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U 2021. u Gradu Zagrebu zabilježen pad prometa u gradskom putničkom prijevozu za 9,2%
Pandemija bolesti COVID-19 utjecala je na pad prometa u gradskom putničkom prijevozu u Gradu Zagrebu u
2021. godini.
Od siječnja do prosinca 2021. ukupno je prevezeno 170,6 milijuna putnika, što je u usporedbi s istim
razdobljem 2020. pad za 9,2%, kada je bilo prevezeno 187,9 milijuna putnika. U odnosu na isto razdoblje
2019., kada je u gradskom prijevozu bilo 262,0 milijuna putnika, u 2021. je prevezeno 34,9% manje putnika.
U 2021. u usporedbi s 2020., broj prevezenih putnika tramvajima i autobusima manji je za 9,2%, dok je broj
prevezenih putnika uspinjačom porastao za 2,5%.
Od srpnja do prosinca 2021. ukupno je prevezeno 87,3 milijuna putnika, što je u usporedbi s istim razdobljem
2020., pad za 6,3%, kada je prevezeno 93,2 milijuna putnika. Tramvajima je u drugom polugodištu 2021.
ukupno prevezeno 59,6 milijuna putnika, a autobusima je ukupno prevezeno 27,4 milijuna putnika, što je
pad za 6,4% broja putnika prevezenih tramvajem i autobusima u odnosu na drugo polugodište 2020.

G 1. BROJ PUTNIKA U GRADSKOM PRIJEVOZU, PO TROMJESEČJIMA, 2019., 2020. I 2021.
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Porast zračnog prometa u Gradu Zagrebu u 2021. u odnosu na 2020., ali pad u odnosu na 2019.
U razdoblju od siječnja do prosinca 2021. ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnoj luci Zagreb
iznosio je iznosio je 29 142, što je u usporedbi s 2020. rast za 38,3%, kada je broj slijetanja i polijetanja
zrakoplova iznosio 21 071, ali u usporedbi s pretpandemijskom 2019. predstavlja pad od 34,7%, kada je
ukupan broj operacija zrakoplova iznosio 44 606.
U 2021. u zračnoj luci Zagreb ostvaren je promet od 1,4 milijuna putnika ili 52,0% više nego u 2020., kada je
ostvaren promet od samo 914 tisuća putnika zbog širenja bolesti COVID-19, ali 59,3% manje nego u
pretpandemijskoj 2019., kada je ostvaren promet od 3,4 milijuna putnika.
Ukupan promet tereta u zračnoj luci Zagreb u 2021. iznosio je 8 484 tona, što predstavlja rast za 11,0% u
usporedbi s 2020., ali u odnosu na 2019. predstavlja pad od 21,7%.
U drugom polugodištu 2021. u zračnoj luci Zagreb ostvaren je promet od 1,1 milijun putnika ili 183,7% više
nego u istom razdoblju 2020., kada je ostvaren promet od 372 tisuće putnika, ali 44,1% manje u odnosu na
drugo polugodište 2019., kada je ostvaren promet od 1,9 milijuna putnika.
Ukupan promet tereta u zračnoj luci Zagreb u drugom polugodištu 2021. iznosio je 4 545 tona, što je rast za
16,6% u usporedbi s istim razdobljem 2020., ali u odnosu na drugo polugodište 2019. predstavlja pad od
18,5%.

G 2. STOPE PROMJENE ZRAČNOG PROMETA PO TROMJESEČJIMA, 2021./2019.
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Napomena: Detaljniji mjesečni podaci dostupni su u Excel formatu na poveznici Prijevoz.
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