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Accountants sellen vas of er signifcante risico's besaan in de fnanciële verslagen van door hen gecontroleerde organisaties.

Helaas geldt dit niet voor de EU, aldus Jan Bouwens.
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 Leestijd van ongeveer 3 minuten  6 reacties

Hoe zou het een verkoopmanager vergaan in zijn bedrijf, als hij maanden voor de daadwerkelijke disributie van goederen zou beloven dat hij 100 procent
zou leveren, om deze belofte een maand voor de levering te herhalen, terwijl hij slechts een week voor de uitlevering van de order zou sarten, aan de klant
meldt dat hij maar 40-50 procent van de beloofde hoeveelheid gaat leveren?

Hoe zou het een ceo vergaan die in november belooft te leveren en vervolgens eind januari - een week voor de levering sart - toegeeft dat hij de belofte bij
lange na niet kan waarmaken? Hoe zou het een bedrijf vergaan dat een risicobeheersyseem implementeert, waarmee hun verkoopmanager en hun ceo
dergelijke misrekeningen kunnen maken?

Jan Bouwens
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Hoe zou het daarentegen een inkoopmanager vergaan die een contract afsluit met een verkoper die niet blijkt te kunnen leveren, terwijl er alternatieve
leveranciers voorhanden zijn? Hoe zou het de juridische afdeling van dat bedrijf vergaan, als blijkt dat het contract de verkoper nauwelijks verplicht om
producten in de beloofde hoeveelheden te leveren?

Als er perfecte concurrentievoorwaarden zouden gelden, zouden deze mensen ontslagen worden. En als de gemaakte fout het hart van het bedrijf raakt, zou
het bedrijf vele klanten verliezen. Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. Maar bij afwezigheid van concurrentie gedijt de incompetentie.

Wie is er incompetent? AsraZeneca moet zich verdedigen op twee fronten: de werking van hun vaccin en de achterblijvende productie. Met name op het
laatse punt lijkt er sprake te zijn van een serieus planningsprobleem: er was geen back-up om een eventuele tegenvaller in de productie op te vangen. Het is
in dat kader niet ongebruikelijk om het risico van productietegenvallers af te dekken door productiecapaciteit te reserveren, dan wel capaciteit bij derden in
optie te nemen. Deze planningsproblemen vormen 'signifcante risico's', die in de management letter moeten worden opgenomen.

Helaas heeft ook de EU enorme fouten gemaakt. In de eerse plaats heeft de EU over prijs onderhandeld. In dit geval kan men niet hebben gewerkt volgens
het openbare aanbesedingsregime, omdat men seeds met één leverancier onderhandelende. Dat heeft de EU er niet van weerhouden uitgebreid over de prij
te onderhandelen, terwijl andere landen (waaronder het VK) sneller een contract met AsraZeneca afsloten, om daarmee de kans op tijdige levering te
verhogen. Die paar pond per inwoner, who cares?

Er zijn door de EU contracten gesloten met AsraZeneca (400 miljoen doses), Sanof-GSK (300 miljoen doses), Johnson & Johnson (400 miljoen doses),
BioNTech-Pfzer (600 miljoen doses), CureVac (405 miljoen doses) en Moderna (160 miljoen doses). De Commissie heeft verkennende gesprekken
afgerond met het farmaceutische bedrijf Novavax, met het oog op aankoop van maximaal 200 miljoen doses en met Valneva, met het oog op aankoop van
maximaal 60 miljoen doses. In totaal zijn 2,3 miljard doses beseld, voldoende om de hele EU-bevolking twee keer te vaccineren.

Maar levering is niet alleen onzeker bij AsraZeneca. Zo moeten de vaccins die in Leiden bij Janssen Vaccines & Prevention (volle dochter van Johnson &
Johnson) worden geproduceerd, in de VS worden gebotteld. De vraag is dan of deze productie nog terugkomt naar de EU; zou het iets betekenen dat het
vaccin wel in de VS ter goedkeuring is voorgelegd en nog niet bij de EMA? Voorts is het niet zeker dat alle fabrikanten ook goedgekeurde werkende vaccin
kunnen leveren. In dat opzicht heeft Canada een veiliger keuze gemaakt, door bij elke fabrikant genoeg doses te besellen waarmee de hele bevolking kan
worden gevaccineerd. Deze planning is te meer aan te bevelen, omdat de economische schade vele malen de paar honderd dollar overtreft die deze doses pe
inwoner kosen. 

De EU is niet in saat gebleken een adequate risicoanalyse te maken, laat saan dat men ernaar heeft gehandeld. De EU heeft onderhandeld over de prijs van
de vaccins, terwijl men heeft veronderseld dat alle productieafspraken zouden worden nagekomen; penny-wise and pound-foolish.

De planningsfouten van de EU zijn vele malen duurder dan de fouten gemaakt bij AsraZeneca. Men heeft signifcante risico’s eenvoudig gemis.
Ondertussen moeten we maar hopen dat de overgebleven producenten kleinere productieproblemen hebben dan AsraZeneca. Helaas schrijft de accountant
geen management letter aan de EU die opvolging afdwingt.

Wat vindt u van deze column?
 Reageer

Jan Bouwens is hoogleraar accounting UvA en research fellow University of Cambridge.
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