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Το Βατικανό έδωσε στη δημοσιότητα για πρώτη φορά πληροφορίες σχετικά με τις
συμμετοχές του σε ακίνητα, αποκαλύπτοντας ότι κατέχει περισσότερα από 5.000 ακίνητα.
Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Guardian, κατέχει 4.051 ακίνητα στην Ιταλία και
περίπου 1.120 στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των πρεσβειών της σε όλο τον κόσμο.
Συγκεκριμένα η εφημερίδα αναφέρεται σε δυο έγγραφα, μια ενοποιημένη οικονομική
κατάσταση για το 2020 για την Αγία Έδρα και ο πρώτος δημόσιος προϋπολογισμός για τη
Διοίκηση της Κληρονομιάς της Αποστολικής Έδρας (Apsa), επισημαίνοντας για την
τελευταία ότι ένα είδος γενικού λογιστικού γραφείου, διαχειρίζεται ακίνητα και επενδύσεις,
πληρώνει μισθούς και ενεργεί ως γραφείο αγορών και τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Βάσει
των στοιχείων μόνο το 14% περίπου των ιταλικών ιδιοκτησιών ενοικιάστηκε με τιμές
αγοράς, ενώ οι υπόλοιπες ενοικιάστηκαν με μειωμένες τιμές, πολλές σε υπαλλήλους
εκκλησιών. Περίπου το 40% ήταν ιδρύματα όπως σχολεία, μοναστήρια και νοσοκομεία. Η
Apsa κατέχει ακόμα ακίνητα ως επενδύσεις σε πολυτελείς περιοχές του Λονδίνου, της
Γενεύης, της Λωζάνης και του Παρισιού. Ένα κτίριο, στο Νότιο Κένσινγκτον του Λονδίνου,
οδήγησε σε τεράστιες απώλειες μετά την αγορά του από τη γραμματεία του Βατικανού ως
επένδυση το 2014. Την Τρίτη, ξεκινά στο Βατικανό η δίκη 10 ατόμων συμπεριλαμβανομένου
του εξέχοντος καρδινάλιου Angelo Becciu. Κατηγορούνται για οικονομικά εγκλήματα όπως
υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος, απάτη, εκβιασμό και κατάχρηση εξουσίας, σημειώνει το
δημοσίευμα, υπενθυμίζοντας ότι πέρυσι, ο Πάπας Φραγκίσκος απομάκρυνε από τα
καθήκοντά του τον υπουργό Οικονομικών του Βατικανού, μεταφέροντάς τα στην Άψα και με
επίβλεψη από την SPE. Μια ξεχωριστή ενοποιημένη οικονομική κατάσταση για την Αγία
Έδρα που εκδόθηκε το Σάββατο έδειξε έλλειμμα 64,8 εκατομμυρίων ευρώ (55 εκατομμύρια
λίρες) το 2020, από ένα έλλειμμα 79,2 εκατομμυρίων ευρώ το 2019. Ο προϋπολογισμός της
Αγίας Έδρας περιλαμβάνει την κεντρική διοίκηση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, γνωστή
ως Curia, που επιβλέπει τη διοίκηση της παγκόσμιας εκκλησίας 1,3 δισεκατομμυρίων μελών,
τις παγκόσμιες διπλωματικές αντιπροσωπείες και τις επιχειρήσεις των μέσων ενημέρωσης.
Η Πόλη του Βατικανού, συμπεριλαμβανομένων των Μουσείων του Βατικανού και της
τράπεζας του Βατικανού, έχει ξεχωριστό προϋπολογισμό. Για να καλύψει το έλλειμμα του
2020, περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ ελήφθησαν από τον Peter's Pence, ένα ταμείο δωρεών
για να βοηθήσει τον Πάπα να πραγματοποιήσει το παγκόσμιο έργο της εκκλησίας. Η
πανδημία Covid-19 έπληξε το Βατικανό τα έσοδα σκληρά το 2020 κυρίως λόγω των
χαμηλών επισκέψεων στα μουσεία και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.
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