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Je hebt mooie Italiaanse stadjes. Je hebt onwaarschijnlijk mooie Italiaanse stadjes. En je hebt Siena, een van de parels aan de
Toscaanse kroon. Net als miljoenen toeristen stond ik paf toen ik de eerste keer de Piazza del Campo, het schelpvormige marktplein
van Siena, betrad.

Op de Campo is het makkelijk wegdromen bij de bijna perfecte harmonie die het plein uitstraalt. Bijna perfect. Want één paleis voelt
zich nog net iets beter dan de rest. Met zijn felrode baksteen laat het Palazzo Sansedoni (foto) er geen twijfel over bestaan wie in
Siena de plak zwaait: de Fondazione Monte dei Paschi di Siena. De stichting is met 36 procent de hoofdaandeelhouder van de bank
met de mooiste naam ter wereld: Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS). Op haar website kun je er niet naast kijken: 'Banca dal
1472'. De oudste bank ter wereld.

De Fondazione MPS is Siena en Siena is de Fondazione MPS. De kunstcollecties, de luchthaven, een biotechvallei, de restauratie
van San Gimignano, de paarden voor de legendarische palio op de Campo... : telkens is de stichting gulle sponsor. Met dank aan de
dividenden van de Banca MPS. Een lokale boutade zegt dat de 60.000 inwoners in drie categorieën vallen: zij die voor MPS werken, zij
die studeren om ervoor te werken en zij die een pensioen krijgen van MPS.

Maar achter de barokke façade van het Palazzo Sansedoni huist een pijnlijke realiteit. De Banca MPS is een financiële zombie en de
Fondazione MPS zit zonder dividendenstroom van de Banca. De oudste bank ter wereld publiceert vandaag resultaten. Die beloven
pijnlijke lectuur te zijn.

Cru gesteld is de Fondazione MPS het Arco van Italië. Als grootaandeelhouder was de stichting er niet langer tevreden mee God in
Siena te zijn. Ze stemde ermee in om in 2007, op de top van de markt, 9 miljard uit te trekken om Banco Antonveneta over te nemen
van Santander. Vorige week viel het Milanese gerecht nog binnen in het Palazzo Sansedoni, omdat stichting en bank blijkbaar zo
gretig waren in hun expansie dat ze het niet zo nauw namen met het boeken- onderzoek. Die grootheidswaanzin zadelde de bank en
de stichting op met massa's schulden. Bovendien torst de Banca MPS nog een portefeuille van 32 miljard euro stilaan toxisch Italiaans
staatspapier.

Op de Milanese beurs zwalpt het aandeel MPS rond 0,20 euro. Het valt voor de inwoners van Siena te vrezen dat 'hun' bank niet
alleen de beurskoers met 'ons' Dexia gemeen heeft.

KURT VANSTEELAND
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