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Hallo allemaal! In deze brief ruimte voor wat economie, van dagelijkse boodschappen tot een 
stukje verkoop van de producten.  
 
Allereerst natuurlijk: wat kost het om hier boodschappen te doen? We betalen met de KM, de 
Konvertibel Mark, deze komt in waarde overeen met de oude Duitse Mark. Hij is gekoppeld aan 
de Euro, officieel: 100 Euro is 195.5 KM. Simpel dus: KM prijs delen door 2 is de Euro prijs. 
 
Een paar voorbeelden: 
Bananen  1.85 KM/kg    0.92 €  Sinaasappelsap 1 ltr 2.44 KM    1.22 €  
Nieuwe aardappelen 1.60 KM/kg 0.80 €  Kipfilet / kg  9.56 KM    4.78 €  
Echte boter 250 gr  1.82 KM 0.91 €  Rundergehakt / kg 9.57 KM    4.79 €  
Beker vruchtenyogh 1.73 KM 0.87 €  Nutella 400 gr  4.99 KM    2.50 €  
Coca Cola 2 ltr 2.40 KM 1.20 €  Pils 0.33 ltr  0.85 KM    0.43 €  
  
Wat opvalt is dat alles wat geïmporteerd wordt niet veel goedkoper is, alles waar hier arbeid bij 
betrokken is, is wel direct stukken goedkoper. Bijvoorbeeld de kapper voor 2 € of met twee 
personen uit eten voor 15 €. Dat is nu weer leuk! 
 
Een ober in een restaurant werkt om de dag van 8 tot 22 uur en verdient netto 150 euro in de 
maand, de meeste mensen bij ons verdienen ook niet veel meer. Dan is er direct een vraag: waar 
betalen ze de dingen dan van? 
 
 We hebben de indruk dat families elkaar sterk ondersteunen in dit geheel. Het huis is meestal 
volledig afbetaald, dus alleen de kosten van electra etc moeten betaald worden per maand. 
Ook zien we best veel mensen met Euro biljetten rondlopen, die komen niet uit de automaat, dus 
hoe dan wel? Vaak familie in het buitenland die geld sturen. Bankrekeningen hier hebben dan ook 
twee saldi: KM en Euro’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een roos op stam kopen voor 30 KM / 15 € is dan ook gelijk wel een heel fors bedrag gezien de 
inkomsten. Daar zit hem dan ook de kneep voor bedrijven die importeren zoals wij ook deels 
doen. De marge die mogelijk is tussen inkoop en transportkosten en de verkoopprijs is feitelijk te 
laag. Dat kan alleen bij een hoge omzet en die is hier niet te halen. Daarvoor is het aantal mensen 
die geld te besteden hebben simpelweg te klein. 
 
Maar goed: deze week toch alle 29 rozen op stam verkocht in onze Letjna Akcija – Zomer Aktie,  
 
De regering worstelt natuurlijk ook met inkomsten en uitgaven. Sinds dit jaar is de PDV (BTW) 
hier ingevoerd, vaak gaat dit simpelweg van de verkoopmarge af omdat een hogere prijs er niet 
inzit. Onze huisbaas betaalt over 800 KM huur welgeteld 490 KM belasting aan de gemeente! Dat 
is toch wel een beetje buiten proportie. Geen wonder dat er een vrij grote onofficiële economie is. 
 
Hartelijke groet uit Bosnie, 
 
Ron en Brigitta 
brigitta@broninfo.nl + www.broninfo.nl  

  


