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Roditelji u Beču izdvajaju gotovo 150 eura za 
školski pribor 

Oko 240.000 učenika u glavnom gradu Austrije 6. rujna vra ća se u 
školske klupe. Prema novom istraživanju proteklih j e tjedana 
otprilike tre ćina bečkih ku ćanstava kupovala školski pribor, a 
predvi đa se da će bečki trgovci povodom po četka škole uprihoditi 
čak 81 milijun eura. 
 
Kao i u Hrvatskoj, učenici u glavnom gradu Austrije 6. rujna vraćaju su se u školske klupe. Prvi dan 
škole spremno je dočekalo oko 240.000 đaka u Beču, među kojima je 22.100 prvašića. Početak svake 
školske godine sa sobom donosi i financijske troškove za opremanje školaraca potrebnim priborom. 
Prema novom istraživanju Bečke gospodarske komore otprilike trećina kućanstava u austrijskoj 
prijestolnici proteklih je tjedana kupovala školski pribor, a u te će svrhe roditelji u Beču ove godine 
prosječno izdvojiti 149 eura.  
 
Istraživanje Bečke gospodarske komore pokazalo je da se najčešće kupuje pisaći pribor. Roditelji 
također ulažu u nabavu novih bilježnica, blokova i fascikala te likovnog pribora. Zatim slijede odjeća i 
obuća te školske torbe, a desetina ispitanika izjavila je da namjerava kupiti nove elektroničke uređaje. 
Školske materijale Bečani najvećim dijelom nabavljaju u lokalnim knjižarama i trgovinama jer nude 
potreban pribor, a prodavači pružaju pomoć pri kupovini. Preko 70 posto ispitanih izjavilo je da pribor 
za školu kupuje u specijaliziranim trgovinama. Samo tri posto kupovinu obavlja isključivo putem 
interneta. Što se tiče kriterija pri kupovini, za 48 posto ispitanika presudna je cijena, dok je za 42 posto 
njih najvažnija kvaliteta. Važnu ulogu pri odabiru proizvoda za deset posto ispitanih igra ekološka 
prihvatljivost.  
 
Početak škole jedno je od najvažnijih razdoblja za trgovine koje nude pisaći, uredski i ostali pribor koji 
je potreban školarcima jer tada ostvare gotovo polovicu godišnjeg prometa. Predviđa se da će bečki 
trgovci povodom početka nove školske godine uprihoditi otprilike 81 milijun eura.    
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