Stof tot nadenken
Het leek aanvankelijk een onschuldig bericht: “Drie Chinese importeurs in de provincie Yunnan
hebben wegens het ontduiken van belastingen hun poorten moeten sluiten en zijn gevangen gezet”.
Daags daarna wordt duidelijk dat dit bericht desastreuze gevolgen heeft voor de handel, want al snel
blijkt dat maar liefst 150 zeecontainers met voornamelijk lelies het ruime sop hebben gekozen met
als eindbestemming Yunnan.
De rapen zijn gaar en de onzekerheid slaat toe. Niemand weet wat er met de containers bij aankomst
in Yunnan gaat gebeuren en of de Chinese bloemenkwekers tijdig over hun bollen kunnen
beschikken. En als dat niet het geval is, worden ook zij commercieel in de maalstroom van alle
ellende meegezogen. De lelies moeten immers tijdig geplant worden zodat ze ten tijde van het
Chinees Nieuwjaar aan de man kunnen worden gebracht.
Maar voor de exporteurs is het zeker kommer en kwel. Er bestaat grote onzekerheid over de duur
van de importinspecties, het lot van de containers en over de betaling ervan, zeker als blijkt dat de
banktegoeden van de betreffende importeurs zijn bevroren. De schrik slaat mij om het hart als
duidelijk wordt dat de handel het financiële risico van dit echec grotendeels zelf moet dragen, omdat
veel van de zendingen niet of ten dele zijn betaald.
Buitenstaanders fronzen hun wenkbrauwen als ze horen welke risico’s zijn genomen en begrijpen
doen ze het niet. Het is niet aan mij om die “waarom-vraag” te beantwoorden, maar toen iemand
opmerkte dat de handel een meester is in het nemen van risico’s, kon ik hem eigenlijk geen ongelijk
geven. De China casus is daar een schrijnend voorbeeld van, maar de handel zit ook in zwaar
financieel weer als tijdens een seizoen het exporteren plotsklaps wordt bemoeilijkt door een
aanscherping van de fytosanitaire spelregels. En bij de tegenvallende oogst van dit jaar is ook
gebleken dat de risico’s in de inkoop groot kunnen zijn, zeker wanneer is ingekocht op basis van het
Eigen Partij Beding.
Risico’s zijn verbonden aan het ondernemerschap, maar als risico’s niet te managen zijn, geeft dat
stof tot nadenken.

