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SIJEČANJ - PROSINAC 2020.

U 2020. gradski prijevoz putnika smanjen za 28,3% u odnosu na 2019.

Epidemija bolesti COVID-19, kao i mjere ograničenja kretanja koje su se u Hrvatskoj provodile u 2020. izravno
su utjecale na ukupni pad prometa u gradskom putničkom prijevozu u Gradu Zagrebu u 2020.
Od siječnja do prosinca 2020. ukupno je prevezeno 188 milijuna putnika, što je u usporedbi s istim
razdobljem 2019., pad za 28,3%, kada je prevezeno 262 milijuna putnika.
U drugom polugodištu 2020. u usporedbi s drugim polugodištem 2019., ukupan broj prevezenih putnika
smanjen je za 27,5%, broj prevezenih putnika tramvajima i autobusima manji je za 27,4%, dok je broj
prevezenih putnika uspinjačom u istom razdoblju manji za 57,3%.

tis.

G 1. BROJ PUTNIKA U GRADSKOM PRIJEVOZU, PO TROMJESEČJIMA,
2019. I 2020.
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Zračni promet putnika i tereta u 2020. u odnosu na 2019. bilježi pad

Okolnosti prouzročene širenjem bolesti COVID-19 negativno su utjecale na zračni promet putnika i tereta.
U razdoblju od siječnja do prosinca 2020. ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnoj luci Zagreb
iznosio je 21 071, što je u usporedbi s istim razdobljem 2019. pad za 52,8%.
U 2020. broj putnika u zračnom prijevozu iznosio je 914 tisuća, što je pad od 73,2% u odnosu na 2019., kada
je broj putnika iznosio 3,4 milijuna. Promet tereta u zračnom prijevozu je u 2020. iznosio 7 626 tona, što je
pad prometa od 29,4% u odnosu na 2019.
U drugom polugodištu 2020. u zračnoj luci Zagreb ostvaren je promet od 373 tisuće putnika ili 80,3% manje
nego u istom razdoblju 2019. Ukupan promet tereta u zračnoj luci Zagreb u drugom polugodištu 2020. iznosio
je 3 889 tona, što je pad za 30,0% u usporedbi s istim razdobljem 2019.
Najveći pad putničkog prometa u zračnoj luci Zagreb ostvaren je u travnju 2020., kada je, u odnosu na travanj
2019., ostvaren pad za 98,4%.
Najveći pad teretnog prometa u zračnoj luci Zagreb ostvaren je u svibnju 2020., kada je, u odnosu na svibanj
2019., ostvaren pad za 60,8%.

G 2. STOPE MJESEČNIH PROMJENA ZRAČNOG PROMETA, 2020./2019.
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Napomena: Detaljniji mjesečni podaci dostupni su u Excel formatu na poveznici Prijevoz.
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