
 77     های مدیریت تقاضا بر مصرف انرژی مؤثر هستند؟ آیا سیاست

کند که اگنر متغضنر مصنرف اننرژی ناماننا  اشندج  اعنث         در واقعج ای  نکته  ضان می
خواهد شد تا متغضرهای دیگرج مانند تولضد ناخنال  داخونیج  ضکناری و ... کنه در     
ارتیاط  ا مصرف انرژی هستند نض  نامانا شوند. ای  مسیله نض   اعث خواهد شد کنه  

ا از جانب مصرف انرژی دارای ارر دایمی  اشند  های وارد شده  ه ای  متغضره شو 
های اص حی از سنمت دولنت و  اننک مرکن ی را توجضنه       و ل وی اجرای سضاست

کند. داللت مهم دیگری که نامانا  ودن سری مصرف انرژی دارد ای  اسنت کنه    می
هنای تهناری    (ج چرخنه RBCهای تهاری حقضقنی )  ها مانند چرخه  رخی از تئوری
گضرند. حال اگر مطا   آنچه در  اال عنوان شدج  رآیند مانا در نظر میاقتصاد را یک ت

های مصرف انرژی  تواند ارر دایمی  ر رتتار تولضد ناخال  داخوی  نر جنای    شو 
های مشا ه تاقد اعتیار خواهند  نود. در نهاینت پضامند      گذاردج ای  تئوری و تئوری

ی  اسنت کنه در  ررسنی را طنه     سوی مانا  ودن یا نامانا  ودن سری مصرف انرژی ا
 ض  سری مصرف انرژی  ا سایر متغضرهای اقتصادیج اگر سری مصرف اننرژی ماننا   

انیاشتگی استفاده کرد یا اگنر سنری مصنرف     های هم توان از روج  اشدج دیگر نمی
انرژی نامانا  اشد و  لواهضم از روج عوضت گرنهری استفاده کنضمج الزی اسنت کنه   

 متغضر استفاده کنضم. از تفامع مرتیه اول
مندب  نرای    حداقع در کوتاه ها نکته توجه داشت که همه سضاست  اید  ه ای 

چند دورهج ارر خواهند داشت و  ر ای  اساسج س ال اصوی ای  تمقض  این  نضسنت   
های مدیریت تقاما را مورد  ررسی قنرار   ارر  ودن مطو  سضاست که اررگذاری یا  ی

گویی  ه ای  سن ال اساسنی اسنت کنه آینا        ه دنیال پاسخدهد؛ در واقع ای  تمقض  
های مدیریت تقامای انرژیج دارای ارر دایمی  ر مصرف انرژی هسنتند ینا    سضاست

توانند نتنایت تمقضن  را     خضر؟ در ای  راستاج چند نکته  سضار مهم وجود دارد که می
نهنا  آ تمت تیرضر قرار دهد که در ادامه ت ج شده است تا  ه صنورب ملتصنر  نه   

 اشاره شود.
یک موموع مهم در اد ضاب مرتی   نا مومنوع ماننایی اننرژیج لمنان کنردن       
ارراب شکست ساختاری در روج مورد اسنتفاده اسنت.  نرای انعکناس ومنعضت      
درست سری زمانیج لمان امکان وجود شکست ساختاری در  ررسی مانایی سری 


