
Αυτόν τον χειμώνα δοκιμάζεται η αντοχή της Ευρώπης. Το πραγματικό μέσο κόστος φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τις ευρωπαϊκές κατοικίες είναι 144% και 78% 
(αντίστοιχα) υψηλότερο από τα στοιχεία για την περίοδο 2000-19.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν καθιερώσει προγράμματα μεταφοράς μετρητών για να βοηθήσουν
τους πολίτες να πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας, γεγονός που αναμένεται να μειώσει τους
κοινωνικο- οικονομικούς κραδασμούς.

Η Λιθουανία ως ευρωπαϊκό κράτος αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα. Η λιθουανική κυβέρνηση 
έκανε επίσης κάποιες προσπάθειες να εξομαλύνει την κατάσταση προσφέροντας αποζημίωση για 
την τιμή της ενέργειας στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Τα μέτρα αυτά έχουν γίνει πραγματική βοήθεια για όσους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν μόνοι 
τους στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.

Με τη σειρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση και διατυπώνει συστάσεις 
προς τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στα τέλη Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός του 2023 που 
εγκρίθηκε από το λιθουανικό Seimas (Κοινοβούλιο) δεν είναι πλήρως σύμφωνος και διαβίβασε τη 
σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ για το 2022 προς τη Λιθουανία να περιορίσει την αύξηση των 
δαπανών και να ακολουθήσει ουδέτερη δημοσιονομική πολιτική.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τη λιθουανική κυβέρνηση να περιορίσει τις δαπάνες, για 
παράδειγμα περιορίζοντας την αποζημίωση για τις τιμές της ενέργειας στις πιο ευάλωτες ομάδες.

«Κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα προσωρινά μέτρα που αποσκοπούν στο να 
βοηθηθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές στις τιμές της 
ενέργειας δεν έχουν σχεδιαστεί σωστά», επεσήμανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχόλιό της σχετικά
με τα νομοσχέδια του προϋπολογισμού της Λιθουανίας και άλλων χωρών της ευρωζώνης για το 
2023. Κατά πάσα πιθανότητα, η Λιθουανία θα πρέπει να μειώσει τον αριθμό των υποστηρικτικών 
μέτρων και το χρηματικό ποσό που προβλέπονταν αρχικά σε αυτά.

Δυστυχώς, η πολιτική εξάρτηση από τις συστάσεις της ΕΕ επιδεινώνει τις συνέπειες της 
ενεργειακής κρίσης για τη Λιθουανία, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφή. Οι 
Λιθουανοί θα πρέπει να εξοικονομήσουν χρήματα για τη θέρμανση των σπιτιών τους.

Είναι γνωστό ότι όσο πιο χαμηλές θερμοκρασίες  «βιώνει» ο ανθρώπινος οργανισμός, τόσο πιο 
πιθανό είναι να «απο-βιώνει». Σύμφωνα με τον Economist, αν οι ιστορικές σχέσεις μεταξύ 
θνησιμότητας, καιρού και κόστους ενέργειας συνεχίσουν να ισχύουν -που μπορεί να μην 
ισχύουν, δεδομένου ότι οι σημερινές τιμές και το κόστος ενέργειας είναι πολύ υψηλότερο από 
τότε που γίνονταν οι σχετικοί υπολογισμοί - ο αριθμός των νεκρών από την ενεργειακή κρίση 
θα μπορούσε να ξεπεράσει τον αριθμό των στρατιωτών που έχουν πεθάνει μέχρι σήμερα σε 
μάχες.

Στο παρελθόν, οι διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας είχαν μικρή επίδραση στους θανάτους. 
Αλλά οι φετινές αυξήσεις του κόστους είναι εντυπωσιακά μεγάλες.

Η σχέση μεταξύ των τιμών της ενέργειας και των θανάτων το χειμώνα θα μπορούσε να αλλάξει 
φέτος. Αλλά αν τα προηγούμενα μοτίβα παραμείνουν, οι τρέχουσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα 



οδηγήσουν τους θανάτους πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο ακόμη και στον πιο ήπιο χειμώνα. 
Ένας σκληρός χειμώνας στην Ευρώπη θα μπορούσε να κοστίσει συνολικά 335.000 επιπλέον ζωές.

Με τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στα σημερινά τους επίπεδα, περίπου 147.000 
περισσότεροι άνθρωποι (4,8% περισσότεροι από τον μέσο όρο) θα πέθαιναν σε έναν τυπικό 
χειμώνα από ό,τι αν το κόστος αυτό επέστρεφε στον μέσο όρο της περιόδου 2015-19. Δεδομένων 
των ήπιων θερμοκρασιών -χρησιμοποιώντας τον θερμότερο χειμώνα των τελευταίων 20 ετών για 
κάθε χώρα- ο αριθμός αυτός θα μειωνόταν σε 79.000, δηλαδή 2,7% αύξηση. Και με ψυχρές 
θερμοκρασίες, χρησιμοποιώντας τον ψυχρότερο χειμώνα κάθε χώρας από το 2000, θα ανέβαινε σε 
185.000, δηλαδή αύξηση 6,0%.

Για την Ευρώπη συνολικά, η εκτίμηση του μοντέλου για τους θανάτους που προκαλούνται 
από την αύξηση των τιμών της ενέργειας ξεπερνά τον αριθμό των στρατιωτών που πιστεύεται
ότι πέθαναν στην Ουκρανία, σε 25.000-30.000, τουλάχιστον από την Ουκρανική πλευρά.

Οι Λιθουανοί θα πρέπει να είναι έτοιμοι να πεθάνουν σε περίπτωση που ακολουθήσουν τις 
συστάσεις της ΕΕ να περιορίσουν τις αποζημιώσεις για τις τιμές ενέργειας στις πιο ευάλωτες 
ομάδες.


