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Επιδόσεις τουριστικού τομέα Dubai και Abu Dhabi έτους 2022 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Τοπικού Υπουργείου Οικονομίας και Τουρισμού του Dubai 

(Department of Economy and Tourism - DET), το Εμιράτο υποδέχτηκε 14,36 εκατ. διεθνείς επισκέπτες το 

2022 (7,28 εκατ. το 2021), καταγράφοντας ετήσια αύξηση ύψους 97%. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τον 

Τουρισμό (UN World Tourism Organization – UNWTO) για το έτος 2022, οι τουριστικές αφίξεις στο Dubai 

έφτασαν το 86% των προ-πανδημίας επιπέδων (16,73 εκατ. τουρίστες το 2019), υπερβαίνοντας τα παγκόσμια 

επίπεδα ανάκαμψης του τουρισμού (63%), καθώς και τα περιφερειακά (83% στη Μ. Ανατολή).  

Από πλευράς προέλευσης των τουριστών του Dubai για το 2022, οι περιοχές της Δ. Ευρώπης και του 

Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ) αντιπροσώπευαν η καθεμία μερίδιο 21% των αφίξεων. 

Ειδικότερα, η περιοχή του ΣΣΚ σημείωσε εκθετική αύξηση στο εν λόγω μερίδιο από 13% το 2021, σε 21% το 

2022. Επίσης, τα μερίδια που αναλογούν στις περιοχές της Ν. Ασίας και MENA ήταν 17% και 12% 

αντίστοιχα, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεχιζόμενη ελκυστικότητα του Dubai στους ταξιδιώτες από τις 

κοντινές αγορές. Η Αμερική αντιπροσώπευε το 7% των αφίξεων, ενώ η περιοχή της Β. και ΝΑ Ασίας και η 

Αφρική συνεισέφεραν από 5% η καθεμία. Τέλος, οι επισκέπτες από Αυστραλία αντιπροσώπευαν το 2% των 

τουριστικών αφίξεων. 

Αναφορικά με τις επιδόσεις του ξενοδοχειακού κλάδου του Dubai για το 2022, αναπόσπαστο κομμάτι 

της ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας του Εμιράτου, αυτές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία σε 

όλους τους δείκτες μέτρησής τους. 

Ειδικότερα, η μέση πληρότητα του κλάδου ήταν 73% το 2022, έναντι 67% το 2021, ενώ προσέγγισε 

το 75% του 2019. Τα υψηλά επίπεδα πληρότητας είναι αξιοσημείωτα, καθώς επιτεύχθηκαν παρά την αύξηση 

της προσφοράς δωματίων κατά 16% το 2022, εν συγκρίσει με το 2019. Ο κατάλογος ξενοδοχείων του Dubai, 

στα τέλη Δεκεμβρίου 2022, περιελάμβανε 146.496 δωμάτια σε 804 ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, έναντι 

126.120 δωματίων που ήταν διαθέσιμα στα τέλος Δεκεμβρίου 2019, σε 741 εγκαταστάσεις. 

Επισημαίνεται ότι η αξιοσημείωτη αύξηση της επισκεψιμότητας του Dubai το 2022 εξυπηρετεί τους 

φιλόδοξους στόχους πρώτον, της Οικονομικής Ατζέντας του Εμιράτου (Dubai Economic Agenda - D33) να 

διπλασιάσει το μέγεθος της οικονομίας του έως το 2033, καθώς ο τουρισμός αποτελεί σημαντικός πυλώνας 

της οικονομίας του, αλλά και δεύτερον, να καταστεί το Εμιράτο ως ένας από τους τρεις κορυφαίους 

τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.  

Αναφορικά με το Abu Dhabi, σύμφωνα με στοιχεία του Τοπικού Υπουργείου Πολιτισμού και 

Τουρισμού (Department of Culture and Tourism Abu Dhabi), το Εμιράτο υποδέχθηκε το 2022 συνολικά 4,1 

εκατ. επισκέπτες, σημειώνοντας ετήσια αύξηση στην επισκεψιμότητα ύψους 24%. 

Εξ αυτών, μερίδιο 29% (1,182 εκατ.) αντιπροσωπεύουν υπήκοοι των ΗΑΕ, ενώ ακολουθούν υπήκοοι 

Ινδίας, με μερίδιο 12% (480.000 επισκέπτες) και αύξηση 31% έναντι του 2021. Ακολούθησαν οι υπήκοοι της 

Βρετανίας, της Αιγύπτου, των Φιλιππίνων και της Σαουδικής Αραβίας, με μερίδιο 4% έκαστες. 

Τα έσοδα των ξενοδοχείων στο Abu Dhabi αυξήθηκαν, το 2022, κατά 23% σε ετήσια βάση, 

ανερχόμενα σε 5,4 δισ. Ντίρχαμ. Τα ξενοδοχεία στο Εμιράτο κατέγραψαν ποσοστά πληρότητας 70%, που 

ισοδυναμεί με αύξηση 0,2%, εν συγκρίσει με το 2021. 
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