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Το μεγαλύτερο επίτευγμα της 20ής Συνόδου
των Συμβαλλομένων Μερών (COP20) τον
Δεκέμβριο 2014 στη Λίμα, Περού, είναι η απόφαση
σχετικά με το κλίμα, «Lima Call for Climate Action».
Η απόφαση αυτή καθορίζει τις πληροφορίες που
πρέπει να παρέχονται από όλα τα Συμβαλλόμενα
Μέρη και ιδίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες,
κοινοποιώντας τις «Εθνικά Καθορισμένες
Προθέσεις Συνεισφοράς» (INDCs - Intended
Nationally Determined Contributions).
Έπειτα από μία εβδομάδα έντονων
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Διάσκεψης των Μερών, στις 12 Δεκεμβρίου 2015,
195 χώρες της Σύμβασης – Πλαίσιο των Ηνωμένων
Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC)
συμφώνησαν σε μια νέα, παγκόσμια, νομικά
δεσμευτική συμφωνία για το κλίμα. Η συμφωνία
συνιστά ισορροπημένο αποτέλεσμα και
περιλαμβάνει σχέδιο δράσης για τον περιορισμό
της υπερθέρμανσης του πλανήτη «αρκετά κάτω»
από τους 2°C, στον 1,5°C, έως το 2100.
Έναν χρόνο μετά τη Συμφωνία για το Κλίμα στο
Παρίσι (COP21) οι ηγέτες των Συμβαλλομένων
Μερών συναντήθηκαν στο Μαρακές
(7-18 Νοεμβρίου 2016). Η ατζέντα της 22ης
Συνόδου των Συμβαλλομένων Μερών (COP22)
ήταν σαφής: Να εφαρμοστεί η Συμφωνία του
Παρισιού και να περιοριστεί η αύξηση της
θερμοκρασίας στον 1,5°C. Ένα βασικό θέμα
της COP22 συζήτησης αφορούσε τη δημιουργία
ενός εγχειριδίου κανόνων «rulebook», που όλες
οι χώρες θα μπορούν να μοιραστούν κατά
την αξιολόγηση των κλιματικών δεσμεύσεων.
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Περίληψη
Η διδακτορική διατριβή έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας υποστήριξης αποφάσεων για τη διαμόρφωση και αξιολόγηση δράσεων προώθησης μεταφοράς τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη κατευθυντήριων
γραμμών και στρατηγικών για τη χάραξη σχετικής πολιτικής, στο πλαίσιο της
κλιματικής αλλαγής. Στόχος της διατριβής είναι η συμβολή στη διερεύνηση
όλων των παραμέτρων του προβλήματος, στην ανάλυση των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων και τελικά στη διαμόρφωση ενός διαφανούς, ευέλικτου και
αξιόπιστου πλαισίου υποστήριξης του αποφασίζοντος.
Η προτεινόμενη προσέγγιση AID αποτελείται από τρεις διαδοχικές συνιστώσες:
n Assess, αφορά τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του προβλήματος,
αλλά και την αποτίμηση των ενεργειακών αναγκών και προτεραιοτήτων της
αναπτυσσόμενης χώρας υποδοχής, σύμφωνα με τους μακροπρόθεσμους
στόχους της για βιώσιμη ανάπτυξη υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.
n Identify, σχετίζεται με την αξιολόγηση και τον προσδιορισμό των καταλληλότερων βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών για μεταφορά τεχνογνωσίας,
οι οποίες απευθύνονται στις ενεργειακές ανάγκες της αναπτυσσόμενης
χώρας, αλλά και τους στόχους που θέτει για κοινωνική, περιβαλλοντική και
οικονομική αειφόρο ανάπτυξη.
n Define, αναφέρεται στον καθορισμό των στρατηγικών δράσεων, προγραμμάτων
και κατευθύνσεων για τη δημιουργία κατάλληλου δυναμικού περιβάλλοντος
και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων προώθησης της αποτελεσματικής μεταφοράς τεχνογνωσίας σε μια αναπτυσσόμενη χώρα.
Η μεθοδολογία αποτυπώθηκε με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων στο πληροφοριακό σύστημα DSS-ΕTT - Decision Support System for Effective Technology
Transfer, το οποίο αποσκοπεί να υποστηρίξει ουσιαστικά τους φορείς χάραξης
πολιτικής στον αναπτυσσόμενο κόσμο για την προώθηση της αποτελεσματικής
μεταφοράς τεχνογνωσίας και φέρει τα εξής υποσυστήματα:
n FT-GDSS - Fuzzy TOPSIS Group Decision Support System, το οποίο ενσωματώνει κατάλληλα προσαρμοσμένη την πολυκριτηριακή μέθοδο ασαφούς
TOPSIS για την υποστήριξη λήψης ομαδικών αποφάσεων, επέκταση της
αριθμητικής TOPSIS σε ασαφές περιβάλλον, για την αξιολόγηση των κυριότερων ενεργειακών αναγκών και προτεραιοτήτων της αναπτυσσόμενης
χώρας.
n ET-DSS - ELECTRE TRI Decision Support System, το οποίο ενσωματώνει
την πολυκριτηριακή μέθοδο ELECTRE TRI προσαρμοσμένη μεθοδολογικά
για την αξιολόγηση των καταλληλότερων ενεργειακών τεχνολογιών με
στόχο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και προτεραιοτήτων της αναπτυσσόμενης χώρας.

n TT-DSS - Technology Transfer Decision Support System, το οποίο ενσωματώνει κατάλληλα διαμορφωμένο οικονομετρικό μοντέλο σε συνδυασμό
με σύστημα βασισμένο σε κανόνες - Rule Based System, για τη διάγνωση
της κατάστασης και της υποδομής της χώρας υποδοχής, καθώς και την ανάδειξη των στρατηγικών με στόχο την επίτευξη «πραγματικής» μεταφοράς τεχνογνωσίας.
Η εφαρμογή της μεθοδολογίας, μέσω του υποστηρικτικού πληροφοριακού συστήματος που αναπτύχθηκε, σε πέντε αντιπροσωπευτικές αναπτυσσόμενες
χώρες και συγκεκριμένα σε Ισραήλ, Κένυα, Κίνα, Ταϊλάνδη, Χιλή, παρείχε τη
δυνατότητα για αξιολόγηση της μεθοδολογίας τόσο των χαρακτηριστικών της,
από πλευράς πληρότητας και χρηστικότητας, όσο και της ρεαλιστικότητας και
τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων της. Σημαντικό στοιχείο στην
αξιολόγηση της μεθοδολογίας αποτέλεσε η ένταξη τοπικών εμπειρογνωμόνων
στη διαδικασία και η διαθεσιμότητα πραγματικών δεδομένων και πληροφοριών
στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων, μεταξύ των οποίων τα: «The Potential of
Transferring and Implementing Sustainable Energy Technologies through the
Clean Development Mechanism of the Kyoto Protocol (EC-FP6)», «Scientific
Reference System on New Energy Technologies, Energy End-use Efficiency
and Energy RTD – SRS NET & EEE (EC-FP6)», «Study on CDM Project Identification in FEMIP Countries (EuropeAid)».
Λέξεις-κλειδιά Μεταφορά Τεχνογνωσίας, Ενεργειακή Πολιτική, Αναπτυσσόμενος
Κόσμος, Ενεργειακός Τομέας, Υποστήριξη Αποφάσεων, Πολυκριτηριακή Ανάλυση, Οικονομετρία, Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη
Ανάπτυξη.

Abstract
The main objective of this thesis is the development of an integrated decision
support methodological framework for the formulation and evaluation of
activities to promote technology transfer, as well as the provision of clear recommendations and strategies for framing specific policy in the context of
climate change. The thesis scope is to contribute to the identification of all
problem’s parameters, the analysis of their interrelations and finally to the
elaboration of a transparent, flexible and reliable decision support framework
for supporting the decision maker.
The proposed approach AID is consisted of the following three modules:
n Assess, concerns the definition of problem characteristics, as well as the
assessment of the host country’s energy needs and priorities, in accordance
to its long-term objectives for sustainable development in light of climate
change.
n Identify, relates to the assessment and identification of the most suitable
sustainable energy technologies for technology transfer in a specific developing country, which address the identified energy needs and priorities,
as well as its targets set for social, environmental and economic sustainable
development.
n Define, refers to definition of specific the strategic actions, programs, directions and recommendations for creating an appropriate enabling environment and formulating integrated proposals to promote the effective
transfer of knowledge in a developing country.
The methodology was integrated using appropriate tools in the information
system DSS-ΕTT - Decision Support System for Effective Technology Transfer,
with the aim to support policy and decision makers in the developing world
for the promotion of effective technology transfer and is constituted of the
following main sub-systems:
n FT-GDSS - Fuzzy TOPSIS Group Decision Support System, which integrates
customised properly the multicriteria method fuzzy TOPSIS for group decision making, an extension of the TOPSIS method to the fuzzy environment,
for the assessment of the developing country’s energy needs and priorities.
n ET-DSS - ELECTRE TRI Decision Support System, which incorporates the
multicriteria method ELECTRE TRI customised methodologically for the
assessment of the most suitable sustainable energy technologies to meet
a developing country’s energy needs and priorities.
n TT-DSS - Technology Transfer Decision Support System, which integrates
appropriately formulated econometric model combined with a Rule Based
System for diagnosing the current situation and the level of infrastructure

of the host country, as well as the indication of specific strategies so as to
achieve “real” technology transfer.
The pilot application of the proposed methodology, through the support of
the information system developed in five representative developing countries,
namely in Chile, China, Israel, Kenya, Thailand, provided the possibility to
evaluate the characteristics of the adopted methodology in terms of completeness, usability, extensionality, as well as analysis of results reliability.
An important element of the procedure for the assessment of the methodology
was the local stakeholders involvement in the whole process and the availability
of real data, input and information from related European projects, among
which: «The Potential of Transferring and Implementing Sustainable Energy
Technologies through the Clean Development Mechanism of the Kyoto Protocol
(EC-FP6)», «Scientific Reference System on New Energy Technologies, Energy
End-use Efficiency and Energy RTD – SRS NET & EEE (EC-FP6)», «Study on
CDM Project Identification in FEMIP Countries (EuropeAid)».
Key-words Technology Transfer, Energy Policy, Developing World, Energy
Sector, Decision Support, Multicriteria Analysis, Econometria, Climate Change, Sustainable Development.
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ΕΥΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
I. Εισαγωγή
I.1 Το Πρόβλημα
Το πρόβλημα της άμβλυνσης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής θεωρείται
διεθνώς ως προτεραιότητα. Τις τελευταίες δεκαετίες οι εξελίξεις στην προσπάθεια
αντιμετώπισης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής είναι ραγδαίες. Σε αυτή
την προσπάθεια περιορισμού του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει
να προσαρμοστούν και να συμβάλουν τόσο ο ανεπτυγμένος όσο και ο
αναπτυσσόμενος κόσμος. Άλλωστε, ο τελευταίος είναι αυτός που θα πληγεί πολύ
περισσότερο. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ήδη από το 2005,
«Επιτυχής καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη» (EC, 2005),
απέδειξε ότι τα οφέλη από τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος υπερκαλύπτουν
το κόστος της δράσης. Πρόσφατες μελέτες, όπως η ανασκόπηση του Stern
(2007), επιβεβαιώνουν το τεράστιο κόστος της απραξίας.
Η επιστήμη και η διεθνής κοινότητα στην ουσία κατανοούν το επίπεδο των
μειώσεων των εκπομπών που απαιτούνται, αντιλαμβάνονται το κόστος, κατανοούν
την τεχνολογία, μαθαίνουν πάρα πολύ γρήγορα και κατανοούν και τα οικονομικά
εργαλεία που απαιτούνται. Τι μένει όμως; Αυτό που μένει είναι η πολιτική. Η
πολιτική βούληση για τη συνέχεια. Απαραίτητη είναι, λοιπόν, η επιδίωξη διεθνώς
της απαρχής μιας πολιτικής δέσμευσης, που ουσιαστικά είναι το τελευταίο
κομμάτι του παζλ.
Καθώς η ενέργεια βρίσκεται στο κέντρο της φιλοσοφίας της βιώσιμης
ανάπτυξης και οι ενεργειακές επιλογές επηρεάζουν όλες τις πλευρές της
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, οι συνήθεις πρακτικές για τη χρήση της
ενέργειας είναι αναγκαίο να αναδιαμορφωθούν (Jansen, 2003). Στο πλαίσιο
αυτό, η τεχνολογία αναμένεται να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη συλλογική
απάντηση της ανθρωπότητας στην αλλαγή του κλίματος (EC, 2007). Οι
καινοτόμες βιώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί κυρίως στις
βιομηχανικές χώρες, αλλά απαιτείται άμεσα η προώθησή τους, ώστε να
μετριάσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στις αναδυόμενες οικονομίες
που αναπτύσσονται γρήγορα (EC, 2007).
Τα πολλαπλά οφέλη που είναι δυνατόν να προσφέρει η μεταφορά τεχνογνωσίας
στη χώρα υποδοχής έχουν ευρέως αναγνωριστεί και ο ρόλος της γίνεται ολοένα
και πιο ουσιαστικός εάν αναλογιστεί κανείς την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής
(Hoekman et al. 2004, Ojoo-Massawa 2007, Popp 2008). Εντούτοις, οι μέχρι
σήμερα ενέργειες μεταφοράς τεχνογνωσίας τεχνολογιών μετριασμού της
κλιματικής αλλαγής είναι περιορισμένες και αποσπασματικές και χωρίς
απαραιτήτως να συνάδουν με τις αντίστοιχες ενεργειακές ανάγκες και
προτεραιότητες της χώρας υποδοχής (Karakosta et al., 2009). Επιπλέον, στο
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μεγαλύτερο μέρος τους, αυτές οι προσπάθειες δεν καταφέρνουν να εμπλέξουν
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, εμπειρογνώμονες, «παίκτες»-κλειδιά, αποφασίζοντες,
σε όλα τα στάδια της μεταφοράς τεχνογνωσίας, έτσι ώστε να περιοριστούν τα
εμφανιζόμενα εμπόδια σε μια τέτοια διαδικασία και να αποφευχθεί ο κίνδυνος
μη αποδοτικών αποφάσεων και δράσεων (GEF 2010, The World Bank 2008,
UNFCCC 2009).
Επιπρόσθετα, μέσα από την ανάλυση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η
έμφαση έχει επικεντρωθεί στην επιλογή συγκεκριμένης τεχνολογίας, κυρίως
με σκοπό τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με την τάση
να οδηγεί σε αποσπασματικές και σποραδικές επενδύσεις, χωρίς ξεκάθαρη
σύνδεση με τις στρατηγικές ανάπτυξης των χωρών-αποδεκτών. Επιπλέον,
παραγνωρίζεται η ιδιαίτερη σημασία παραγόντων που συμβάλλουν στη
διαμόρφωση ενός δυναμικού περιβάλλοντος στη χώρα για την ομαλή υποδοχή
και υιοθέτηση μιας τεχνολογίας, όπως πολιτικές, νομοθεσίες, πρότυπα και
σχετικοί κώδικες (Van der Gaast, 2010). Έτσι, ελλοχεύει ο κίνδυνος τα έργα
αυτά να καταλήξουν σε επενδύσεις έναρξης-λήξης χωρίς τη δημιουργία ενός
πραγματικού δυναμικού για την επίτευξη ουσιαστικών αλλαγών στη χώρα.
Από την άλλη πλευρά, οι μεθοδολογίες που έχουν εφαρμοστεί για την
αναγνώριση και αξιολόγηση βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογικών επιλογών
μιας αναπτυσσόμενης χώρας, μπορεί να καλύπτουν πολλούς ενεργειακούς
τομείς και υπηρεσίες, αλλά απουσιάζει ένας ορθολογικός τρόπος επιλογής της
τεχνολογίας με απλά βήματα, έχοντας ως αποτέλεσμα μια μεγάλη ποικιλία
πιθανών τεχνολογικών επιλογών και όχι «ξεκάθαρων» λύσεων προς μια βιώσιμη
ανάπτυξη (Bonduki 2003, CTI 2002, De Coninck et al. 2008, UNDP 2008,
Zou 2002). Ανάλογες, λοιπόν, προσπάθειες πρέπει να συνοδεύονται από
σαφή στόχο, συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής και ουσιαστική συμμετοχή των
βασικών εμπλεκομένων στη διαδικασία (πολιτεία, ιδιωτικός τομέας, κοινωνία),
για να εξασφαλιστεί μια πιο εστιασμένη και αποτελεσματική ανάλυση.
Παράλληλα, παρατηρήθηκε το γεγονός ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες συχνά
θέτουν μακροπρόθεσμα οράματα και στόχους, αλλά σπάνια και με δυσκολία
σχεδιάζουν και αναπτύσσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές προς την κατεύθυνση
υλοποίησης αυτών των στόχων (Bosetti et al. 2009, Ockwell et al. 2008,
Volkery et al. 2006). Αναδεικνύεται, λοιπόν, το πρόβλημα του πώς από την
αξιολόγηση των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα για την κάλυψη
των ενεργειακών αναγκών τους και τον καθορισμό τεχνολογικών προτεραιοτήτων
θα οδηγηθεί μια αναπτυσσόμενη χώρα στη διερεύνηση μεσοπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων στρατηγικών και στον εντοπισμό απαραίτητων δράσεων,
στο περιβάλλον που ορίζει η αγορά άνθρακα, ικανών να προωθήσουν την
αφομοίωση και διάδοση των βιώσιμων τεχνολογικών προτεραιοτήτων. Με
άλλα λόγια, αναδεικνύεται η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικών σχεδίων δράσης
για βιώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες, ώστε να αποτελέσουν τη βάση μιας
εθνικής στρατηγικής στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής.
Διαφαίνεται, λοιπόν, η ανάγκη υποστήριξης αποφάσεων σε ένα ολιστικό
επίπεδο, μέσω ευέλικτων και ολοκληρωμένων μεθοδολογιών και συστημάτων,
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για την επιλογή της καταλληλότερης ενεργειακής τεχνολογίας για μεταφορά
τεχνογνωσίας, έτσι ώστε να απευθύνεται στις ενεργειακές ανάγκες και
προτεραιότητες της αναπτυσσόμενης χώρας, σύμφωνα με τις επιδιώξεις της
για κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική αειφόρο ανάπτυξη. Συγχρόνως,
να οριοθετεί τις προϋποθέσεις και τις στρατηγικές με στόχο τη δημιουργία
κατάλληλου δυναμικού περιβάλλοντος και ενός «πακέτου» ικανοτήτων για την
προώθηση της «αποτελεσματικής» μεταφοράς τεχνογνωσίας στον αναπτυσσόμενο
κόσμο, σε συνάρτηση πάντα με την κλιματική αλλαγή.
I.2 Αντικείμενο και Στόχος Διατριβής
Υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, η επιλογή κατάλληλων στρατηγικών
δράσεων με στόχο την προώθηση της μεταφοράς τεχνογνωσίας σε μια αναπτυσσόμενη χώρα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Η μη ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας αποτελεσματικής μεταφοράς τεχνογνωσίας οδηγεί
στην ανάπτυξη ενός ικανού πλαισίου υποστήριξης αποφάσεων για την επιλογή
των κατάλληλων στρατηγικών δράσεων για την προώθηση της μεταφοράς τεχνογνωσίας, το οποίο θα πρέπει να απευθύνεται στις ενεργειακές ανάγκες της
αναπτυσσόμενης χώρας, ενώ παράλληλα να συνάδει με τους στόχους που
θέτει για κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική αειφόρο ανάπτυξη.
Αντικείμενο της διατριβής είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας
υποστήριξης αποφάσεων για τη διαμόρφωση και αξιολόγηση δράσεων
προώθησης μεταφοράς τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη κατευθυντήριων
γραμμών και στρατηγικών για τη χάραξη σχετικής πολιτικής σε υψηλό επίπεδο,
στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Στόχος της διδακτορικής διατριβής, στην
οποία βασίζεται η αναπτυσσόμενη μεθοδολογία και τα σχετιζόμενα συστήματα,
είναι η συμβολή στη διερεύνηση όλων των παραμέτρων του προβλήματος,
στην ανάλυση των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων και τελικά στη διαμόρφωση
ενός άμεσου, ευέλικτου και αξιόπιστου πλαισίου υποστήριξης του αποφασίζοντος.
I.3 Συμβολή Διατριβής
Η συμβολή της διατριβής διακρίνεται σε τρία επίπεδα:
1ο Επίπεδο | Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία για την Προώθηση της Αποτελεσματικής Μεταφοράς Τεχνογνωσίας στο Πλαίσιο της Κλιματικής
Αλλαγής
Σε πρώτο επίπεδο η διατριβή συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας με απώτερο στόχο την προώθηση της αποτελεσματικής
μεταφοράς τεχνογνωσίας στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η μεθοδολογία έγκειται,
μέσα από τη διατύπωση και παραμετροποίηση του προβλήματος, στη διαμόρφωση
και αξιολόγηση δράσεων προώθησης της μεταφοράς τεχνογνωσίας, αλλά και
στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και στρατηγικών για τη χάραξη πολιτικής
με στόχο την ενδυνάμωσή της στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής.
Η φιλοσοφία της προτεινόμενης προσέγγισης, με το όνομα AID (Assess –
Identify – Define), αποτελείται από τρεις διαδοχικές συνιστώσες, όπου η καθεμία
είναι επικεντρωμένη στην επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος. Η πρώτη
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συνιστώσα (Assess) αφορά τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του
προβλήματος, αλλά και την αποτίμηση των ενεργειακών αναγκών και
προτεραιοτήτων της χώρας υποδοχής, όπως αυτές διαμορφώνονται υπό το
πρίσμα της κλιματικής αλλαγής. Η δεύτερη συνιστώσα (Identify) σχετίζεται με
την αξιολόγηση και τον προσδιορισμό των καταλληλότερων, σύμφωνα με τις
προτεραιότητες αειφόρου ανάπτυξης της αναπτυσσόμενης χώρας, βιώσιμων
ενεργειακών τεχνολογιών για μεταφορά σε αυτή. Τέλος, η τρίτη συνιστώσα
(Define) αναφέρεται στον καθορισμό των στρατηγικών δράσεων, προγραμμάτων
και κατευθύνσεων για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων προώθησης
της αποτελεσματικής μεταφοράς τεχνογνωσίας σε μια αναπτυσσόμενη χώρα.
2ο Επίπεδο | Επιμέρους Μεθοδολογικά Πλαίσια Υποστήριξης Αποφάσεων
Η διατριβή συμβάλλει σε δεύτερο επίπεδο στην ανάπτυξη πρότυπων τεχνικών,
που έγκεινται στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της πολυκριτηριακής υποστήριξης
αποφάσεων, προσαρμοσμένες κατάλληλα στο τρέχον πρόβλημα. Αναλυτικότερα,
στη συνέχεια περιγράφονται τα τέσσερα μεθοδολογικά πλαίσια υποστήριξης
αποφάσεων που διατυπώνει η προτεινόμενη μεθοδολογία.
Μεθοδολογικό Πλαίσιο Διάγνωσης Παρούσας Κατάστασης του Περιβάλλοντος
Υποδοχής
Η διατριβή συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου, το οποίο
αποτελεί μια προσπάθεια αποτύπωσης των χαρακτηριστικών της χώρας υποδοχής
στη διαδικασία μεταφοράς τεχνογνωσίας για τις επιλεγμένες προς μεταφορά
τεχνολογίες. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκε ένα σύστημα δεικτών, με βάση τη
διεθνή βιβλιογραφία, για την καταγραφή και διάγνωση της κατάστασης σχετικά
με τη δυνατότητα της χώρας υποδοχής να συμμετέχει σε μεταφορά τεχνογνωσίας.
Το πλαίσιο αυτό, με δεδομένα τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της χώρας υποδοχής,
όπως το ενεργειακό μείγμα της, η ενεργειακή κατανάλωση και αποδοτικότητα,
οι αναπτυξιακές προτεραιότητές της, η υπάρχουσα αγορά, τα θεσμικά και
ρυθμιστικά συστήματα, οι υποδομές, η δημογραφική κατάσταση, η Έρευνα και
Ανάπτυξη (Ε&Α), η βιομηχανία, παρέχει μια πλήρη εικόνα του «δυναμικού» της
χώρας για την εξασφάλιση αποτελεσματικής μεταφοράς τεχνογνωσίας, κυρίως
από πλευράς υφιστάμενων ικανοτήτων και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.
Πολυκριτηριακή Προσέγγιση Προσδιορισμού Ενεργειακών Αναγκών και Προτεραιοτήτων και Αξιολόγησης Βιώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών
n Πολυκριτηριακή Προσέγγιση Προσδιορισμού Ενεργειακών Αναγκών και Προτεραιοτήτων Βιώσιμης Ανάπτυξης: Ανάπτυξη μιας πολυκριτηριακής προσέγγισης,
η οποία αποτιμά τις ενεργειακές ανάγκες και προτεραιότητες μιας αναπτυσσόμενης χώρας, με σκοπό την αναγνώριση εκείνων που εξυπηρετούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις επιδιώξεις της ενεργειακής πολιτικής και τους στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα από την πρόκληση
της κλιματικής αλλαγής. Η πολυκριτηριακή αυτή προσέγγιση στηρίζεται στην
τροποποίηση της «Fuzzy TOPSIS» για υποστήριξη λήψης ομαδικών αποφάσεων.
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