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Аналіз споживчої поведінки домогосподарств щодо енергії на прикладі споживачів-емігрантів
У статті проаналізовано літературу про споживчу поведінку щодо енергії постійного та переміщеного
населення та рекомендовано важливі заходи для підвищення рівня інформованості про енергоефективність.
Поведінка споживачів щодо використання енергії відрізняється залежно від демографічної, поведінкової та
ситуаційної динаміки у їх домогосподарствах та спільнотах. Регіональні чи державні стратегії запровадження
ефективних технологій для залучення споживачів є важливими для зміни їх поведінки. Мігранти впливають на
моделі споживання енергії у країні перебування через різну споживчу поведінку. Будь-який тип заходів для
переміщеного населення має включати в себе наявні, ефективні та доступні заходи для підвищення
енергоефективності для їх використання у роботі з постійним населенням.
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Эбру Акунер, М. Озгюр Кайалица
Анализ потребительского
потребителей-эмигрантов

поведения

домохозяйств

касательно

энергии

на

примере

В статье проанализирована литература о потребительском поведении касательно энергии постоянного и
перемещенного населения и рекомендованы важные меры для повышения уровня информированности об
энергоэффективности. Поведение потребителей касательно использования энергии отличается в зависимости от
демографической, поведенческой и ситуационной динамики в их домохозяйствах и потребительских
обществах. Региональные или государственные стратегии внедрения эффективных технологий для привлечения
потребителей являются важными для изменения их поведения. Мигранты влияют на модели потребления
энергии в стране пребывания из-за разного потребительского поведения. Любой тип мер для перемещенного
населения должен включать в себя имеющиеся, эффективные и доступные меры для повышения
энергоэффективности для их использования в работе с постоянным населением.
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