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Mekkora a járványban a Vatikán
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vesztesége?
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A világ többi kormányához hasonlatosan a Vatikán is áttekintette a koronavírus-
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járvány gazdasági és pénzügyi hatásait, és megszorító intézkedéseket vezetett be.
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Egy április 17-én kelt körlevélben a vatikáni államigazgatás a tanácsadói
megbízások drasztikus csökkentésére és ahol ez lehetséges, a határozott idejű
munkaszerződés felfüggesztésére szólított fel. A munkaerő-felvétel és az
előléptetések terén már megtörtént egyfajta befagyasztás. A mostani lépések
között a túlóráztatás megszüntetése is szerepel, ami helyett a rugalmas
munkavégzésre és a műszakváltásokra helyeződik a hangsúly. A munkatársaktól
azt kérik, vegyék ki hátralevő szabadságukat, és a túlórázásban végzett
munkájukért se túlórapénzt kérjenek, hanem inkább szabadnapokat vegyenek ki.
Ezen kívül minden új irodaibútor-beszerzést, kiküldetést, rendezvényt és utazást
az év hátralevő idejére törölni kell.

„A jelenlegi járványügyi vészhelyzet nagyon komoly kihatásokkal jár
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világméretekben, és az elkövetkező időkben még inkább érinteni fogja Vatikán
állam gazdasági és pénzügyi helyzetét” – fogalmaz a körlevél. A Szentszék
vezetése tisztában van azzal, hogy rövid időn belül a helyzet nem fog változni,
ugyanakkor nem kívánnak senkit sem elbocsátani, és a fizetéseket továbbra is
folyósítják.

A Vatikán birtokában levő ingatlanok értékét 2-3 milliárd euróra becsülik. Ennek
része 2400 lakás és 600 iroda vagy kereskedelmi egység. A Vatikán épületeiben

ik

levő üzletek bérleti díját csökkentették: a fenti megszorítások egyik célja az, hogy
ennek a bérlők számára kedvező intézkedésnek a bevételben mutatkozó negatív
hatását ellensúlyozzák.
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A vészhelyzetben bezárt templomok, az elmaradt szentmisék miatt súlyos anyagi
veszteségek keletkeztek. A péterfillérek június végi gyűjtését október 4-ére tolták
el, míg a Szentföld javára szóló gyűjtést szeptember 13-án tartják meg.

A Vatikánban dolgozó alkalmazottak száma összesen mintegy 5000 fő. Fizetésük
rendszerint meglehetősen szerény, viszont a lakásbérleti díjak korlátozottak, és a
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bevásárlóközpontban, illetve a szupermarketben adómentesen lehet vásárolni.
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A cikk megjelenéséig a Vatikán becsült anyagi vesztesége mintegy 25 millió
euróra tehető. Ennek nagy része a vatikáni múzeumok bezárásából származik. A
múzeumokat március 9. óta tartják zárva, de jelenleg egyfajta korlátozott, szigorú
óvintézkedések mellett bevezetett újranyitáson gondolkodnak. Az említett összeg
kéthavi bezárás kiesett bevételeinek felel meg, amelyben benne foglaltatik a
múzeumi üzletekből és az idegenvezetésekből származó bevétele hiánya is.
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