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VIÞELUL DE AUR LA VATICAN

Sfântul Scaun - zguduit de
un scandal financiar
lO reþea vastã de relaþii a generat pierderi enorme pentru finanþele Vaticanuluil Principalul vizat este
cardinalul Angelo Becciu, responsabil ºi cu investiþiile Vaticanului în derivate financiare, realizate într-o
anumitã proporþie chiar cu bani donaþi pentru cei sãraci ºi nevoiaºilUn alt scandal financiar major ce a
vizat acuzaþii similare cu cele recente a apãrut în 2018, de data aceasta vizând Corul Capelei Sixtine, cel
mai vechi ansamblu coral din lume, caz în care Vaticanul a lansat ºi are în derulare o investigaþie

P
ânã ºi cei mai evlavioºi
dintre oameni cad adeseori
în pãcat. Ce te faci însã
când unii dintre cei mai
înalþi funcþionari de la Va-
tican dezvoltã “iubirea de
bani”? Dezvãluirile din

sânul Bisericii Catolice provoacã orori
pentru publicul larg, credincios sau nu,
de ceva timp încoace. Þinutã mult timp
sub preº, “mizeria” a început sã iasã la
suprafaþã. Dupã dezvãluirile privind
abuzurile sexuale din interiorul clerului
Bisericii Catolice din ultimii ani, o altã

informaþie pune o patã greu de curãþat
asupra activitãþii Vaticanului - de data
aceasta din zona financiarã.

Un judecãtor de la Vatican a dispus,
sâmbãtã, ca zece persoane, printre care ºi
un cardinal italian, sã fie judecaþi pentru
presupuse infracþiuni financiare, printre
care delapidare, spãlare de bani, fraudã,
extorcare ºi abuz în serviciu. Procesul ur-
meazã sã înceapã pe 27 iulie, iar princi-
palul vizat este cardinalul Angelo Bec-
ciu. Vizaþi sunt mai mulþi ºefi ai unitãþii
de intelligence financiar de la Vatican,
apropiaþi ai cardinalului Becciu ºi doi

brokeri imobiliari împlicaþi în achiziþia
de cãtre Vatican a unei clãdiri într-un
cartier de lux din Londra.

Becciu a fost demis de Papa Francisc
în septembrie 2019. El ºi-a clamat ino-
cenþa pe parcursul ultimilor ultimilor doi
ani, cât a durat investigaþia. Becciu, care
a fost omul numãrul doi în Secretariatul
de stat al Vaticanului, a devenit cel mai
înalt oficial al Sfântului Scaun pus sub
acuzare pentru (multiple) infracþiuni fi-
nanciare.

MIHAI GONGOROI
(continuare în pagina 9)

Statul reprezintã o
ameninþare tot mai mare
pentru competitivitatea
Germaniei

O
analizã recentã a Institutului

Economic German (IW) din
Köln aratã o tendinþã extrem de
îngrijorãtoare în ceea ce priveºte

competitivitatea industriei din Germa-
nia. Mai mult, o evoluþie asemã-
nãtoare pare sã se înregistreze
atât la nivelul altor economii din
zona euro, cât ºi la nivelul unor
economii emergente din Estul
Europei, inclusiv þara noastrã.

Sub titlul “O comparaþie inter-
naþionalã a costurilor unitare ale
forþei de muncã – o povarã grea
asupra industriei Germaniei din
2018", disponibil pe site-ul instituþiei,
economistul Christoph Schröder scrie cã
Germania se confruntã cu un cost unitar
al forþei de muncã foarte ridicat, pe fon-
dul creºterii accelerate din ultimii trei
ani, o creºtere care nu a fost compensatã
de creºterea productivitãþii.

Faþã de media calculatã la nivelul a 25
de economii europene plus Statele Unite,
Canada ºi Japonia, costul unitar al forþei
de muncã din Germania era cu 22% mai

mare, iar faþã de media zonei euro cu
18% mai mare.

Dupã cum aratã economistul german,
costul unitar al forþei de muncã din Rom-
ânia reprezenta 64% din cel al Germaniei

în 2020 (vezi graficul 1).
Aceasta nu reprezintã, din pã-

cate, un avantaj pentru economia
noastrã, în condiþiile în care exi-
stã costuri unitare foarte apropia-
te în Suedia, Danemarca sau Fin-
landa, dar ºi în Ungaria sau Polo-
nia.

Clasamentul costurilor unitare
ale forþei de muncã din 2020 este

rezultatul unei dinamici îngrijorãtoare a
acestora în ultimele douã decenii.

Cele mai mari creºteri medii anuale
din perioada 1999 – 2020 s-au înregi-
strat în þara noastrã, de 9,8% exprimate
în moneda naþionalã (4,3% în euro),
conform estimãrilor lui Christoph
Schröder, pe fondul unei creºteri medii
anuale de 9,5% în ultimii trei ani (vezi
tabelul).

(continuare în pagina 12)

EURO 2020, SEMIFINALE

Anglia, favorita”banilor”

C
ampionatul European a ajuns la
faza semifinalelor. Cele mai con-
stante, solide, cu nervii tari, bine
pregãtite echipe au ajuns în acea-

stã fazã. Azi se vor duela, de la ora
22.00 Spania ºi Italia, iar mâine, de la
aceeaºi orã, se vor confrunta Anglia ºi
Danemarca. Evident, surpriza acestei
faze este Danemarca, echipã extraordi-
narã, care a trecut peste ºocul primului
meci, pierdut în faþa unei echipe mai
slab cotate ºi când din motive medicale
ºi-a pierdut omul numãrul 1, Eriksen,
fiind evitatã în ultimul moment o trage-
die. Italia, Spania, Anglia sunt printre
favoritele oricãrui turneu, oricând s-ar
disputa acesta. Evident cã au existat ºi
eliminãri surprizã (Franþa, Olanda), dar
în cele din urmã învingãtoarea este una
singurã, iar în urmãtoarele 48 ore vom
afla numele celor douã formaþii care se
vor lupta cu trofeul pe masã. Cum pri-
mele douã favorite Franþa ºi Belgia au
pãrãsit turneul, la fel ºi campioana
en-titre, Portugalia, nu se mai poate
vorbi acum de o favoritã certã din gru-
pul celor trei pomenite mai sus. Teore-
tic Anglia are un meci mai uºor, practic
rãmâne de vãzut pânã unde îi poate
duce entuziasmul pe danezi. Povestea
frumoasã a acestui turneu s-a spus în

mare mãsurã, dar cu siguranþã cã fina-
lul face… toþi banii. Dacã tot am ajuns
la ei, din punct de vedere al banilor, al
valorii de transfer a loturilor, conform
datelor transfermarkt.de, Anglia nu are
rival, iar Danemarca este la …sute de
milioane de euro de restul semifinali-
stelor. Lotul danezilor este evaluat la
310.700.000 euro, cel mai scump dintre
cei 26 fiind chiar ”absentul” Eriksen –
40.000.000 de euro. Dintre cei care
încã se aflã în lot, Christensen,
30.000.000 de euro, este cel mai bine
cotat. Anglia are o valoare a lotului in-
credibilã, 1.260.000.000 euro, doar ata-
cantul Harry Kane fiind cotat la
120.000.000. Spania se aflã la ceva di-
stanþã din acest punct de vedere, deºi
are un lot bine cotat, 915.000.000 de
euro, Marcos Llorente, 80.000.000
euro fiind cel mai scump iberic. Italia,
751.000.000 euro, îl are pe Barella cel
mai bine cotat, 65.000.000 euro. Am
mai spus, dar repetãm, din fericire date-
le financiare sunt importante, dar nicio-
datã nu vor marca goluri sau vor apãra
penalty-uri valize de bani, iar surprizele
sunt încã posibile.

DAN NICOLAIE
(continuare în pagina 9)

CÃLIN

RECHEA

China - tot mai
avansatã în procesul
de transformare a
yuanului în monedã
internaþionalã
lDiana Choyleva, economist-ºef la Enodo Economics:
“Efortul de detronare a dolarului american se bazeazã, în
mare parte, pe evoluþia tehnologicã a Chinei”l “Având în
vedere cã economia Chinei este a doua ca mãrime din lume,
yuanul ar trebui utilizat mult mai mult”

C
hina nu se aflã la prima încercare
de transformare a yuanului sãu
într-o monedã internaþionalã ºi de
reducere a dependenþei de dolar,

dar acum merge mai departe cu planuri-
le sale ºi se pare cã de data aceasta lucru-
rile stau altfel.

Diana Choyleva, economist-ºef la
compania independentã de prognozã
macroeconomicã ºi politicã Enodo Eco-
nomics, spune, într-o analizã realizatã
pentru Financial Times (FT):

“Efortul reînnoit de detronare a dola-
rului american se bazeazã, în mare parte,
pe evoluþia tehnologicã a Chinei. Dez-
voltarea infrastructurii financiare nece-

sare, a sistemelor sale solide de plãþi mo-
bile, precum ºi lansarea cu succes a ver-
siunii digitale a yuanului vor face mai
uºoarã utilizarea ºi promovarea monedei
naþionale dincolo de graniþele Chinei”.

În opinia sa, dacã Beijingul va reuºi în
acest proces, atunci va submina domina-
þia pe care o au dolarul, respectiv SUA la
nivel mondial.

Diana Choyleva continuã: “Având în
vedere cã economia Chinei este a doua
ca mãrime din lume, þara deþinând toto-
datã supremaþia din punct de vedere co-
mercial, yuanul ar trebui utilizat mult
mai mult decât este în prezent. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

Ilustraþie de MAKE

“Iubirea de argint
este rãdãcina tuturor
relelor ºi cei ce au
poftit-o cu înfocare au
rãtãcit de la credinþã ºi
s-au strãpuns cu multe
dureri”.
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