμη παραπέρα 

όμως, για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά μία καθυστέρηση μπορεί να σημαίνει χρονικό 

κόστος το οποίο συχνά μεταφράζεται και σε οικονομικό κόστος. Οι πελάτες σε 

γενικές γραμμές, έχουν μία θετική άποψη για την BSTDB θεωρώντας πως ο 

οργανισμός ήταν σχετικά συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι τους. Όμως η 

παρουσία υψηλής τυπικής απόκλισης υπογραμμίζει πως υπήρχε διασπορά στις 

απαντήσεις τους.
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15. Η συχνότητα επισκέψεων του οργανισμού στους πελάτες

0 οργανισμός επισκέφτηκε την επιχείρησή σας όσες φορές χρειάστηκε

1: Δεν συμφωνώ 
καθόλου
3: Είμαι ουδέτερος/η 
5: Συμφωνώ απόλυτα

.......... 1.. . '----- !...... .........1..............J
1 2 3 4 5

Μέσος όρος: 4,8 
Τυπική απόκλιση: 0,45

Οι επισκέψεις των στελεχών της BSTDB κρίνονται σημαντικές από τους πελάτες οι 

οποίοι με αυτόν τον τρόπο επαληθεύουν το ενδιαφέρουν του οργανισμού για το έργο 

και τη συνεργασία τους. Παράλληλα, έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν αναλυτικά 

για τα διάφορα ζητήματα που προκύπτουν. Από την άλλη όμως αν οι συναντήσεις 

αυτές ξεπεράσουν ένα όριο, ενδέχεται οι πελάτες να ενοχληθούν. Η συχνότητα των 

επισκέψεων οργανισμού κρίθηκε από τους πελάτες πως βρίσκεται σε απολύτως 

ικανοποιητικά επίπεδα.

16. Τα νομίσματα στα οποία δανείζει ο οργανισμός

Τα νομίσματα στα οποία δανείζει ο οργανισμός ικανοποιούν τις ανάγκες σας

1: Δεν συμφωνώ 
καθόλου
3: Είμαι ουδέτερος/η 
5: Συμφωνώ απόλυτα

1 2 3 4 5

Μέσος όρος: 4,4 
Τυπική απόκλιση: 1,34

Τα νομίσματα στα οποία δανείζει ο οργανισμός (ευρώ και αμερικάνικα δολάρια) 

αποτελούν δύο από τα πιο ευρέως διακινούμενα νομίσματα στο διεθνές εμπόριο. Το 

γεγονός αυτό φαίνεται πως ικανοποιεί τους πελάτες της BSTDB οι οποίοι συμφωνούν 

απόλυτα πως τα δύο αυτά νομίσματα ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Θα πρέπει να 

σημειωθεί πως η υψηλή τυπική απόκλιση οφείλεται στην παρουσία ενός πελάτη ο 

οποίος δεν συμφωνεί σχεδόν καθόλου με την παραπάνω πρόταση.
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17. Οι πληροφορίες που ζητά ο οργανισμός από τους πελάτες

Οι πληροφορίες που ζήτησε ο οργανισμός για την επιχείρησή σας ήταν 
υπερβολικές

1: Δεν συμφωνώ 
καθόλου
3: Είμαι ουδέτερος/η 
5: Συμφωνώ απόλυτα

---------------1------------- 1--------------—---------------
1 2 3 4 5

Μέσος όρος: 3,8 
Τυπική απόκλιση: 1,3

Οι πελάτες δεν εμφανίζονται πάντοτε πρόθυμοι να παρέχουν πληροφορίες που 

σχετίζονται με την επιχείρησή τους. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό συμβαίνει διότι η 

εύρεση αυτών των πληροφοριών σημαίνει κόστος σε χρόνο και χρήματα και σε άλλες 

περιπτώσεις διότι προτιμούν να διατηρήσουν κάποιες πληροφορίες μυστικές. 

Μερικοί από τους πελάτες της BSTDB εμφανίζονται δυσαρεστημένοι με το 

παραπάνω ζήτημα αφού θεωρούν πως οι πληροφορίες που απαιτούνται να παρέχουν 

είναι υπερβολικές.

18. Η διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων των πελατών

0 οργανισμός χειρίσθηκε κατάλληλα όλα τα αιτήματα και τα παράπονά σας

1: Δεν συμφωνώ 
καθόλου
3: Είμαι ουδέτερος/η 
5: Συμφωνώ απόλυτα

——:—,-------—jh—------------------------------

1 2 3 4 5

Μέσος όρος: 3,6 
Τυπική απόκλιση: 1,14

Η επιτυχής διαχείριση των αιτημάτων των πελατών αποτελεί ένα από τα σημαντικά 

στοιχεία της ικανοποίησης τους. Όμως θα πρέπει να τονιστεί πως τα παράπονα που 

μπορούν να έχουν οι πελάτες είναι πολλών ειδών ενώ δεν είναι δυνατόν να 

ικανοποιούνται όλα. Οι πελάτες της BSTDB δείχνουν μία σχετική δυσαρέσκεια 

σχετικά με τον τρόπο που ο οργανισμός διαχειρίζεται τα παράπονα τους αν και η 

υψηλή τυπική απόκλιση καταδεικνύει πως οι γνώμες τους δεν είναι ομοιάζουν.
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19. Η προσαρμογή των υπηρεσιών στις ανάγκες των πελατών

0 οργανισμός ήταν ικανός να προσαρμόσει τις υπηρεσίες του στις ανάγκες της 
επιχείρησής σας

1: Δεν συμφωνώ 
καθόλου
3: Είμαι ουδέτερος/η 
5: Συμφωνώ απόλυτα

............... 1 ......... ....-μ---------—----------------
1 2 3 4 5

Μέσος όρος: 3 
Τυπική απόκλιση: 1,22

Η προσαρμογή των υπηρεσιών από την πλευρά του οργανισμού αποτελεί ένα 

σημαντικό παράγοντα ικανοποίησης των πελατών του. Οι πελάτες της BSTDB δεν 

δείχνουν να έχουν κοινή άποψη στο θέμα της προσαρμογής των υπηρεσιών στις 

ανάγκες τους. Λόγω της ψηλής τυπικής απόκλισης συμπεραίνεται πως μερικοί 

θεωρούν ότι ο οργανισμός δεν ήταν ικανός να προσαρμόσει τις υπηρεσίες του στις 

ανάγκες της επιχείρησής τους ενώ άλλοι θεωρούν το αντίθετο.

20. Η παροχή υπηρεσιών από τον οργανισμό όπως αναφέρονται στη σύμβαση

Κατά την εφαρμογή του έργου ο οργανισμός παρείχε τις υπηρεσίες του όπως 
ορίζονταν στη σύμβαση

1: Δεν συμφωνώ 
καθόλου
3: Είμαι ουδέτερος/η 
5: Συμφωνώ απόλυτα

........ ........ [................ |·-----—----μ—-1---------
1 2 3 4 5

Μέσος όρος: 4,4 
Τυπική απόκλιση: 0,55

Η σύμβαση μεταξύ της BSTDB και του πελάτη δεσμεύει τον οργανισμό σχετικά με 

τις υποχρεώσεις του. Μία αθέτηση της σύμβασης μπορεί να οδηγήσει σε έντονη 

δυσαρέσκεια των πελατών αφού μπορεί να μεταφραστεί για αυτούς σε κάποιο κόστος 

ενώ παράλληλα μπορεί να δημιουργήσει αίσθημα έλλειψης εμπιστοσύνης. Οι πελάτες 

του οργανισμού πιστεύουν σχεδόν απόλυτα πως η BSTDB ήταν τυπική στις 

υποχρεώσεις που είχε αναλάβει βάση της σύμβασης.
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21. Η συχνότητα επικοινωνίας του οργανισμού με τους πελάτες
Η συχνότητα επικοινωνίας του οργανισμού με την επιχείρησή σας ήταν 
επαρκής

I: Δεν συμφωνώ 
καθόλου
3: Είμαι ουδέτερος/η 
5: Συμφωνώ απόλυτα

1—------------- 1—.............i.......... . "ΐ—~J----------
1 2 3 4 5

Μέσος όρος: 4,4 
Τυπική απόκλιση: 0,55

Η συχνότητα που ο οργανισμός επικοινωνεί με τους πελάτες του αποτελεί έναν 

αποτελεσματικό τρόπο έλεγχο του έργου και της παρούσας κατάστασης των πελατών. 

Παράλληλα όμως βοηθά τους πελάτες στην καλύτερη επικοινωνία τους με τον 

οργανισμό και αποτελεί για αυτούς μία ένδειξη του ενδιαφέροντος του οργανισμού 

για τη συνεργασία τους. Οι πελάτες συμφωνούν σχεδόν απόλυτα πως η BSTDB 

διατηρεί επαρκή συχνότητα επικοινωνίας με αυτούς.

22. Ο χρόνος μεταξύ της έναρξης και της λήξης του δανείου

0 χρόνος μεταξύ της έναρξης και της λήξης του δανείου ήταν επαρκής

1: Δεν συμφωνώ 
καθόλου
3: Είμαι ουδέτερος/η 
5: Συμφωνώ απόλυτα

1 —............ f----—=-··Τ·'------------
1 2 3 4 5

Μέσος όρος: 4,2 
Τυπική απόκλιση: 0,84

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ο χρόνος μεταξύ της έναρξης και της λήξης του δανείου 

να είναι επαρκής για τους πελάτες έτσι ώστε να προχωρήσουν σε μία ομαλή 

αποπληρωμή του δανείου. Οι πελάτες της BSTDB εμφανίζονται ικανοποιημένοι 

αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα αφού απαντάνε πως συμφωνούν σχεδόν 

απόλυτα πως ο χρόνος ήταν για αυτούς επαρκής.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψαν και τα συμπεράσματα της 

έρευνας αναφορικά με την ικανοποίηση των πελατών της BSTDB. Σε γενικές 

γραμμές τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι πελάτες της BSTDB είναι στα περισσότερα 

σημεία ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες της. Όμως σε πολλούς από αυτούς τους 

παράγοντες θα μπορούσε να υπάρξει και αύξηση της ικανοποίησης τους. Από την 

άλλη υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες που οι πελάτες εμφανίζονται 

δυσαρεστημένοι. Τέλος, σε κάποιους παράγοντες οι απαντήσεις των ερωτώμενων 

παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά και η εξαγωγή συμπερασμάτων κρίθηκε πως δεν 

είναι ασφαλής.

Οι παράγοντες για τους οποίους οι πελάτες εξέφρασαν την ικανοποίηση τους είναι οι 

ακόλουθοι:

• η συχνότητα επισκέψεων του οργανισμού στους πελάτες,

• η γνώση του οργανισμού για την χώρα εκτέλεσης του έργου,

• το επίπεδο προσέγγισης και επικοινωνίας με τα στελέχη του οργανισμού,

• οι γλώσσες (γραπτός και προφορικός λόγος) που χρησιμοποιεί ο οργανισμός,

• τα νομίσματα στα οποία δανείζει ο οργανισμός,

• η παροχή υπηρεσιών από τον οργανισμό όπως αναφέρονται στη σύμβαση,

• η συχνότητα επικοινωνίας του οργανισμού με τους πελάτες,

• η παροχή βοήθειας κατά την σύνταξη της πρότασης για δανεισμό,

• ο χρόνος μεταξύ της έναρξης και της λήξης του δανείου.

Βεβαίως, το γεγονός πως οι πελάτες εκφράζουν πως ικανοποιούνται από τις 

υπηρεσίες της BSTDB στους παραπάνω τομείς δεν σημαίνει πως ο οργανισμός θα 

πρέπει να σταματήσει τις προσπάθειες βελτίωσης τους. Δεν παύουν όμως να 

αποτελούν μία θετική επαναπληροφόρηση η οποία και θα πρέπει να εκτιμηθεί 

ανάλογα από τους υπευθύνους. Ένα σχέδιο μεταβολής της παροχής των υπηρεσιών 

αυτών θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και να ληφθεί υπόψη πως τουλάχιστον 

τη χρονική στιγμή της έρευνας οι πελάτες δήλωναν ικανοποιημένοι σε αυτούς τους 

τομείς.
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Παρακάτω εμφανίζονται οι παράγοντες για τους οποίους οι πελάτες παρουσίασαν 

μικρότερα επίπεδα ικανοποίησης ή εξέφρασαν ουδετερότητα:

• η επαρκής πληροφόρηση για τις υποχρεώσεις της σύμβασης,

• η διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων των πελατών,

• το ύψος των δαπανών που καλείται να πληρώσει ο πελάτης,

• ο χρόνος μεταξύ της κατάθεσης μίας πρότασης και της χρηματοδότησης.

Οι απόψεις των πελατών στους παραπάνω τομείς εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα 

ικανοποίησης από την πρώτη ομάδα ενώ σε κάποιους από αυτούς η άποψη των 

πελατών ήταν ουδέτερη. Συμπερασματικά, οι υπηρεσίες του οργανισμού σε αυτούς 

τους τομείς αν και δεν δημιουργούν δυσαρέσκεια στους πελάτες ταυτόχρονα δεν 

δημιουργούν και κάποιο αίσθημα ικανοποίησης. Όμως, από τη στιγμή που οι 22 

παράγοντες που επιλέχθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι όλοι κρίσιμοι θα ήταν 

ιδιαίτερα χρήσιμο να επέλθει μία επανεξέταση των παραγόντων αυτών με σκοπό την 

παραπέρα προσαρμογή τους στις ανάγκες των πελατών.

Οι παράγοντες για τους οποίους οι πελάτες εξέφρασαν μικρή ικανοποίηση ή και 

δυσαρέσκεια είναι οι ακόλουθοι:

• γραφειοκρατικά ζητήματα,

• οι πληροφορίες που ζητά ο οργανισμός από τους πελάτες,

• το ύψος του επιτοκίου δανεισμού,

• ο αριθμός των όρων της σύμβασης.

Για τους συγκεκριμένους παράγοντες δημιουργείται προβληματισμός αναφορικά με 

το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πελάτες αφού οι απαντήσεις τους παρουσίασαν 

χαμηλότερους μέσους όρους. Τα αποτελέσματα δεν ήταν υπερβολικά χαμηλά σε 

κανέναν από τους παραπάνω παράγοντες όμως και πάλι κρίνεται απαραίτητη μία 

περαιτέρω αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχει ο οργανισμός στους τομείς 

αυτούς.

Τέλος, παρακάτω παρουσιάζονται οι παράγοντες για τους οποίους τα αποτελέσματα 

της έρευνας δεν παρουσίασαν γενική τάση οπότε και δεν μπορούν να εξαχθούν 

ασφαλή συμπεράσματα:
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• η γνώση του οργανισμού για τον τομέα εκτέλεσης του έργου,

• το επίπεδο προσαρμογής του οργανισμού στις εξωτερικές αλλαγές,

• οι διαδικασίες ελέγχου πορείας του έργου,

• η χρονική συνέπεια του οργανισμού στην παροχή των υπηρεσιών,

• η προσαρμογή των υπηρεσιών στις ανάγκες των πελατών.

Ο λόγος για τον οποίο δεν εμφανίζεται μία γενική τάση στους παραπάνω παράγοντες 

είναι το γεγονός πως παρουσιάστηκε μεγάλη διασπορά απαντήσεων. Ένας αίτιο στο 

οποίο οφείλεται η μεγάλη διασπορά είναι το μικρό δείγμα της έρευνας24.

Η συνολική εικόνα των αποτελεσμάτων παρουσιάζει ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας 

υπηρεσιών από την BSTDB προς τους πελάτες της αφού οι περισσότεροι παράγοντες 

κατατάσσονται στην ομάδα της υψηλής ικανοποίησης. Υπάρχουν όμως και κάποιοι 

παράγοντες στους οποίους οι πελάτες εμφανίζονται λιγότερο ικανοποιημένοι, 

ουδέτεροι ή και δυσαρεστημένοι. Για αυτούς τους παράγοντες προτείνεται η άμεση 

αξιολόγηση των υπηρεσιών από πλευράς του οργανισμού.

Αναφορικά με την ομάδα υψηλής ικανοποίησης αν και αυτοί οι παράγοντες 

βρίσκονται ήδη σε υψηλό επίπεδο θα πρέπει να τονιστεί πως για να διατηρηθούν σε 

αυτά τα επίπεδα απαιτείται διαρκής έλεγχος για την προσαρμογή τους στις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες της σύγχρονής αγοράς. Εξάλλου αυτή είναι και η φιλοσοφία 

του σύγχρονού Μάρκετινγκ κατά την οποία ο κάθε οργανισμός πρέπει να βρίσκεται 

σε διαρκή επαγρύπνηση και να αποσκοπεί στη βελτίωση όχι μόνο των τομέων στους 

οποίους μειονεκτεί αλλά και σε αυτούς στους οποίους πλεονεκτεί.

24 'Οταν το δείγμα μίας έρευνας είναι ιδιαίτερα μικρό, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να μην εμφανισθεί 

μία κοινή τάση ανάμεσα στους ερωτώμενους.
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Ηλεκτρονική βιβλιογραφία

ADB: http://www.adb.org

AFDB: http://www.afdb.org

AFREXIMBANK: http://www.affeximbank.com

BLADEX: http://www.blx.com

CABEI: http://www.bcie.org

WADB: http://www.boad.org

BSTDB: http://www.bstdb.org

CAF: http://www.caf.com

CDB: http://www.caribank.org

CEB: http://www.coebank.org

EBRD: http://www.ebrd.org

ΕΕΒ: http://www.eib.org

IADB: http://www.iadb.org

IFC: http://www.ifc.org

IMF: http://www.imf.org

ISDB: http://www.isdb.org

NIB: http://www.nibank.org

PTA Bank: http://www.ptabank.org

EADB: http://www.transafrica.org
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Το Ερωτηματολόγιο της έρευνας



Black Sea Trade and Development Bank

1, Komninon Str. - 546 24 Thessaloniki - Greece 

POST EVALUATION OFFICE

I his is a questionnaire related to a survey conducted by the Post Evaluation Office of the Black 
Sea Trade and Development Bank. With this survey, the Bank aims to acquire knowledge about 
the quality of the services it provides to its clients.

This one-page questionnaire is not to be examined individually and it is not part of the project’s 
evaluation procedure. We would truly appreciate if you answered it with care and honesty. Our 
single objective is to increase the quality of the service we provide to our clients. If you have any 
kind of questions concerning the answering of the questionnaire or the survey in general, you are 
welcome to contact the Post Evaluation Office of the BSTDB.

General Instructions
For your convenience, we designed the questionnaire in order to be easily answered through your 
computer. Therefore, there is no need to print it or fax it. You can just answer the questions and 
send it back to the email address from which you received it (tdimitrov@bstdb.gr).

No question requires that you type any kind of text.

No personal or corporate data are asked to be given. However it is of high importance to be 
answered by someone who has or had great participation in a project with BSTDB, and that he or 
she had direct experience with the Bank’s services.

Instructions for filling in the questionnaire
The questionnaire consists of 22 questions. Please answer them all. For every question only one 
answer can be given.

The six-point answering scale, which is on the right part of the table, corresponds to the following 
answers:
1: I totally disagree 
2: Generally, I disagree 
3:1 am neutral to this issue 
4: Generally, I agree 
5:1 totally agree

Each answer can be given just by typing one letter or any other symbol in the box, which matches 
with your answer. For example you can type the letter x to the box which represents your answer. 
If in any case you have difficulties concerning the answering procedure, on the next page (page 2), 
we have included an answered sample of the questionnaire. Page three contains the questionnaire 
itself.
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ANSWERED SAMPLE OF THE QUESTIONNAIRE

This is an example of how to answer the questions. It is not to be filled in. 

The original questionnaire is included in the next page.

1 2 3 4 5

20. The Bank addressed properly all of your company’s requests or complaints. X

21. The Bank was able to adapt its services to your company’s needs. X

• The answer of question 20 indicates that the interviewee totally disagrees 

with the number 20 statement.

The answer of question 21 indicates that the interviewee is neutral regarding statement 21.
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Λ 1:1 totally disagree
Questionnaire 5.1 t„,disagree 1 2 3 4 5

1. Inconvenience was caused during the project due to bureaucratic issues, 
which were generated by the Bank.
2. The Bank provided adequate support in the preparation of the loan 
application.
3. The pricing of the loan was satisfactory.
4. The Bank adequately explained the obligations of the borrower.
5. The funds paid by your company for project preparation (feasibility study, 
audits, business plan, legal advise, etc.) was more than expected.
6. The time between the application for a loan and the actual financing was 
reasonable.
7. The knowledge of the Bank on the country where the project was 
implemented was adequate.
8. The knowledge of the Bank in the sector of the project was adequate.
9. The Bank’s employees were accessible.
10. The Bank demonstrated sufficient degree of flexibility in response to external 
changes, which appeared during the project implementation.
11. The languages (written and spoken) used by the Bank were adequate for 
achieving high level of communication.
12. The loan covenants (obligations for the borrower) were excessive.
13. The monitoring procedures of the Bank created inconvenience to your 
company.
14. The Bank delivered all its services on time.
15. The Bank visited your company as often as needed.
16. The currencies in which the Bank offered its loans (Euros and U.S. Dollars) 
adequately matched your needs.
17. The information requirements of the Bank, on your company, were 
excessive.
18. The Bank addressed properly all of your company’s requests or complaints.
19. The Bank was able to adapt its services to your company’s needs.
20. During the project implementation, the Bank delivered its services/products 
as promised at the preparation of the loan application.
21. The frequency that the Bank communicated with your company was 
satisfactory.
22. The maturity (timing from first loan transfer to full repayment) was adequate.

1: I totally disagree 
5:1 totally agree 1 2 3 4 5

Thank you for your time!

We would be grateful if you sent back the questionnaire at your earliest
convenience.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Η κατανομή των έργων της BSTDB ανά χώρα, κλάδο και 

προϊόν
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As of end December 2003

BoD Approved Operations By Country
No Amount in USD

TOTAL 57 546,604,300

Albania 2 5,333,333
Armenia 1 2,500,000
Azerbaijan 2 8,250,000
Bulgaria 10 89,650,994
Georgia 4 17,000,000
Greece 4 82,114,000
Moldova 2 7,277,040
Romania 8 62,635,333
Russia 12 122,500,000
Turkey 8 117,343,600
Ukraine 4 32,000,000

Turkey
21.47%

Georgia
3.11%

Greece
15.02%

Ukraine
5.85%

Albania
0.98%

Armenia
0.46% Azerbaijan 

1.51%
Bulgaria 
16.40%

Russia
22.41% Rorrania

11.46%

Moldova
1.33%
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As of end December 2003

BoD Approved Operations By Sector
No Amount in USD

TOTAL 55 546,604,300

Financial Institutions 29 167,297,440

Energy 7 112,208,000

Manufacturing 15 225,598,860

Transport and Public Utilities 2 19,000,000

Telecommunications 1 4,000,000

Mining 1 18,500,000

Telecom

Transport and 
Public Utilities 

3.48%

0.73% Mning
3.38%

Manufacturing 
41.27% Biergy

20.53%

Financial
Institutions

30.61%
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As of end December 2003

BoD Approved Operations By Product
No Amount in USD

TOTAL 55 546,604,300

Project Finance* 36 444,473,260

Equity 2 5,750,000

Guarantee 2 9,579,040

Trade Finance 15 86,802,000

Project Finance includes: Project Finance, Corporate Loans and SME Credit Lines
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As of end December 2003
Signed Operations By Country

No Amount in USD

TOTAL 46 433,833,080

Albania 1 1,333,333
Azerbaijan 2 8,250,000
Bulgaria 9 79,848,994
Georgia 4 14,000,000
Greece 3 64,280,400
Moldova 1 2,898,920
Romania 8 62,635,333
Russia 8 82,500,000
Turkey 6 86,086,100
Ukraine 4 32,000,000

Turkey
19.84%

Ukraine
7.38%

Albania
0.31%

Azerbaijan
1.90% Bulgaria

18.41%

Georgia
3.23%

Greece
14.82%

Russia
19.02%

14.44%

Moldova
0.67%
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As of end December 2003

Signed Operations By Sector
No Amount in USD

TOTAL 44 433,833,080

Financial Institutions 23 124,359,820

Energy 7 109,208,000

Manufacturing 11 164,765,260

Transport and Public Utilities 2 17,000,000

Mining 1 18,500,000

Transport and Rjblic 
Utilities 
3.92%

Manufacturing 
37.98%

Mning
4.26%

Financial Institutions 
28.67%

Energy
25.17%
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As of end December 2003

Signed Operations By Product
No Amount in USD

TOTAL 44 433,833,080

Project Finance* 30 363,882,160
Equity 2 5,750,000
Guarantee 2 9,200,920
Trade Finance 10 55,000,000

Project Finance includes: Project Finance, Corporate Loans and SME Credit Lines
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Τα υπόλοιπα MDBs



Παρακάτω παρουσιάζονται και αναλύονται τα υπόλοιπα MDBs που λειτουργούν 

σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως προαναφέρθηκε, οι ακόλουθοι οργανισμοί δεν 

αποτελούν άμεσες ανταγωνιστικές μονάδες της BSTDB. Ακόμα και για τα MDBs τα 

οποία δραστηριοποιούνται σε κοινές περιοχές με την BSTDB απώτερος στόχος είναι 

η συνεργασία μεταξύ τους.

InlerraHonal Flnar»:* Cofpcc aeon

IFC (International Finance Corporation)

H IFC είναι ένας οργανισμός ο οποίος αποτελεί μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας, 

περιλαμβάνει 176 χώρες μέλη και εδρεύει στην Washington των ΗΠΑ. Η αποστολή 

της IFC είναι η μείωση της φτώχιας και η βελτίωση του επιπέδου ζωής των 

ανθρώπων μέσω της προώθησης αναπτυξιακών επενδύσεων στις αναπτυγμένες 

χώρες. Ιδρύθηκε το 1956 και σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή δανεισμού και 

μετοχικής χρηματοδότησης των αναπτυγμένων οικονομιών.

ADB (Asian Development Bank)

Η ADB είναι ένας διεθνής αναπτυξιακός χρηματοοικονομικός οργανισμός που 

στοχεύει στη μείωση της φτώχιας στις χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού. Ιδρύθηκε 

το 1966 και σήμερα αριθμεί 66 κράτη μέλη. Ο χώρος δραστηριοποίησής της είναι 

κυρίως ο δανεισμός του δημόσιου τομέα για την πραγματοποίηση έργων που 

αποσκοπούν στην ανάπτυξη των κρατών μελών του. Επομένως, οι βασικοί πελάτες 

του οργανισμού είναι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών του οι οποίες αποτελούν και 

τους μετόχους του.

Ο European Bank
for Rvcoortrortion «mil DcroJoinacnt

EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)

H EBRD ιδρύθηκε το 1992 κατά την περίοδο της κρίσης των κρατών της Ανατολικής 

Ευρώπης ικανοποιώντας την ανάγκη των συγκεκριμένων κρατών για τη δημιουργία
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ενός οργανισμού υποστήριξης της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα. Σήμερα, η EBRD 

αριθμεί 60 κράτη-μέλη τα οποία εκτείνονται από την κεντρική Ευρώπη έως την 

κεντρική Ασία και αποτελεί το μεγαλύτερο ανεξάρτητο επενδυτή στη περιοχή 

δραστηριοποίησής της. Ο κύριος τομέας δράσης της είναι η χρηματοδότηση έργων 

που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα.

International Monetary Fund

IMF (International Monetary Fund)

H IMF αποτελεί έναν διεθνή οργανισμό ο οποίος ιδρύθηκε το 1945 και περιλαμβάνει 

185 κράτη-μέλη. Έδρα του οργανισμού είναι η Washington των ΗΠΑ. Οι στόχοι της 

IMF είναι η προώθηση της νομισματικής συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο, η 

σταθερότητα των ισοτιμιών, η οικονομική ανάπτυξη και η μείωση της ανεργίας. 

Τέλος, η IMF έχει τη δυνατότητα να παρέχει προσωρινή οικονομική βοήθεια.

I
 European 

Investment 
Bank

ΕΙΒ (European Investment Bank)

Η ΕΠ3 είναι το ίδρυμα μακροπρόθεσμου δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ιδρύθηκε το 1958 και δραστηριοποιείται στις χώρες της Ε.Ε. και σε 150 επιπλέον 

χώρες. Κύριος στόχος του οργανισμού είναι η ενοποίηση και γενικότερη συνοχή 

ανάμεσα στα κράτη της Ε.Ε. Για να πετύχει τους παραπάνω στόχους, η ΕΙΒ, 

υποστηρίζει τις κεφαλαιακές επενδύσεις κυρίως μέσα από την χρηματοδότηση έργων 

στις mo αδύναμες οικονομικά περιοχές της Ε.Ε.

CEB (Council of Europe Development Bank)

H CEB είναι το πρώτο διεθνές χρηματοοικονομικό ίδρυμα που δημιουργήθηκε στην 

Ευρώπη (έτος ίδρυσης 1956). Η CEB βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου και έχει καθαρά κοινωνικό προσανατολισμό. Η περιοχή 

δραστηριοποίησής της είναι η Ευρώπη, και κυρίως οι mo υποανάπτυκτες περιοχές.
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Κύρια λειτουργία της CEB είναι ο δανεισμός για την πραγματοποίηση έργων τα 

οποία έχουν κοινωνικό χαρακτήρα ή σχετίζονται με καταστάσεις κατά τις οποίες 

απαιτείται έκτακτη οικονομική βοήθεια.

AFDB (African Development Bank)

Η AFDB ιδρύθηκε το 1964 και αριθμεί 77 κράτη. Κράτη-μέλη της AFDB είναι όλες 

οι χώρες της Αφρικής και μερικές χώρες της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, της 

Ευρώπης και της Ασίας. Αποστολή του οργανισμού είναι η οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη των κρατών-μελών της. Για να επιτύχει τους παραπάνω στόχους, η AFDB 

προχωρεί σε δανεισμό, μετοχικές επενδύσεις καθώς και παροχή τεχνικής 

υποστήριξης.

CABEI
CABEI (Central American Bank of Economic Integration)

H CABEI είναι ένας διεθνής αναπτυξιακός οργανισμός που αποσκοπεί στην 

οικονομική συνεργασία των κρατών της Αμερικής καθώς και στην προβολή της 

συγκεκριμένης ιδέας. Η CABEI ιδρύθηκε το 1960 και αριθμεί 9 μέλη μεταξύ των 

οποίων δεν συγκαταλέγονται οι Η.Π.Α. Ο οργανισμός παρέχει χρηματοδότηση σε 

ιδιωτικές και δημόσιες δραστηριότητες με κύριο σκοπό τη μείωση της ανεργίας.

Ν2Β NORDIC INVESTMENT BANK

NIB (Nordic Investment Bank)

H NIB ιδρύθηκε το 1976 και μέχρι σήμερα στοχεύει στην ανάπτυξη των οικονομιών 

των σκανδιναβικών χωρών (Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Σουηδία και Νορβηγία). 

Ασχολείται κυρίως με το μακροπρόθεσμο δανεισμό του ιδιωτικού και του δημόσιου 

τομέα. Η ΝΙΒ χρηματοδοτεί επενδυτικά έργα καθώς και έργα εισαγωγών εντός και
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εκτός της Σκανδιναβίας ενώ δίνει μεγάλη σημασία στα έργα τα οποία σχετίζονται με 

την οικονομική συνεργασία ανάμεσα στα Σκανδιναβικά κράτη.

IADB (Inter-American Development Bank)

Η LADB ιδρύθηκε το 1959 στη Λατινική Αμερική και σήμερα αποτελεί τη 

σημαντικότερη πηγή πολυμερούς χρηματοδότησης στη Λατινική Αμερική και την 

Καραϊβική σχετικά με οικονομικά και κοινωνικά έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα. 

Περιλαμβάνει 46 κράτη μέλη, εκ των οποίων τα 26 που ανήκουν στην Λατινική 

Αμερική ή την Καραϊβική έχουν δικαίωμα δανεισμού. Η IADB παρέχει δάνεια και 

τεχνική υποστήριξη αντλώντας κεφάλαια από τα κράτη-μέλη της και μέσω της 

διάθεσης ομολογιών στις διεθνείς αγορές.

CAF (Corporation Andina de Fomento)

H CAF αποτελεί έναν οργανισμό που δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη και την 

οικονομική ενοποίηση των κρατών-μελών του. Τα κράτη μέλη της CAF είναι τα 

πέντε κράτη της CAN (Βολιβία, Κολομβία, Εκουαδόρ, Περού και Βενεζουέλα) τα 

οποία είναι και οι βασικοί μέτοχοι της καθώς και άλλα 11 κράτη της Λατινικής 

Αμερικής και της Καραϊβικής. Η CAF ιδρύθηκε το 1970 και δραστηριοποιείται στον 

δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα παρέχοντας πολυμερή χρηματοδότηση σε 

κυβερνήσεις, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες και χρηματοοικονομικά ινστιτούτα.

BLADEX (Banco Latinoamericano de Exportaciones)

H BLADEX ιδρύθηκε το 1978 μέσα από τη συνάντηση των διοικητών των κεντρικών 

τραπεζών της Λατινικής Αμερικής. Η αποστολή του οργανισμού είναι η 

χρηματοδότηση των εξαγωγών της περιοχής με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη των
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κρατών της Λατινικής Αμερικής. Πηγές χρηματοδότησης της BLADEX είναι οι 

κεντρικές τράπεζες της Λατινικής Αμερικής, πιστώσεις από διεθνείς τράπεζες και οι 

διεθνείς αγορές χρήματος.

ISDB (Islamic Development Bank)

Η ISDB ιδρύθηκε το 1975 με σκοπό την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των 

κρατών-μελών της και ιδιαίτερα των μουσουλμανικών κοινοτήτων τους. Αριθμεί 55 

κράτη-μέλη τα οποία είναι όλα μέλη του OIC (Organization of the Islamic 

Conference). Οι βασικές δραστηριότητες της ISDB είναι η συμμετοχή της σε 

μετοχικά κεφάλαια και η παροχή δανείων.

CDB (Caribbean Development Bank)

Η CDB ιδρύθηκε το 1970 αποσκοπώντας στην οικονομική ανάπτυξη και ενοποίηση 

των χωρών της Καραϊβικής με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο αδύναμες από αυτές. 

Σήμερα, αριθμεί 25 κράτη εκ των οποίων τα 20 είναι χώρες της Καραϊβικής. Η CDB 

παρέχει δάνεια για έργα με αναπτυξιακούς στόχους και επικεντρώνεται στην 

κοινωνική τους ωφέλεια και στις περιβαλλοντολογικές τους επιδράσεις.

WADB (West African Development Bank)

H WADB ιδρύθηκε το 1973 από τον UEMOA και σήμερα αριθμεί 7 κράτη-μέλη τα 

οποία είναι όλα χώρες της Δυτικής Αφρικής. Αποστολή της WADB είναι η 

οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών της και η οικονομική ενοποίηση των χωρών 

της Δυτικής Αφρικής. Για να επιτύχει τους στόχους του ο οργανισμός παρέχει
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μακροπρόθεσμα δάνεια, χρηματοδοτεί εμπορικές τράπεζες, συμμετέχει σε δάνεια και 

μετοχικές επενδύσεις και παρέχει τεχνική υποστήριξη.

AFREXIMBANK (African Import Export Bank)

H AFREXIMBANK ιδρύθηκε το 1993 από αφρικανικές κυβερνήσεις, ιδιωτικές 

αφρικανικές επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και μη αφρικανικούς οικονομικούς 

οργανισμούς με σκοπό την προώθηση και χρηματοδότηση του αφρικανικού εμπορίου 

εντός και εκτός της ηπείρου. Πιο συγκεκριμένα, αποστολή του οργανισμού είναι η 

εξάπλωση και διαφοροποίηση του αφρικανικού εμπορίου με απώτερο στόχο την 

αύξηση του μεριδίου που κατέχει η Αφρική στο παγκόσμιο εμπόριο.

EAST AFRICAN DEVELOPMENT BANK

EADB (East African Development Bank)

H EADB αποτελεί ένα διεθνή οργανισμό ο οποίος αριθμεί τρία κράτη-μέλη της 

Ανατολικής Αφρικής (Κένυα, Τανζανία και Ουγκάντα). Στόχος του οργανισμού είναι 

η προώθηση και η ανάπτυξη των κρατών μελών του. Τα κύρια πεδία ενασχόλησής 

του είναι η βιομηχανία, ο τουρισμός, η γεωργία, οι τηλεπικοινωνίες και οι μεταφορές. 

Οι κύριες λειτουργίες του είναι η χρηματοδότηση και η τεχνική υποστήριξη.

PTA Bank (Eastern and Southern African Trade and Development Bank)

H PTA Bank δημιουργήθηκε από τον οργανισμό COMESA το 1985 με σκοπό την 

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών του. Τα κράτη-μέλη του 

οργανισμού αριθμούν τα 20 και είναι όλα χώρες της νότιας και της ανατολικής 

Αφρικής.
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