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1 υνοπτικό παρουςύαςη του αιγυπτιακοϑ κλϊδου ΣΠΕ
Ο κλϊδοσ των τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών πληροφορικόσ (ΣΠΕ)
ςτην Αύγυπτο ϋχει γνωρύςει τα τελευταύα χρϐνια αξιϐλογα επύπεδα ανϊπτυξησ,
τα οπούα οφεύλονται κυρύωσ ςτο μεγϊλο μϋγεθοσ τησ εςωτερικόσ αγορϊσ, ςτη
γεωγραφικό θϋςη τησ χώρασ ωσ ςημεύου τηλεπικοινωνιακόσ διαςϑνδεςησ τησ Αφρικόσ
με την Ευρώπη και τη Μ. Ανατολό, αλλϊ και ςτην υλοποιοϑμενη ςτρατηγικό τησ
αιγυπτιακόσ κυβϋρνηςησ που ςτοχεϑει να καταςτόςει τη χώρα διεθνϋσ
τηλεπικοινωνιακϐ και τεχνολογικϐ κϋντρο.
ϑμφωνα με πρϐςφατεσ εκτιμόςεισ τησ αιγυπτιακόσ κυβϋρνηςησ, κατϊ την περύοδο
2017-2019, ο αιγυπτιακϐσ κλϊδοσ ΣΠΕ μεγεθϑνθηκε με ρυθμϐ 16%,
ςυνειςφϋροντασ ειδικϐτερα το οικονομικϐ ϋτοσ 2018/19 κατϊ 3,2% ςτη
διαμϐρφωςη του ΑΕΠ1, ενώ οι εξαγωγϋσ του κλϊδου ανόλθαν ςε $2,6 δις.
Βραχυπρϐθεςμο ςτϐχο τησ κυβϋρνηςησ αποτελεύ η αϑξηςη του μεριδύου του κλϊδου
ςτο ΑΕΠ ςτο 4% εντϐσ του τρϋχοντοσ οικονομικοϑ ϋτουσ. Μεγϊλο μϋροσ τησ
μεγϋθυνςησ του κλϊδου τηλεπικοινωνιών & τεχνολογύασ πληροφορικόσ (ΣΠΕ) τα
τελευταύα χρϐνια μπορεύ να αποδοθεύ ςτην υλοπούηςη προγραμμϊτων με την
πρωτοβουλύα κυρύωσ του δημϐςιου τομϋα, και πιο ςυγκεκριμϋνα του αρμϐδιου
Τπουργεύου, του φορϋα Information Technology Industry Development Agency (ITIDA)
και του κρατικοϑ παρϐχου υπηρεςιών διαδικτϑου (TE Data).
Η ςτρατηγικό ανϊπτυξησ των εν λϐγω κλϊδων ϋγκειται ςτη δημιουργύα νϋων
υποδομών και τεχνολογικών πϊρκων, με ςκοπϐ την περαιτϋρω εδραύωςη τησ
χώρασ ωσ τηλεπικοινωνιακοϑ «κϐμβου» ςτην περιοχό Μ. Ανατολόσ και Β.
Αφρικόσ. Οι τηλεπικοινωνιακϋσ υποδομϋσ τησ Αιγϑπτου, ςυμπεριλαμβανομϋνων
οπτικών ινών, αςϑρματων δικτϑων κλπ., δεν εύναι επαρκώσ αναπτυγμϋνεσ, τϐςο απϐ
πλευρϊσ γεωγραφικόσ κϊλυψησ ϐςο και απϐ πλευρϊσ ποιϐτητασ και λειτουργικϐτητασ.
Οι εγχώριοι καταςκευαςτϋσ προώϐντων ό πϊροχοι υπηρεςιών ΣΠΕ αντιμετωπύζουν
ςειρϊ δυςκολιών που ποικύλλουν και ςχετύζονται με πλειϊδα παραγϐντων, απϐ την
ειςαγωγό τεχνολογικοϑ εξοπλιςμοϑ απϐ το εξωτερικϐ, ϋωσ το ανεπαρκϋσ θεςμικϐ
πλαύςιο για την πνευματικό ιδιοκτηςύα, αλλϊ και τη χρηματοδϐτηςη.
Απϐ τα μϋςα του 2016, το αρμϐδιο Τπουργεύο Επικοινωνιών & Σεχνολογύασ
Πληροφορικόσ ϋχει εκκινόςει την υλοπούηςη ςτρατηγικοϑ προγρϊμματοσ
αναβϊθμιςησ και επϋκταςησ των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, αλλϊ και
εκςυγχρονιςμοϑ του θεςμικοϑ πλαιςύου για τισ τηλεπικοινωνύεσ. Σο εν λϐγω
πρϐγραμμα, με τύτλο “Egypt’s ICT 2030 Strategy” εντϊςςεται ςτο πλαύςιο του
ανακοινωθϋντοσ απϐ τον Πρϐεδρο Al Sisi ςτισ αρχϋσ του ιδύου ϋτουσ μεγϊλου
αναπτυξιακοϑ προγρϊμματοσ “Egypt’s Vision 2030”.
Η μεςοπρϐθεςμη ςτρατηγικό του αιγυπτιακοϑ Τπουργεύου Επικοινωνιών &
Σεχνολογύασ Πληροφορικόσ για την περύοδο 2014-2020 περιλαμβϊνει την αϑξηςη του
ποςοςτοϑ ςυμμετοχόσ του κλϊδου ΣΠΕ ςτη διαμϐρφωςη του ΑΕΠ τησ χώρασ, ςτο 8%,
καθώσ και ςτην προςϋλκυςη ξϋνων επενδϑςεων. ϑμφωνα με ςτοιχεύα τησ Κεντρικόσ
Σρϊπεζασ Αιγϑπτου (CBE), οι ξϋνεσ επενδϑςεισ ςτον κλϊδο αυξόθηκαν το οικονομικϐ
ϋτοσ 2017/18 αντιπροςώπευαν το 3,4% των ςυνολικών ειςροών ϊμεςων ξϋνων
επενδϑςεων και το 9,7% των μη πετρελαώκών επενδϑςεων.
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Με βάςθ πάντωσ τα ςτοιχεία τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ Αιγφπτου (CBE), Οκτωβρίου 2019, κατά το οικονομικό
ζτοσ 2018/19, το ΑΕΠ του αιγυπτιακοφ κλάδου ΤΠΕ μεγεκφνκθκε ςε πραγματικοφσ όρουσ κατά 15,1%, ενϊ
αντιπροςϊπευε το 2,8% του ςυνολικοφ ΑΕΠ τθσ χϊρασ (ςε ςτακερζσ τιμζσ ζτουσ 2016/17).
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τον κατωτϋρω πύνακα διακρύνουμε την εξϋλιξη του ΑΕΠ των κλϊδων επικοινωνιών
και τεχνολογύασ πληροφορικόσ ςτην Αύγυπτο, κατϊ την περύοδο 2013-2019, ςϑμφωνα
με τα ςτοιχεύα τησ Κεντρικόσ Σρϊπεζασ Αιγϑπτου (CBE). ημειώνεται ϐτι οι περύοδοι
αναφορϊσ εύναι ςε οικονομικϊ ϋτη (το οικονομικϐ ϋτοσ ςτην Αύγυπτο διαρκεύ 1 Ιουλύου
ϋωσ 30 Ιουνύου του επομϋνου ϋτουσ).
Πίνακας: Εξέλιξη ΑΕΠ αιγυπτιακού κλάδου ΤΠΕ, 2013-2019
Κλϊδοσ
Επικοινωνύεσ
Σεχνολογύεσ πληροφορικόσ
ϑνολο (ςε εκατ. λύρεσ)
ϑνολο (ςε εκατ. δολλϊρια) *
% πραγματικό αϑξηςη
% ςυνειςφορϊσ ςτο ΑΕΠ

2013/14
48.813,9
5.505,5
54.319,40
3.380,13
7,9%
3,0%

2014/15
51.613,0
5.722,5
57.335,50
3.567,81
5,6%
3,1%

2015/16
56.888,0
5.950,9
62.838,90
3.910,27
9,6%
3,3%

2016/17** 2017/18** 2018/19**
62.294,0
80.149,0
93.511,7
10.387,6
10.733,7
11.132,9
72.681,60
90.882,70 104.644,60
4.522,76
5.655,36
6.511,72
15,7%
25,0%
15,1%
2,1%
2,5%
2,8%

Πηγό; Κεντρικό Σρϊπεζα Αιγϑπτου (CBE)
ημειώςεισ: * Ο υπολογιςμϐσ ςε δολλϊρια ϋγινε με βϊςη τρϋχουςεσ ιςοτιμύεσ, με ςκοπϐ την κατϊ
προςϋγγιςη εκτύμηςη των μεγεθών.
** Ϊωσ το οικονομικϐ ϋτοσ 2015/16 το ΑΕΠ υπολογύζεται με βϊςη ςταθερϋσ τιμϋσ ϋτουσ 2011/2012.
Κατϊ τα οικονομικϊ ϋτη 2016/17, 2017/18 & 2018/19, αυτϐ υπολογύζεται με βϊςη ςταθερϋσ τιμϋσ ϋτουσ
2016/17.

Απϐ πλευρϊσ κρατικών φορϋων, το Τπουργεύο Επικοινωνιών & Σεχνολογύασ
Πληροφορικόσ (MCIT) διαδραματύζει κεντρικϐ ρϐλο ςτην διαμϐρφωςη του θεςμικοϑ
πλαιςύου, καθώσ και ςτον ςχεδιαςμϐ και την ανϊπτυξη των τεχνολογικών
δυνατοτότων τησ χώρασ και των ςχετικών υποδομών. Βαςικϐ ςτϐχο τησ ςτρατηγικόσ
για τον κλϊδο τηλεπικοινωνιών & τεχνολογύασ πληροφορικόσ με χρονικϐ ορύζοντα το
2030 αποτελεύ η ανϊπτυξη τησ ψηφιακόσ οικονομύασ τησ χώρασ, η αϑξηςη τησ
ανταγωνιςτικϐτητασ και τησ διαφϊνειϊσ τησ, καθώσ και τησ προςβαςιμϐτητϊσ τησ ςε
κατϊ το δυνατϐν μεγαλϑτερη μερύδα του αιγυπτιακοϑ πληθυςμοϑ, καθιςτώντασ την
βαςικϐ εργαλεύο για την οικονομικό ανϊπτυξη τησ χώρασ.
Η πλειονϐτητα των αναπτυξιακών προγραμμϊτων του Τπουργεύου –που ςτοχεϑουν
τϐςο ςτην ανϊπτυξη των εγχώριων καινοτϐμων επιχειρόςεων των ωσ ϊνω κλϊδων,
ϐςο και ςτην προςϋλκυςη ξϋνων επενδϑςεων ςε αυτοϑσ, εκτελεύται απϐ την
Information Technology Industry Development Agency (ITIDA), η οπούα ιδρϑθηκε
το 2004 και εμπλϋκεται ςε ςειρϊ εξελιςςϐμενων προγραμμϊτων που εςτιϊζουν ςε 5
υποτομεύσ: (α) μηχανοργϊνωςη και ψηφιοπούηςη μϋςα ςτισ επιχειρόςεισ, (β) παροχό
τεχνικόσ και χρηματοδοτικόσ ςτόριξησ ςε καινοτϐμα προώϐντα και επιχειρηματικϊ
ςχϋδια ςτον κλϊδο τηλεπικοινωνιών & τεχνολογύασ πληροφορικόσ, (γ) παροχό
τεχνικόσ εκπαύδευςησ ανθρώπινου δυναμικοϑ, (δ) υλοπούηςη δρϊςεων προςϋλκυςησ
επενδυτών ςτον αιγυπτιακϐ κλϊδο ΣΠΕ, και (ε) διαςφϊλιςη ϐτι ο αιγυπτιακϐσ κλϊδοσ
ακολουθεύ και ςυμμορφώνεται με τισ διεθνεύσ βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ.
Η θϋςπιςη του κανονιςτικοϑ πλαιςύου και ο ϋλεγχοσ τησ λειτουργύασ του κλϊδου
τηλεπικοινωνιών διενεργεύται η κρατικό ρυθμιςτικό τηλεπικοινωνιακό αρχό
(NTRA), ενώ απϐ το ϋτοσ 2017, οπϐτε ϋκανε την εμφϊνιςό του ςτην αγορϊ το “phone
& online banking” μϋςω κινητοϑ τηλεφώνου, ρυθμιςτικϐ ρϐλο ϐςον αφορϊ τϋτοιεσ
εφαρμογϋσ αςκεύ και η Κεντρικό Σρϊπεζα Αιγϑπτου (CBE).
Ιδιαύτερα απϐ το ϋτοσ 2018, το αιγυπτιακϐ κρϊτοσ ϋχει εντατικοποιόςει τισ
προςπϊθειϋσ του για ψηφιοπούηςη ϐλων των ςυναλλαγών των πολιτών με τη
διούκηςη, ςυμπεριλαμβανομϋνων των κρατικών πληρωμών προσ δημοςύουσ
υπαλλόλουσ, ςυνταξιοϑχουσ και δικαιοϑχουσ κοινωνικών επιδομϊτων. το πλαύςιο
3

αυτϐ, η Κεντρικό Σρϊπεζα Αιγϑπτου (CBE), με τη ςυνεργαςύα των μεγϊλων
χρηματοπιςτωτικών ιδρυμϊτων που λειτουργοϑν ςτη χώρα, ϋθεςε ςε λειτουργύα, ςε
πολϑ ςϑντομο χρονικϐ διϊςτημα –μϐλισ μερικών μηνών- καινοτϐμο ςϑςτημα
ηλεκτρονικών τραπεζικών πληρωμών-αναλόψεων, μϋςω τησ ειςαγωγόσ ειδικόσ
χρεωςτικόσ κϊρτασ ςυναλλαγών, υπϐ την εγγϑηςη του αιγυπτιακοϑ δημοςύου, με την
επωνυμύα “Meeza”. Επιπλϋον, ςειρϊ κρατικών υπηρεςιών ϋχουν πλϋον καταργόςει τισ
ςυναλλαγϋσ ςε μετρητϊ με τουσ πολύτεσ και τισ επιχειρόςεισ, καθιςτώντασ
υποχρεωτικό την ηλεκτρονικό διενϋργεια των ςχετικών πληρωμών.
Οι ςυνολικϋσ εξαγωγϋσ του κλϊδου ΣΠΕ, οι οπούεσ περιλαμβϊνουν προώϐντα
τηλεπικοινωνιών & πληροφορικόσ, καθώσ και υπηρεςύεσ εταιρικών λειτουργιών
τηλεπικοινωνιών & τεχνολογύασ πληροφορικόσ ςτο πλαύςιο ανϊθεςησ (“outsourcing”)
απϐ ξϋνουσ επιχειρηματικοϑσ ομύλουσ, ανόλθαν κατϊ το ϋτοσ 2017 ςε $3,3 δις., ενώ οι
επενδϑςεισ ςτον κλϊδο αυξόθηκαν εντυπωςιακϊ μεταξϑ 2017 και 2018, απϐ το
επύπεδο των $843 εκατ. ςτα $1,2 δις. Επιπλϋον, τα αυξημϋνα ϋςοδα των εγχώριων
παρϐχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεςιών και η επϋκταςη του κλϊδου των υπηρεςιών
“outsourcing” εκτιμϊται πωσ θα ςυνεχύςουν να τροφοδοτοϑν τη μεγϋθυνςη του
κλϊδου ΣΠΕ, με τα προςδοκώμενα ϋςοδα για το ϋτοσ 2020 να εκτιμώνται ςε περύπου
$4,7 δις. Ψσ ςημαντικϊ ςυγκριτικϊ πλεονεκτόματα τησ Αιγϑπτου ςτον κλϊδο ΣΠΕ
θεωροϑνται αφ’ ενϐσ οι αρκετϊ ανεπτυγμϋνεσ υποδομϋσ και αφ’ ετϋρου το υψηλϊ
καταρτιςμϋνο εργατικϐ δυναμικϐ του κλϊδου.
Η αιγυπτιακό κυβϋρνηςη, εδώ και αρκετϊ χρϐνια ευνοεύ τη διαφοροπούηςη τησ
παραγωγικόσ βϊςησ τησ οικονομύασ τησ χώρασ, καθώσ και την ψηφιοπούηςη
τησ οικονομύασ, η οπούα προχωρϊ με ταχϑτατουσ ρυθμοϑσ. Σο αιγυπτιακϐ κρϊτοσ
κινεύται με γνώμονα τη ςτρατηγικό ανϊπτυξησ του κλϊδου τηλεπικοινωνιών και
τεχνολογιών πληροφορικόσ ςε χρονικϐ ορύζοντα ϋωσ το 2030, η οπούα ϋχει κεντρικϐ
ςκοπϐ την ανϊδειξη τησ χώρασ ςε περιφερειακϐ, αλλϊ και παγκϐςμιο κϐμβο για τισ
τηλεπικοινωνύεσ, καθώσ και ςε διεθνϋσ τεχνολογικϐ κϋντρο. το πλαύςιο αυτϐ, το
κρϊτοσ παρϋχει αυξημϋνη υποςτόριξη προσ τισ νεοφυεύσ και καινοτϐμεσ επιχειρόςεισ.
Για παρϊδειγμα, το Υεβρουϊριο 2019 η Κεντρικό Σρϊπεζα Αιγϑπτου (CBE) εγκαινύαςε
νϋα πρωτοβουλύα με ςκοπϐ τη ςτόριξη των μικρών και νεοφυών επιχειρόςεων ςτη
χώρα, που φϋρει τον τύτλο “NilePreneurs και τυγχϊνει τησ οργανωτικόσ και
χρηματοδοτικόσ ςτόριξησ τησ CBE. Η πρωτοβουλύα ςτοχεϑει να ενθαρρϑνει τον
τραπεζικϐ τομϋα τησ Αιγϑπτου να παρϊςχει υψηλϐτερο επύπεδο υπηρεςιών προσ τον
επιχειρηματικϐ τομϋα τησ οικονομύασ, ϐχι τϐςο ςτον τομϋα των χρηματοδοτόςεων,
αλλϊ κυρύωσ μϋςω τησ παροχόσ μη χρηματοοικονομικών υπηρεςιών, ϐπωσ τεχνικόσ
βοόθειασ κατϊ την εκπϐνηςη μελετών ςκοπιμϐτητασ, καθώσ επύςησ κατϊ το ςχεδιαςμϐ
και το μϊρκετινγκ νϋων προώϐντων και υπηρεςιών απϐ τισ μικρϋσ και νεοφυεύσ
επιχειρόςεισ. Κεντρικϐ ςτϐχο τησ πρωτοβουλύασ αποτελεύ η δημιουργύα 30 κϐμβων
παροχόσ υπηρεςιών επιχειρηματικόσ ανϊπτυξησ (“Business Development Services
Hubs”) ανϊ την επικρϊτεια τησ Αιγϑπτου.

2 Ο αιγυπτιακϐσ κλϊδοσ και η αγορϊ Σηλεπικοινωνιών
Η ιδιοκτηςύα ϐλων των ςταθερών τηλεπικοινωνιακών υποδομών ςτην Αύγυπτο
ανόκει ςτον μεγϊλο κρατικϐ πϊροχο Telecom Egypt (TE). Η Telecom Egypt αςκεύ
προσ το παρϐν μονοπώλιο ςτην αγορϊ ςταθερόσ τηλεφωνύασ, εύναι μϋτοχοσ κατϊ 45%
ςτο κεφϊλαιο τησ Vodafone Egypt, καθώσ και ιδιοκτότρια των υποδομών του
τηλεπικοινωνιακοϑ δικτϑου για την παροχό υπηρεςιών διαδικτϑου, εκμιςθώνοντασ
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χωρητικϐτητα ςε μικρϐτερουσ ιδιωτικοϑσ παρϐχουσ, οι οπούοι ανϋρχονται ςε ϊνω των
200. Σον Οκτώβριο 2016, η NTRA εξϋδωςε ϊδειεσ παροχόσ υπηρεςιών ςταθερόσ
τηλεφωνύασ και ςτουσ 3 πϊροχουσ κινητόσ, εκ των οπούων η Vodafone αναμϋνεται να
δραςτηριοποιηθεύ ςτο εν λϐγω τμόμα τησ αγορϊσ απϐ το 2020, ενώ και η Etisalat ϋχει
ξεκινόςει να δοκιμϊζει τη λειτουργύα υπηρεςιών ςταθερόσ τηλεφωνύασ
χρηςιμοποιώντασ τισ υποδομϋσ τησ Telecom Egypt.
Ο κρατικϐσ πϊροχοσ εκμιςθώνει φϊςμα ςυχνοτότων και χρϐνο τηλεπικοινωνιακόσ
ςϑνδεςησ ςτουσ 3 μεγϊλουσ παρϐχουσ κινητόσ τηλεφωνύασ, αντλώντασ μεγϊλο μϋροσ
των εςϐδων του απϐ την εν λϐγω δραςτηριϐτητα.
τα μϋςα Οκτωβρύου 2016, η κρατικό ρυθμιςτικό τηλεπικοινωνιακό αρχό (NTRA)
χορόγηςε ςτουσ 3 ιδιωτικοϑσ παρϐχουσ υπηρεςιών κινητόσ τηλεφωνύασ τησ
Αιγϑπτου ϊδειεσ παροχόσ υπηρεςιών 4G, 15ετοϑσ διϊρκειασ. Νωρύτερα, την πρώτη
ϊδεια υπηρεςιών 4G, επύςησ 15ετοϑσ διϊρκειασ ϋναντι τιμόματοσ $400 εκατ., με
φϊςμα ςυχνοτότων ςτα 15MHz εύχε λϊβει η κρατικό Telecom Egypt, την οπούα
ςτη ςυνϋχεια χρηςιμοπούηςε ο κρατικϐσ ϐμιλοσ WE, ιδιοκτηςύασ τησ Telecom Egypt, ο
οπούοσ ξεκύνηςε τη λειτουργύα του το 2017. Η πρώτη ιδιωτικό ϊδεια 4G δϐθηκε ςτο
δεϑτερο μεγαλϑτερο πϊροχο κινητόσ τηλεφωνύασ τησ χώρασ, Orange Egypt, ϋναντι
τιμόματοσ $484 εκατ., με προςφερϐμενο φϊςμα ςυχνοτότων, ςτα 10MHz. Ακολοϑθηςε
η χορόγηςη αδειών υπηρεςιών 4G ςτισ Vodafone Egypt και Etisalat Misr, με φϊςματα
ςυχνοτότων ςτα 5 MHz και ςτα 10 MHz αντύςτοιχα. Απϐ τη χορόγηςη των 4 αδειών
4G, τα ςυνολικϊ ϋςοδα του αιγυπτιακοϑ κρϊτουσ εκτιμώνται ςε ϊνω του $1,1 δις.
Με την ενεργοπούηςη και ανϊπτυξη των υπηρεςιών 4G, προσ το τϋλοσ του 2017,
υπόρξε ταχεύα αϑξηςη ςτη χρόςη δεδομϋνων και νϋων υπηρεςιών που προςϋφεραν οι
εταιρεύεσ κινητόσ, με αποτϋλεςμα οι πϊροχοι να ζητοϑν απϐ το κρϊτοσ μεγαλϑτερα
φϊςματα ςυχνοτότων. Εκτιμϊται ϐτι ο ϐγκοσ των διακινοϑμενων δεδομϋνων μϋςω
κινητών ςυςκευών (“mobile data traffic”) εύχε αυξηθεύ ωσ το τϋλοσ του 2018
κατϊ 45% με 50% ςε ςϑγκριςη με ϋνα χρϐνο νωρύτερα, ενώ αντύςτοιχεσ αυξόςεισ
ςημεύωςαν και τα ϋςοδα των παρϐχων κινητόσ τηλεφωνύασ.
Σαυτϐχρονα, αυξόθηκαν ςημαντικϊ οι επενδϑςεισ των παρϐχων κινητόσ
τηλεφωνύασ ςε ϋργα ανϊπτυξησ και αναβϊθμιςησ υποδομών. Σο 2018, η Telecom
Egypt ϋλαβε δανειακό χρηματοδϐτηςη ϑψουσ $200 εκατ. απϐ κινεζικϊ
χρηματοπιςτωτικϊ ιδρϑματα για την ανϊπτυξη του εγχώριου δικτϑου τησ 4G, ενώ ο
ϐμιλοσ Etisalat ςυναςπύςθηκε με τον κινεζικϐ τηλεπικοινωνιακϐ κολοςςϐ Huawei, με
ςκοπϐ τη δοκιμό πρωτοποριακοϑ δυναμικοϑ ςυςτόματοσ διαμοιραςμοϑ φϊςματοσ
(CloudAIR GL15MHz). Επύςησ, το επτϋμβριο 2018, η Etisalat, ςε ςυνεργαςύα με το
ςουηδικϐ ϐμιλο Ericsson, ξεκύνηςε να προςφϋρει νϋεσ υπηρεςύεσ τηλεφωνικών
κλόςεων μϋςω χρόςησ των δικτϑων 4ησ γενιϊσ (4G).
ημειώνεται ϐτι η αιγυπτιακό κυβϋρνηςη ϋχει ανακοινώςει ϐτι ϋωσ το ϋτοσ 2020 θα
εύναι ςε θϋςη να χορηγόςει φϊςματα ςυχνοτότων υπηρεςιών 5ησ γενιϊσ (5G) ςτουσ
εγχώριουσ πϊροχουσ κινητόσ τηλεφωνύασ. Σο καλοκαύρι 2019, ο κινεζικϐσ
τηλεπικοινωνιακϐσ ϐμιλοσ Huawei λειτοϑργηςε ςε δοκιμαςτικό βϊςη δύκτυο
τηλεπικοινωνιακών υπηρεςιών πϋμπτησ γενιϊσ (5G) ςτο Κϊιρο, κατϊ τη διϊρκεια τησ
διοργϊνωςησ του φετινοϑ ποδοςφαιρικοϑ Κυπϋλλου Εθνών Αφρικόσ. ϑμφωνα με τον
Αιγϑπτιο Τπουργϐ Επικοινωνιών & Σεχνολογύασ Πληροφορικόσ κ. Talaat, η αιγυπτιακό
κυβϋρνηςη ςυνεργϊζεται με τον ϐμιλο Huawei, πϋραν τησ εγκατϊςταςησ του δικτϑου
5G, ςτουσ τομεύσ τεχνητόσ νοημοςϑνησ και μεταφορϊσ τεχνογνωςύασ.
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Σο επτϋμβριο 2018, ο κρατικϐσ τηλεπικοινωνιακϐσ πϊροχοσ Telecom Egypt υπϋγραψε
με το ςουηδικϐ τηλεπικοινωνιακϐ ϐμιλο Ericsson ςυμφωνύα για την αναβϊθμιςη του
αιγυπτιακοϑ δικτϑου και τη διενϋργεια ελϋγχων ςυςτημϊτων, πριν την εκκύνηςη
εγκατϊςταςησ υποδομών για λειτουργύα τηλεπικοινωνιακών δικτϑων τεχνολογιών
πϋμπτησ γενιϊσ (5G) ςτη χώρα.
Διϊρθρωςη τησ αγορϊσ τηλεπικοινωνιών
Ο τηλεπικοινωνιακϐσ κλϊδοσ τησ Αιγϑπτου, με περύπου 94 εκατ. ςυνδρομητϋσ
κινητόσ τηλεφωνύασ και 4 μεγϊλουσ παρϐχουσ υπηρεςιών, την Vodafone Egypt,
την Orange Egypt, την Etisalat Misr και την κρατικό WE (του ομύλου Telecom
Egypt), παρ’ ϐτι εκ πρώτησ ϐψεωσ κορεςμϋνοσ, παρουςιϊζει αξιϐλογεσ προοπτικϋσ
περαιτϋρω ανϊπτυξησ, καθώσ πραγματοποιοϑνται ςημαντικϐτατεσ επενδϑςεισ ςε
επεκτϊςεισ δικτϑων, νϋεσ τεχνολογύεσ και βελτύωςη / αναβϊθμιςη των
προςφερϐμενων υπηρεςιών.
Η Αύγυπτοσ διαθϋτει μύα απϐ τισ μεγαλϑτερεσ αγορϋσ τηλεπικοινωνιών ςτην
Αφρικό, με βαθμϐ διεύςδυςησ των υπηρεςιών κινητόσ τηλεφωνύασ ςτον πληθυςμϐ
τησ τϊξεωσ του 102,5% ςτο τϋλοσ Οκτωβρύου 2018, ο οπούοσ ωςτϐςο βαύνει
μειοϑμενοσ. ϑμφωνα με πρϐςφατα δημοςιευθϋντα ςτοιχεύα του αιγυπτιακοϑ
Τπουργεύου Επικοινωνιών & Σεχνολογύασ Πληροφορικόσ, τον Ιοϑλιο 2019, ο αριθμϐσ
ςυνδρομητών κινητόσ τηλεφωνύασ ςτην Αύγυπτο ανόλθε ςε 94,54 εκατ., μειωμϋνοσ
κατϊ 1,9% ςε ετόςια βϊςη και αιςθητϊ κατώτεροσ του προ διετύασ επιπϋδου του
(99,1 εκατ. τον Απρύλιο 2017) και 95,2 εκατ. τον Απρύλιο 2016). Η μεύωςη του
αριθμοϑ των ςυνδρομητών κινητόσ τηλεφωνύασ τα τελευταύα χρϐνια οφεύλεται εν
μϋρει ςτην ενύςχυςη του κανονιςτικοϑ πλαιςύου λειτουργύασ του κλϊδου και τη
ςυνακϐλουθη κατϊργηςη, απϐ την NTRA, αρκετών ςυνδϋςεων και καρτών SIM που
δεν όταν εγγεγραμμϋνεσ ό όταν ανενεργϋσ. ημειώνεται ϐτι ϊνω του 95% των
Αιγυπτύων χρηςτών κινητόσ τηλεφωνύασ διαθϋτουν προπληρωμϋνεσ κϊρτεσ και ϐχι
ςυμβϐλαια, γεγονϐσ που αποτελεύ χαρακτηριςτικϐ των αγορών των αναπτυςςϐμενων
χωρών.
την αγορϊ υπηρεςιών κινητόσ τηλεφωνύασ, ηγϋτιδα τησ αγορϊσ, με βϊςη ςτοιχεύα
Απριλύου 2018, εύναι η Vodafone Egypt (μερύδιο 43,2%), ακολουθοϑμενη απϐ την
Orange Egypt (μερύδιο 32,9%), την Etisalat Misr (μερύδιο 20,8%) και τη WE (μερύδιο
3,1%). ημειωτϋον ϐτι η WE ξεκύνηςε να δραςτηριοποιεύται το επτϋμβριο 2017 και
κατϊ τον πρώτο μϐλισ μόνα τησ λειτουργύασ τησ κατϊφερε να προςελκϑςει πϊνω απϐ 1
εκατ. ςυνδρομητϋσ.
Σον Οκτώβριο 2017, η NTRA αποφϊςιςε την αϑξηςη κατϊ 25% των τελών κινητόσ
τηλεφωνύασ για ϐλουσ τουσ παρϐχουσ, θϋλοντασ να αποςβϋςει κατ’ αυτϐν τον τρϐπο
μϋροσ των επιπτώςεων τησ υποτύμηςησ τησ αιγυπτιακόσ λύρασ. Πϊντωσ, αν και οι
χρεώςεισ των υπηρεςιών κινητόσ τηλεφωνύασ ςτην Αύγυπτο ϋχουν γενικϊ αυξηθεύ τα
τελευταύα χρϐνια, εν μϋρει λϐγω και τησ αυξανϐμενησ χρόςησ δεδομϋνων, τα μϋςα
ϋςοδα ανϊ χρόςτη που ειςπρϊττουν οι αιγυπτιακϋσ εταιρεύεσ κινητόσ υςτεροϑν
ςημαντικϊ ϋναντι εκεύνων των χωρών τησ ευρϑτερησ περιοχόσ. ημειώνεται τϋλοσ ϐτι
η NTRA, απϐ το επτϋμβριο 2017 αποφϊςιςε την επιβϊρυνςη των προπληρωμϋνων
καρτών κινητόσ τηλεφωνύασ κατϊ ποςοςτϐ 36% (το οπούο αντιπροςωπεϑει φϐρουσ
και τϋλη), διατηρώντασ παρϊλληλα την ονομαςτικό τουσ αξύα, καθιςτώντασ ςτην
ουςύα τισ υπηρεςύεσ κινητόσ τηλεφωνύασ ακριβϐτερεσ για τουσ τελικοϑσ χρόςτεσ.
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Ο αριθμϐσ ςυνδρομητών διαδικτϑου με ςυνδϋςεισ ADSL εμφανύςτηκε
αυξημϋνοσ τον Ιοϑλιο 2019 κατϊ 1% ςε μηνιαύα βϊςη, φθϊνοντασ τουσ 6,96
εκατ., ϋναντι 6,88 εκατ. τον Ιοϑνιο. Ο αριθμϐσ ςυνδρομητών ADSL εμφανύςτηκε
επύςησ αυξημϋνοσ κατϊ περύπου 1 εκατ. ϋναντι του Ιουλύου 2018 (5,99 εκατ.).
ημειώνεται ϐτι ο ϐμιλοσ TE Data, θυγατρικϐσ του εθνικοϑ τηλεπικοινωνιακοϑ
παρϐχου Telecom Egypt, κατϋχει κυρύαρχο μερύδιο, τησ τϊξεωσ του 75% ςτην εγχώρια
αγορϊ ADSL, ενώ το υπϐλοιπο ¼ τησ αγορϊσ μοιρϊζονται οι ϐμιλοι Vodafone, Orange,
Etisalat και Noor.
Η υψηλϐτερη ςυγκϋντρωςη χρηςτών διαδικτϑου εντοπύζεται ςτη
μητροπολιτικό περιοχό του ΚαϏρου (40% του ςυνϐλου των χρηςτών), που
ακολουθεύται απϐ την περιοχό του Δϋλτα Νεύλου (31%), την Ωνω Αύγυπτο (13%), τισ
περιφϋρειεσ Αλεξϊνδρειασ & Marsa Matrouh (10%) και τισ περιφϋρειεσ τησ Διώρυγασ
ουϋζ και τησ Ερυθρϊσ Θϊλαςςασ (6%). ϑμφωνα με διεθνεύσ κλαδικϋσ εκτιμόςεισ, ο
βαθμϐσ διεύςδυςησ του διαδικτϑου ςτον αιγυπτιακϐ πληθυςμϐ αναμϋνεται ωσ το
τϋλοσ του 2019 να φθϊςει το 53%, ϋναντι 50% το 2018, 43,3% το 2015, καθώσ και
ϋναντι τρϋχοντοσ μϋςου αφρικανικοϑ ϐρου ςτο 35,2%
Επιπλϋον, ο αριθμϐσ των χρηςτών του διαδικτϑου μϋςω κινητόσ τηλεφωνύασ
εμφανύςτηκε τον Ιοϑλιο 2019 αυξημϋνοσ κατϊ 10% ςε ετόςια βϊςη,
φθϊνοντασ τα 36,51 εκατ. ϊτομα, που αντιπροςωπεϑουν βαθμϐ διεύςδυςησ τησ
τϊξεωσ του 38,6% επύ του ςυνϐλου των ςυνδρομητών κινητόσ τηλεφωνύασ, ϋναντι
διεύςδυςησ μϐλισ 6,2% το ϋτοσ 2009. Επύςησ, ϐπωσ αναφϋρουν εγχώρια κλαδικϊ
ςτοιχεύα, τα τελευταύα χρϐνια ϋχει αυξηθεύ ςημαντικϊ ο αριθμϐσ χρηςτών
smartphones ςτην Αύγυπτο, ο οπούοσ εκτιμϊται ςε περύπου 27,9 εκατ. ςτο τϋλοσ του
2019.
την αγορϊ ςταθερόσ τηλεφωνύασ, ο αριθμϐσ τηλεφωνικών ςυνδϋςεων ανόλθε ςε 7,4
εκατ. τον Ιοϑνιο 2018, ενώ ο βαθμϐσ διεύςδυςησ εκτιμϊτο τϐτε ςε 7,6% (ϋναντι 6,3
εκατ. ςυνδϋςεων και 6,8% βαθμοϑ διεύςδυςησ τον Ιοϑνιο 2017). Εξ αυτών, περύπου 5,9
εκατ. ςταθερϋσ ςυνδϋςεισ αφοροϑςαν αςτικϋσ περιοχϋσ (79% του ςυνϐλου) και 1,5
εκατ. ςυνδϋςεισ αφοροϑςαν αγροτικϋσ περιοχϋσ (21% του ςυνϐλου). Η Telecom Egypt
–η οπούα ακϐμη διατηρεύ το μονοπώλιο ςτισ υπηρεςύεσ ςταθερόσ τηλεφωνύασ- κατεύχε
ςτα μϋςα του 2018 12 εκατ. ςυνδρομητϋσ με ςταθερϋσ ςυνδϋςεισ, το 61% των οπούων
αφοροϑςε τηλεφωνικϋσ και το 39% διαδικτυακϋσ ςυνδϋςεισ.
Αν και η Αύγυπτοσ θεωρεύται αρκετϊ ώριμη αγορϊ ςτον τομϋα των τηλεπικοινωνιών, η
δυναμικό τησ εγχώριασ καταναλωτικόσ αγορϊσ του κλϊδου βρύςκεται ςε
διαρκό μεταβολό, με εντατικοπούηςη του ανταγωνιςμοϑ και εύςοδο οριςμϋνων
νϋων παικτών ςτην αγορϊ. Οι τηλεπικοινωνιακού πϊροχοι ϋχουν πϊντωσ μπορϋςει
να αυξόςουν τα κϋρδη τουσ, μϋςω αναβϊθμιςησ των υπηρεςιών τουσ και προςθόκησ
υπηρεςιών υψηλϐτερησ προςτιθϋμενησ αξύασ, καθώσ και αξιϐλογησ αϑξηςησ των
εςϐδων τουσ απϐ υπηρεςύεσ δεδομϋνων, ιδιαύτερα μετϊ την ειςαγωγό τησ τεχνολογύασ
4ησ γενιϊσ (4G) ςτισ εγχώριεσ υπηρεςύεσ κινητόσ τηλεφωνύασ, το 2017. ϑμφωνα με
κλαδικϋσ εκτιμόςεισ, το ενδεχϐμενο «ϊνοιγμα» του μονοπωλύου που κατϋχει ακϐμη ο
μεγϊλοσ, κρατικϐσ τηλεπικοινωνιακϐσ πϊροχοσ, Telecom Egypt, ςτην αγορϊ των
υπηρεςιών ςταθερόσ τηλεφωνύασ, αναμϋνεται να ανούξει νϋο «παρϊθυρο» ευκαιριών
για επενδϑςεισ.
Όςον αφορϊ τα ϋςοδα των εγχώριων τηλεπικοινωνιακών παρϐχων, το 2018 αυτϊ
αυξόθηκαν ςημαντικϊ: η Telecom Egypt πραγματοπούηςε ςυνολικϊ ϋςοδα $569,3 εκατ.
το πρώτο εξϊμηνο του 2018, αυξημϋνα ϋναντι των $488,9 εκατ. τησ αντύςτοιχησ
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περιϐδου του 2017, ενώ η Orange Egypt κατϋγραψε ϊνοδο του κϑκλου εργαςιών τησ
κατϊ 8,3% το πρώτο εξϊμηνο 2018, η Etisalat Misr ϊνοδο 18% των εςϐδων τησ το
δεϑτερο τρύμηνο 2018 και η Vodafone Egypt ϊνοδο 16,7% των εςϐδων τησ ϋναντι του
πρώτου τριμόνου του 2018. Παρ’ ϐλο το αυξημϋνο μϋγεθοσ των εςϐδων τουσ, οι
εγχώριοι τηλεπικοινωνιακού πϊροχοι κατϋγραψαν ωςτϐςο μεύωςη των καθαρών τουσ
κερδών, που οφεύλονταν κατϊ κϑριο λϐγο ςε πληθωριςτικϋσ πιϋςεισ και ςτο υψηλϐ
κϐςτοσ δανειςμοϑ.

3 Ο αιγυπτιακϐσ κλϊδοσ & η αγορϊ τεχνολογιών πληροφορικόσ
Η ψηφιακό πολιτικό τησ αιγυπτιακόσ κυβϋρνηςησ περιλαμβϊνει, μεταξϑ ϊλλων τη
δημιουργύα «ϋξυπνων» πϐλεων (“smart cities”) και τον εκςυγχρονιςμϐ των
τηλεπικοινωνιακών υποδομών ςτη χώρα, ενώ, ςϑμφωνα με διεθνεύσ εκτιμόςεισ, η
Αύγυπτοσ εύναι η πρώτη χώρα τησ Μ. Ανατολόσ και Β. Αφρικόσ η οπούα διαθϋτει
ςτρατηγικό για την ψηφιακό μετϊβαςη και την ανϊπτυξη του ηλεκτρονικοϑ
εμπορύου, η οπούα μϊλιςτα τυγχϊνει χρηματοδοτικόσ υποςτόριξησ απϐ διεθνεύσ πηγϋσ.
το ςχεδιαςμϐ τησ αιγυπτιακόσ κυβϋρνηςησ για τη δημιουργύα «ϋξυπνων» πϐλεων
περιλαμβϊνονται αρκετϋσ απϐ τισ υπϐ καταςκευό νϋεσ πϐλεισ ανϊ την επικρϊτεια τησ
χώρασ (νϋα διοικητικό πρωτεϑουςα, Ανατολικϐ Πορτ αϏντ, νϋα πϐλη του Ελ Αλαμϋιν,
νϋα Ιςμαηλύα, νϋα Mansoura, νϋα πϐλη του Assiut). Οι «ϋξυπνεσ» πϐλεισ θα διαθϋτουν
τισ απαραύτητεσ υποδομϋσ τηλεπικοινωνιών, τεχνολογύασ πληροφορικόσ και
ςυςτημϊτων τεχνητόσ νοημοςϑνησ, ώςτε να εξυπηρετοϑν τισ ανϊγκεσ των κατούκων
τουσ μϋςω πληθώρασ αυτοματοποιημϋνων λειτουργιών και διεργαςιών. Επιπλϋον, η
αιγυπτιακό κυβϋρνηςη υλοποιεύ ϋργο δημιουργύασ νϋασ πϐλησ καινοτομύασ, με τον
τύτλο “Knowledge City”, η οπούα καταςκευϊζεται ςτη νϋα διοικητικό πρωτεϑουςα και
θα περιλαμβϊνει κϋντρα ϋρευνασ και καινοτομύασ εξειδικευμϋνα ςε κλϊδουσ
προηγμϋνησ τεχνολογύασ.
Η Αύγυπτοσ διαθϋτει ςόμερα 4 τεχνολογικϊ πϊρκα, τα δϑο εξ αυτών ςτην περιοχό
του ΚαϏρου, ςυγκεκριμϋνα το Smart Village ςτην περιοχό 6th of October City και το
Maadi Technology Park ςτα νϐτια τησ πρωτεϑουςασ, ενώ τα υπϐλοιπα δϑο εύναι το
Borg El Arab Tech & Science Park, πληςύον τησ Αλεξϊνδρειασ και το 10th of
Ramadan City Tech & Science Park, ςε απϐςταςη 46 χλμ. βορειοανατολικϊ του
ΚαϏρου.
Ο ςχεδιαςμϐσ τησ αιγυπτιακόσ κυβϋρνηςησ περιλαμβϊνει επύςησ την εγκαινύαςη, ςτο
ϊμεςο μϋλλον, επτϊ τεχνολογικών πϊρκων εντϐσ πανεπιςτημιακών ιδρυμϊτων ανϊ την
επικρϊτεια τησ χώρασ, ςυνολικοϑ εκτιμώμενου κϐςτουσ EGP1 δις. Σα νϋα τεχνολογικϊ
πϊρκα αναμϋνεται να δημιουργηθοϑν εκτϐσ των μεγϊλων αςτικών κϋντρων τησ χώρασ
(μεταξϑ ϊλλων, ςε περιοχϋσ ϐπωσ Sadat City, Beni Suef, Assiut και Aswan). Σο
επτϋμβριο 2018, η αιγυπτιακό κυβϋρνηςη ανακούνωςε την παροχό φοροαπαλλαγόσ
τησ τϊξεωσ του 50% ςε επιχειρόςεισ οι οπούεσ θα εγκαθύςτανται ςε τεχνολογικϊ πϊρκα
ςτη χώρα.
Με βϊςη ανακούνωςη του Π/Θ κ. Madbouly ςτο τϋλοσ επτεμβρύου 2019, πολϑ
πρϐςφατα ϋχουν ολοκληρωθεύ οι καταςκευαςτικϋσ εργαςύεσ για τη δημιουργύα νϋασ
τεχνολογικόσ ζώνησ ςτην περιοχό τησ –υπϐ καταςκευό- νϋασ πϐλησ του Beni Suef, ςτην
Ωνω Αύγυπτο, επενδυτικοϑ κϐςτουσ τησ τϊξεωσ των EGP430 εκατ. Η νϋα τεχνολογικό
ζώνη ϋχει ςυνολικό ϋκταςη 55 feddans, ενώ η ολοκληρωθεύςα πρώτη φϊςη
καταςκευόσ τησ εκτεύνεται ςε 18,5 feddans (1 feddan = 4.200 τετρ. μϋτρα). ϑμφωνα
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με τα οικονομικϊ δημοςιεϑματα, οριςμϋνεσ πρϐςθετεσ εργαςύεσ μϋνει να
ολοκληρωθοϑν, ώςτε να εύναι ϋτοιμη η πρώτη φϊςη τησ εν λϐγω τεχνολογικόσ ζώνησ.
Σο ϋργο δημιουργύασ τεχνολογικόσ ζώνησ ςτην περιοχό του Beni Suef εντϊςςεται ςτο
πλαύςιο του προγραμματιςμοϑ τησ κυβϋρνηςησ για καταςκευό 5 ςυνολικϊ νϋων
τεχνολογικών ζωνών, ςτισ περιοχϋσ Borg El-Arab, Sadat City, 10th of Ramadan, νϋασ
πϐλησ του Assiut και νϋασ πϐλησ του Αςουϊν, δια τησ ςυνεργαςύασ των Τπουργεύων
Οικιςτικόσ Ανϊπτυξησ και Επικοινωνιών & Σεχνολογύασ Πληροφορικόσ.
Παρϊλληλα με την προςπϊθεια δημιουργύασ νϋων τεχνολογικών πϊρκων, ο
αιγυπτιακϐσ δημϐςιοσ αλλϊ και ο ιδιωτικϐσ τομϋασ επιχειροϑν να αναπτϑξουν ςτην
χώρα ευνοώκϐ περιβϊλλον για την δημιουργύα νεοφυών καινοτϐμων επιχειρόςεων
(startups). Σϋτοιεσ προςπϊθειεσ βρύςκονται ςε εξϋλιξη ςόμερα, με πλϋον
χαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα το αποκαλοϑμενο “GrEEK Campus” ςτο κϋντρο του
ΚαϏρου, το οπούο απϐ το 2013 ϋχει εκμιςθωθεύ ςτο τεχνολογικϐ πϊρκο Tahrir Alley
Technology Park, που ϋχει διαμορφώςει εκεύ χώρουσ γραφεύων και ςχετικών
υποδομών, και προςελκϑςει αρκετϋσ αιγυπτιακϋσ startups, οριςμϋνεσ εκ των οπούων
δραςτηριοποιοϑνται ςτον κλϊδο τεχνολογύασ πληροφορικόσ. ημειώνεται επύςησ ϐτι η
Αύγυπτοσ εύναι αρκετϊ δημοφιλόσ ςε διεθνϋσ επύπεδο ωσ προοριςμϐσ outsourcing
λειτουργιών ΣΠΕ ξϋνων επιχειρηματικών ομύλων. τϐχο του αιγυπτιακοϑ κρϊτουσ
αποτελεύ η δημιουργύα 100.000 θϋςεων εργαςύασ ϋωσ το ϋτοσ 2022, ςτον υποκλϊδο
του outsourcing ξϋνων ομύλων πληροφορικόσ.
Σο αιγυπτιακϐ κρϊτοσ κινεύται εντατικϊ εξϊλλου ςτην κατεϑθυνςη τησ
ενύςχυςησ των διεθνών ςυνεργαςιών τησ χώρασ προσ την κατεϑθυνςη τησ
περαιτϋρω ανϊπτυξησ του εγχώριου κλϊδου ΣΠΕ και των ςυναφών τεχνολογιών,
τησ διεθνοϑσ διαςυνδεςιμϐτητασ τησ χώρασ και τησ ανϊδειξόσ τησ ωσ διεθνοϑσ
τηλεπικοινωνιακοϑ κϐμβου και περιφερειακοϑ κϋντρου για τισ τεχνολογύεσ
πληροφορικόσ. Αναφϋρουμε κϊτωθι οριςμϋνεσ χαρακτηριςτικϋσ πρϐςφατεσ τϋτοιεσ
ςυνεργαςύεσ.
 Σο Νοϋμβριο 2018 ϋλαβε χώρα ςτο Κϊιρο επιχειρηματικϐ φϐρουμ ςτο οπούο
μετεύχαν 8 μεγϊλοι κορεατικού ϐμιλοι του κλϊδου επικοινωνιών και τεχνολογύασ
πληροφορικόσ και 50 αιγυπτιακϋσ επιχειρόςεισ του ιδύου κλϊδου, με τύτλο
“2018 K-Creative Content”. Αντικεύμενο του φϐρουμ υπόρξε η καλλιϋργεια
επαφών με ςκοπϐ την ανϊπτυξη ςυνεργαςιών μεταξϑ κορεατικών
επιχειρόςεων και αιγυπτιακών ομύλων που αςχολοϑνται κυρύωσ με λογιςμικϐ
για εφαρμογϋσ κινητών ηλεκτρονικών ςυςκευών, την υλοπούηςη κοινών ϋργων
ϋρευνασ και ανϊπτυξησ νϋων προώϐντων, καθώσ και τη μεταφορϊ κορεατικόσ
τεχνογνωςύασ. το τϋλοσ του 2018, η αιγυπτιακό κυβϋρνηςη αποδϋχθηκε
προςφορϊ του κορεατικοϑ ομύλου Samsung να προμηθεϑςει τη χώρα με 1 εκατ.
tablets για εκπαιδευτικϋσ χρόςεισ –κυρύωσ απϐ τουσ ςπουδαςτϋσ τησ
δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ- κατϊ τη διϊρκεια του ακαδημαώκοϑ ϋτουσ
2018/19, ϋναντι ςυνολικοϑ κϐςτουσ EGP2,4 δις., ςτο πλαύςιο τησ εφαρμογόσ
του νϋου εθνικοϑ προγρϊμματοσ ςπουδών, το οπούο προβλϋπει ψηφιοπούηςη
τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, καθώσ και των εξετϊςεων των ςπουδαςτών.
 το πλαύςιο του φετινοϑ “World Mobile Congress” που ϋλαβε χώρα ςτη
Βαρκελώνη ςτο τϋλοσ Υεβρουαρύου 2019, η Telecom Egypt, υπϋγραψε μνημϐνια
ςυνεργαςύασ με τον κινεζικϐ ϐμιλο Huawei (για ςυνεργαςύα ςε “cloud
computing”), το ςουηδικϐ ϐμιλο Ericsson (για αναβϊθμιςη του δικτϑου “cloud”
τησ Telecom Egypt) και τον αμερικανικϐ ϐμιλο Cisco Systems (για ανϊπτυξη των
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δυνατοτότων του δικτϑου ςταθερών διαδικτυακών υπηρεςιών). Επιπλϋον,
υπεγρϊφη ςϑμβαςη μεταξϑ τησ Telecom Egypt και τησ Microsoft, με ςκοπϐ την
καταςκευό του πρώτου κϋντρου δεδομϋνων (“data center”) του μεγϊλου εν
λϐγω καταςκευαςτό λογιςμικοϑ ςτην Αύγυπτο.
Σο Μϊρτιο 2019, ςτο πλαύςιο επύςκεψησ του Τπουργοϑ Χηφιακόσ Ανϊπτυξησ,
Επικοινωνιών & Μϋςων Μαζικόσ Ενημϋρωςησ τησ Ρωςύασ ςτην Αύγυπτο,
αναζητόθηκαν τρϐποι ενύςχυςησ τησ διμεροϑσ ςυνεργαςύασ ςτουσ τομεύσ
τεχνολογύασ πληροφορικόσ και ψηφιοπούηςησ τησ οικονομύασ, ενώ επύςησ
ςυζητόθηκε επύςησ η ενεργοπούηςη ςχετικοϑ μνημονύου διμεροϑσ ςυνεργαςύασ
που ϋχει υπογραφεύ παλαιϐτερα μεταξϑ των υπουργεύων επικοινωνιών των δϑο
χωρών. Βαςικού υποτομεύσ ςτουσ οπούουσ η Αύγυπτοσ επιδιώκει την
ενδυνϊμωςη τησ ςυνεργαςύασ με τη Ρωςύα εύναι εκεύνοι τησ αςφϊλειασ ςτον
κυβερνοχώρο και ςτα τηλεπικοινωνιακϊ δύκτυα, τησ τεχνολογύασ για την
ανϊπτυξη «ϋξυπνων» πϐλεων, τησ ανϊπτυξησ τηλεπικοινωνιακών υποδομών,
τησ προμόθειασ και εγκατϊςταςησ καλωδύων οπτικών ινών, καθώσ και τησ
παροχόσ υπηρεςιών ψηφιακόσ ταυτοπούηςησ και ελϋγχου. το πλαύςιο τησ
επύςκεψησ του Ρώςου Τπουργοϑ ςτην Αύγυπτο, διοργανώθηκε επιχειρηματικϐ
φϐρουμ, με ςκοπϐ την αναζότηςη διμερών ςυνεργαςιών μεταξϑ επιχειρόςεων
των δϑο χωρών ςτουσ ανωτϋρω τομεύσ. ϑμφωνα με κυβερνητικϋσ εκτιμόςεισ,
περύπου 20 ρωςικού επιχειρηματικού ϐμιλοι ϋχουν ενεργϐ ενδιαφϋρον να
επενδϑςουν ςτον αιγυπτιακϐ κλϊδο ΣΠΕ.
Σον Απρύλιο 2019, ςτο πλαύςιο του αιγυπτιο-ςαουδαραβικοϑ επιχειρηματικοϑ
Υϐρουμ για την Χηφιακό Οικονομύα που ϋλαβε χώρα ςτο Κϊιρο με τη
ςυμμετοχό περύπου 200 εταιρειών, υπογρϊφηκαν δϑο ςημαντικϊ μνημϐνια
ςυνεργαςύασ μεταξϑ ομύλων των δϑο χωρών. Σο πρώτο, μεταξϑ του
αιγυπτιακοϑ ομύλου τηλεπικοινωνιών IPG Service Group και του
ςαουδαραβικοϑ THIQAH, ϋχει ωσ αντικεύμενο την ανϊπτυξη «ϋξυπνων» λϑςεων
και τη ςυνεργαςύα ςτον τομϋα διαχεύριςησ δεδομϋνων επιχειρόςεων. Σο
δεϑτερο, μεταξϑ του κρατικοϑ αιγυπτιακοϑ ομύλου Misr for Central Clearing
Depository & Registry (MCDR) και του ςαουδαραβικοϑ ομύλου Baud Telecom
Company, αφορϊ τη ςυνεργαςύα ςτον τομϋα των ηλεκτρονικών υπογραφών.
Σον Αϑγουςτο 2019, ο Αραβικϐσ Οργανιςμϐσ Εκβιομηχϊνιςησ (Arab
Organization for Industrialization – AOI), ςυμφερϐντων του αιγυπτιακοϑ
τρατοϑ, υπϋγραψε μνημϐνιο ςυνεργαςύασ με το μεγϊλο, διεθνοϑσ εμβϋλειασ –
αμερικανικών ςυμφερϐντων- τηλεπικοινωνιακϐ ϐμιλο ADTRAN, με αντικεύμενο
την παροχό ςτην Αύγυπτο των τηλεπικοινωνιακών δικτϑων που εύναι
απαραύτητα για την ολοκλόρωςη τησ καταςκευόσ των υποδομών των υπϐ
δημιουργύα «ϋξυπνων» πϐλεων ανϊ την επικρϊτεια τησ χώρασ.
το περιθώριο τησ διϊςκεψησ καινοτομύασ των χωρών BRICS που ϋλαβε χώρα
τον Αϑγουςτο 2019 ςτην Κύνα, υπεγρϊφη μνημϐνιο ςυνεργαςύασ μεταξϑ του
μεγϊλου αιγυπτιακοϑ κρατικοϑ τηλεπικοινωνιακοϑ παρϐχου Telecom Egypt και
του κινεζικοϑ τεχνολογικοϑ ομύλου Huawei. Σο εν λϐγω μνημϐνιο προβλϋπει,
μεταξϑ ϊλλων, την προμόθεια απϐ τον κινεζικϐ ϐμιλο ςϑγχρονων
τηλεπικοινωνιακών μοντϋλων με τη χρόςη εφαρμογών εικονικόσ
πραγματικϐτητασ (“Virtual Reality”) και επαυξημϋνησ πραγματικϐτητασ
(“Augmented Reality”), καθώσ επύςησ τη δημιουργύα μικτοϑ κϋντρου
τεχνολογικόσ εκπαύδευςησ και εργαςτηρύου καινοτομύασ.
ϑμφωνα με κλαδικϋσ εκτιμόςεισ που δημοςύευςε ο εγχώριοσ οικονομικϐσ
Σϑποσ, ο ϐμιλοσ Google ςχεδιϊζει να επεκτεύνει ϊμεςα τισ δραςτηριϐτητϋσ του
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ςτην Αύγυπτο, προςλαμβϊνοντασ μεγϊλη ομϊδα ςυνεργατών προκειμϋνου να
ςτελεχώςει το γραφεύο του ςτο Κϊιρο. Η τρϋχουςα οικονομικό δραςτηριϐτητα
τησ Google που ςχετύζεται με την Αύγυπτο υπολογύζεται ςε περύπου EGP5,2 δις.,
ενώ ο διεθνόσ ϐμιλοσ ςκοπεϑει, αφοϑ εγκαταςταθεύ εδώ, να εντατικοποιόςει τισ
ςυνεργαςύεσ του τϐςο με ντϐπιουσ εταύρουσ του ιδιωτικοϑ τομϋα, ϐςο και με το
Τπουργεύο Επενδϑςεων, δύνοντασ ϋμφαςη ςτουσ τομεύσ ςτόριξησ τησ νεοφυοϑσ
επιχειρηματικϐτητασ, τησ καινοτομύασ, των μικρομεςαύων επιχειρόςεων και τησ
εκπαύδευςησ / επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ.
3.1 Η Αύγυπτοσ ωσ ςημαντικϐσ διεθνόσ προοριςμϐσ “outsourcing”
ε πρϐςφατη ϋρευνα του καναδικοϑ ομύλου Ryan Strategic Advisory (“2019 Front
Office Omnibus Survey”) η Αύγυπτοσ κατετϊγη ςτην τϋταρτη θϋςη μεταξϑ των πιο
δημοφιλών ςε διεθνϋσ επύπεδο προοριςμών για εξωτερικό ανϊθεςη
(“outsourcing”) εταιρικών λειτουργιών ςτον κλϊδο ΣΠΕ ξϋνων επιχειρηματικών
ομύλων. Σησ Αιγϑπτου προηγοϑνται οι Υιλιππύνεσ, οι Ν. Αφρικό και Ινδύα, που
μοιρϊζονται τη δεϑτερη θϋςη, και η Μαλαιςύα τρύτη, ενώ ακολουθεύ ςτην πϋμπτη θϋςη
το Μαρϐκο. ϑμφωνα με τα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ, «η Αύγυπτοσ αποτελεύ
ανερχϐμενο προοριςμϐ για εγκατϊςταςη ‘contact centers’ μεγϊλων δυτικών
επιχειρηματικών ομύλων εδώ και αρκετϊ χρϐνια, ενώ, παρϊ τισ δυςκολύεσ που
προϋκυψαν μετϊ τα γεγονϐτα τησ αραβικόσ ϊνοιξησ το 2011, ο εγχώριοσ κλϊδοσ ΣΠΕ
και ιδιαύτερα η κρατικό υπηρεςύα Information Technology Industry Development
Agency (ITIDA) κατϊφεραν να προωθόςουν αποτελεςματικϊ τη χώρα ωσ κορυφαύο
διεθνό προοριςμϐ ‘outsourcing’ εταιρικών λειτουργιών του κλϊδου ΣΠΕ». ημειώνεται
ϐτι η ωσ ϊνω ϋρευνα διενεργεύται μεταξϑ 500 κορυφαύων ςτελεχών μεγϊλων δυτικών
ομύλων που χρηςιμοποιοϑν λϑςεισ εξωτερικόσ ανϊθεςησ (“outsourcing”) λειτουργιών
του κλϊδου ΣΠΕ, κυρύωσ απϐ τη Βρετανύα, την Αυςτραλύα, τη Γαλλύα και τη Γερμανύα.
3.2 Η αγορϊ τεχνολογιών πληροφορικόσ ςτην Αύγυπτο
ϑμφωνα με πηγϋσ του κλϊδου τεχνολογιών πληροφορικόσ, τα κανϊλια διανομόσ
λογιςμικοϑ και λοιπών προώϐντων πληροφορικόσ ςτην Αύγυπτο ευρύςκονται
ακϐμη ςε μϊλλον πρώιμο ςτϊδιο ανϊπτυξησ, με ϊνω του ημύςεωσ των πωλόςεων
να πραγματοποιοϑνται απ’ ευθεύασ, χωρύσ τη μεςολϊβηςη ενδιαμϋςων. Επιπλϋον,
περύπου το όμιςυ των επιμϋρουσ εφαρμογών λογιςμικοϑ πωλεύται ςυνόθωσ
ςυνοδευτικϊ, μαζύ με τισ πωλόςεισ ϊλλων προώϐντων ό υπηρεςιών τεχνολογύασ
πληροφορικόσ ό, αρκετϊ ςυχνϊ, και ϊλλων κλϊδων (λ.χ. εκπαύδευςησ και
επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ). Αξιϐλογο και ςταδιακϊ αυξανϐμενο μϋροσ των
πωλόςεων
λογιςμικοϑ
και
προώϐντων
τεχνολογύασ
πληροφορικόσ
πραγματοποιεύται μϋςω μεγϊλων διεθνών επιχειρηματικών ομύλων που
υλοποιοϑν ϋργα δημιουργύασ και διαχεύριςησ ολοκληρωμϋνων πληροφοριακών
ςυςτημϊτων ςτην Αύγυπτο, ςυνόθωσ με τη ςυνεργαςύα ντϐπιων επιχειρόςεων
πληροφορικόσ και software developers, που αναλαμβϊνουν υπεργολαβικϊ τμόματα
των ανωτϋρω ϋργων. Αντιθϋτωσ, το εξειδικευμϋνο λογιςμικϐ που εξυπηρετεύ
ςυγκεκριμϋνεσ λειτουργύεσ ςυνόθωσ διοχετεϑεται ςτουσ τελικοϑσ χρόςτεσ
μϋςω εγχώριων ενδιϊμεςων αντιπροςώπων.
ϑμφωνα με κλαδικϋσ εκτιμόςεισ, περύπου το ¼ των ςυνολικών πωλόςεων
λογιςμικοϑ ςτην Αύγυπτο ϋχει αποδϋκτη το κρϊτοσ, το οπούο επύςησ δαπανϊ
μεγϊλα κονδϑλια για τη ςυντόρηςη και την επιδιϐρθωςη προβλημϊτων ςτα
πληροφορικϊ του ςυςτόματα, δεδομϋνου ϐτι κατϊ κανϐνα επιλϋγει αρχικϊ για τισ
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αγορϋσ του τισ φθηνϐτερεσ εναλλακτικϋσ λϑςεισ, προμηθευϐμενο χαμηλϐτερησ
ποιϐτητασ- ςυςτόματα και λογιςμικϐ, τα οπούα ςυχνϊ παρουςιϊζουν εν ςυνεχεύα
προβλόματα. Επύςησ, ςημειώνεται ϐτι ςτην Αύγυπτο υπϊρχει αρκετϊ διαδεδομϋνη η
αναπαραγωγό και χρόςη πειρατικοϑ (μη αυθεντικοϑ) λογιςμικοϑ.
Σο χαμηλϐ κϐςτοσ του εγχώριου εργατικοϑ δυναμικοϑ και των υπηρεςιών ϋχει
προςελκϑςει ςτην Αύγυπτο αξιϐλογο αριθμϐ ξϋνων παραγωγών λογιςμικοϑ, οι
οπούοι αναθϋτουν υπεργολαβικϊ ςε ντϐπιεσ επιχειρόςεισ την καταςκευό και
τον προγραμματιςμϐ λογιςμικών εφαρμογών, ςημαντικϐ μϋροσ των οπούων
εξϊγεται εν ςυνεχεύα προσ ϊλλεσ αγορϋσ, κυρύωσ τησ Αφρικόσ και τησ Μ.
Ανατολόσ.
ϑμφωνα με εγχώριουσ παρϊγοντεσ του κλϊδου ΣΠΕ, βαςικϐ ρϐλο ςτη διαδικαςύα
λόψησ αποφϊςεων για αγορϊ λογιςμικοϑ ςτην Αύγυπτο διαδραματύζουν οι
εγχώρια δραςτηριοποιοϑμενεσ επιχειρόςεισ που προςφϋρουν ςυμβουλευτικϋσ
υπηρεςύεσ πληροφορικόσ, καθώσ και οι λεγϐμενοι “system integrators”, αλλϊ και
οι εργολϊβοι που υλοποιοϑν ϋργα εγκατϊςταςησ πληροφορικών ςυςτημϊτων
και τηλεπικοινωνιακών δικτϑων.
3.3 Σο ηλεκτρονικϐ εμπϐριο ςτην Αύγυπτο
Όςον αφορϊ το ηλεκτρονικϐ εμπϐριο, αν και ςε νηπιακό ακϐμη φϊςη ανϊπτυξησ, η
αιγυπτιακό αγορϊ ηλεκτρονικοϑ εμπορύου ϋχει όδη να επιδεύξει οριςμϋνεσ «πρώτου
μεγϋθουσ» επιτυχύεσ εγχώριων ηλεκτρονικών πλατφορμών, μεταξϑ των οπούων η
πλατφϐρμα Otlob που αςχολεύται με τισ online παραγγελύεσ φαγητοϑ, που
δημιουργόθηκε το ϋτοσ 1999, η πλατφϐρμα E3050 που αςχολεύται με τισ πωλόςεισ
ηλεκτρονικών ειδών και ιδρϑθηκε το 2004, καθώσ και οι ηλεκτρονικϋσ πλατφϐρμεσ
Wuzzuf (πλατφϐρμα αναζότηςησ εργαςύασ), freedaysegypt.com (τουριςμϐσ),
tahriracademy.org και Nafham (εκπαύδευςη), alborglab.com (υπηρεςύεσ υγεύασ),
Yaoota (online πλατφϐρμα ςϑγκριςησ τιμών) και αρκετϋσ ακϐμη. ϑμφωνα με
εκτιμόςεισ του ϋτουσ 2015, ςτην Αύγυπτο λειτουργοϑςαν περύπου 450 ιςτοςελύδεσ
ηλεκτρονικοϑ εμπορύου, μεταξϑ των οπούων περιλαμβϊνονται και μερικϋσ διεθνεύσ,
περιφερειακόσ εμβϋλειασ πλατφϐρμεσ ηλεκτρονικοϑ εμπορύου, ςυγκεκριμϋνα οι Souq
και OLX (απϐ τα ΗΑΕ) και Jumla (απϐ τη Νιγηρύα), οι οπούεσ ειςόλθαν ςτην
αιγυπτιακό αγορϊ τα ϋτη 2011 και 2012, αντύςτοιχα. Επύςησ, δημιουργοϑνται
ςταδιακϊ υπηρεςύεσ online ςοϑπερ μϊρκετ και λιανεμπορύου ϊλλων προώϐντων, ϐπωσ
η Knockmart.com, η οπούα ιδρϑθηκε το 2014, η Hedeya (παιδικϊ εύδη & παιχνύδια),
Styletreasure.com (ενδϑματα ςχεδιαςτών) κ.α.
ημειώνεται εξϊλλου ϐτι ςτην Αύγυπτο, εδώ και αρκετϊ χρϐνια αποτϋλεςε πρακτικό
των υφιςτϊμενων μεγϊλων λιανεμπορικών καταςτημϊτων και επιχειρόςεων η
δημιουργύα ό και επϋκταςη και αναβϊθμιςη των ιςτοςελύδων τουσ, με ςκοπϐ την
επϋκταςη των online πωλόςεων των προώϐντων τουσ. Μεταξϑ αυτών αναφϋρουμε τον
εθνικϐ αερομεταφορϋα EgyptAir, τον ϐμιλο Samsung (ο οπούοσ ςτην Αύγυπτο
αντιπροςωπεϑεται απϐ το μεγϊλο εγχώριο λιανεμπορικϐ ϐμιλο Mansour), τισ αλυςύδεσ
ηλεκτρονικών ειδών Compume, Computer Shop και Radio Shack, καθώσ και το
βιβλιοπωλεύο Diwan Bookstores. Ιδιαύτερη ςημαςύα ϋχει επύςησ το γεγονϐσ ϐτι, ςε
ςυνϋχεια τησ εξαγορϊσ τησ περιφερειακόσ πλατφϐρμασ Souq απϐ τον ϐμιλο Amazon
ςτισ αρχϋσ του 2017, η Amazon ςυζητϊ με την αιγυπτιακό κυβϋρνηςη την προοπτικό
δημιουργύασ διαμετακομιςτικοϑ και εφοδιαςτικοϑ κϐμβου (logistics) ςτην Αύγυπτο,
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καθώσ και ςυνεργαςύασ με ςτϐχο τη διεθνό προώθηςη των εξαγωγών αιγυπτιακών
προώϐντων.
την Αύγυπτο δραςτηριοποιεύται επύςησ ςειρϊ ξϋνων ηλεκτρονικών πλατφορμών
ςυναλλαγών “Business-to-Business”, οι οπούεσ τυγχϊνουν ευρεύασ χρόςησ απϐ
τουσ αιγυπτιακοϑσ επιχειρηματικοϑσ ομύλουσ. Μεταξϑ αυτών αναφϋρουμε τισ
πλατφϐρμεσ Alibaba, Amazon Business, Tradebanq (ΗΑΕ), Tradekey (. Αραβύα),
Toggar (ευρω-αραβικών ςυμφερϐντων), EC21.com, MFG.com, Allactiontrade.com
και tradeboss.com.
ημαντικό εύναι επύςησ η αιγυπτιακό αγορϊ κινητών ηλεκτρονικών
εφαρμογών, που περιλαμβϊνει, μεταξϑ ϊλλων, τισ ηλεκτρονικϋσ εφαρμογϋσ των δϑο
διεθνών – περιφερειακών δικτϑων ιδιωτικόσ μεταφορϊσ επιβατών που
δραςτηριοποιοϑνται ςτη χώρα, Uber και Careem, καθώσ και τισ –βραβευμϋνεσ ςτο
εξωτερικϐ- εφαρμογϋσ ElMenus (ηλεκτρονικό εφαρμογό για παραγγελύεσ φαγητοϑ
απϐ εςτιατϐρια), Chefaa (εφαρμογό για κινητϊ), Weelo (εφαρμογό “online shopping”),
Mosawer (ηλεκτρονικό πλατφϐρμα επαγγελματιών φωτογραφύασ), 7aweshly
(χρηματοοικονομικό εφαρμογό λογιςμικοϑ), Argineering (λογιςμικϐ διαδραςτικοϑ
δημιουργικοϑ ςχεδιαςμοϑ), Recommendator (λογιςμικό εφαρμογό online video),
Couterique (πλατφϐρμα ηλεκτρονικοϑ εμπορύου για προώϐντα διεθνών ςχεδιαςτών),
Elkrem (τεχνολογύα “blockchain”) και Pushbots (ηλεκτρονικϋσ εφαρμογϋσ για κινητϊ).

4 Επενδϑςεισ ςε υποδομϋσ ςτον αιγυπτιακϐ κλϊδο ΣΠΕ
Η αιγυπτιακό κυβϋρνηςη εςτιϊζει το ενδιαφϋρον και την προςοχό τησ ςτην ανϊπτυξη
τηλεπικοινωνιακών υποδομών, καθώσ και εγκαταςτϊςεων τεχνολογικών πϊρκων, με
ςκοπϐ την ανϊδειξη τησ χώρασ ςε περιφερειακϐ και διεθνό κϐμβο και πρωταγωνιςτό
ςτον τομϋα τηλεπικοινωνιών και τεχνολογιών πληροφορικόσ. ϑμφωνα με εγχώριεσ
κλαδικϋσ πηγϋσ, με το πλϋον πρϐςφατο θεςμικϐ πλαύςιο για τισ επενδϑςεισ, του 2017,
ϋχουν εξαλειφθεύ αρκετϊ γραφειοκρατικϊ εμπϐδια ςτην επενδυτικό διαδικαςύα, ενώ
ταυτϐχρονα, δια τησ υλοπούηςησ πρωτοβουλιών κρατικών προγραμμϊτων, ϐπωσ το
πρϐγραμμα ενύςχυςησ τησ εγχώριασ βιομηχανύασ ηλεκτρονικών ειδών, με τύτλο “Egypt
Makes Electronics”, ϋχει πολλαπλαςιαςτεύ το διεθνϋσ ενδιαφϋρον για διενϋργεια
επενδϑςεων ςτον κλϊδο ΣΠΕ τησ Αιγϑπτου.
ϑμφωνα με την οπτικό του αιγυπτιακοϑ κρϊτουσ, η χώρα μπορεύ να διαδραματύςει
ρϐλο διεθνοϑσ διαμετακομιςτικοϑ κϐμβου για τισ τηλεπικοινωνύεσ, δεδομϋνησ
τησ γεωγραφικόσ τησ θϋςησ και του γεγονϐτοσ ϐτι όδη τη διαςχύζουν 13
τηλεπικοινωνιακϊ καλώδια που ϋρχονται υποθαλϊςςια απϐ τη Μεςϐγειο και
ακϐμη 10 που ϋρχονται απϐ την Ερυθρϊ Θϊλαςςα, καθιςτώντασ την Αύγυπτο εκ
των μεγαλϑτερων παγκοςμύωσ διαχειριςτό τϋτοιων καλωδύων. Όπωσ αναφϋρουν
εκπρϐςωποι του εγχώριου κλϊδου τηλεπικοινωνιών, η επιτυχόσ επϋκταςη του
αιγυπτιακοϑ τηλεπικοινωνιακοϑ κλϊδου ςτην αφρικανικό όπειρο, που κρύνεται
απαραύτητη ώςτε να μπορϋςει η χώρα να διαδραματύςει το ρϐλο του διεθνοϑσ κϐμβου
δεδομϋνων,
θα
απαιτόςει
διαρκεύσ
επενδϑςεισ
ςε
νϋεσ
υποδομϋσ,
ςυμπεριλαμβανομϋνων νϋων επύγειων και υποθαλϊςςιων καλωδύων, αλλϊ και
ςταθμών διϋλευςησ των καλωδύων και ϊλλων ςυναφών υποδομών. Όπωσ αναφϋρουν
οι ύδιεσ κλαδικϋσ πηγϋσ, η NTRA ϋχει προβεύ τα προηγοϑμενα χρϐνια ςε μειώςεισ των
τελών διϋλευςησ δεδομϋνων, οϑτωσ ώςτε να ενθαρρϑνει τουσ διεθνεύσ
τηλεπικοινωνιακοϑσ πϊροχουσ να χρηςιμοποιόςουν την Αύγυπτο ωσ χώρα διϋλευςησ.
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ϑμφωνα επύςησ με κλαδικϋσ πηγϋσ, ο κρατικϐσ τηλεπικοινωνιακϐσ πϊροχοσ
Telecom Egypt πραγματοποιεύ ςημαντικϐτατεσ επενδϑςεισ ςε ανϊπτυξη
υποδομών δικτϑου κινητόσ τηλεφωνύασ, απϐ το ϋτοσ 2016, οπϐτε ανακοινώθηκε
η εκκύνηςη λειτουργύασ τησ WE. Για το «χτύςιμο» του δικοϑ τησ κινητοϑ
τηλεπικοινωνιακοϑ δικτϑου, η Telecom Egypt εκτιμϊται πωσ χρειϊςτηκε επενδϑςεισ
ςυνολικοϑ ϑψουσ περύπου $1,2 δις., ςημαντικϐ μϋροσ των οπούων ($400 εκατ.)
προόλθε απϐ κινεζικοϑσ κρατικοϑσ χρηματοδοτικοϑσ οργανιςμοϑσ, καθώσ και την
Afreximbank. Σα ανωτϋρω δϊνεια τησ Telecom Egypt, τη βοόθηςαν να χρηματοδοτόςει
ςημαντικϋσ
αναβαθμύςεισ
εγχώριων
τηλεπικοινωνιακών
υποδομών,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αγορϊσ τησ εταιρεύασ διαχεύριςησ του ςυςτόματοσ
υποθαλϊςςιων τηλεπικοινωνιακών καλωδύων οπτικών ινών που ςυνδϋουν την
Ευρώπη με τη Μ. Ανατολό, τη Β. Αφρικό και την Αςύα, με την επωνυμύα Middle East &
North Africa Submarine Cable Systems (MENA Cable), ϋναντι $90 εκατ. Η εξαγορϊ τησ
MENA Cable πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο ςυμφωνύασ τησ Telecom Egypt με τον
ινδικϐ τηλεπικοινωνιακϐ ϐμιλο Airtel, με ςκοπϐ την ενύςχυςη των τηλεπικοινωνιακών
καλωδιακών υποδομών και τησ ροόσ δεδομϋνων προσ την Ινδύα.
Πϋραν του μεγϊλου κρατικοϑ τηλεπικοινωνιακοϑ παρϐχου, και οι ιδιωτικού πϊροχοι,
κυρύωσ η Vodafone, προβαύνουν ςε ςημαντικϋσ επενδϑςεισ αναβϊθμιςησ των δικτϑων
τουσ. Όπωσ αναφϋρουν κλαδικϊ ςτοιχεύα, το οικονομικϐ ϋτοσ 2018/19, η Vodafone
Egypt διοχϋτευςε κεφϊλαια ϑψουσ περύπου $253 εκατ. ςε αναβαθμύςεισ
δικτϑου, επικεντρωνϐμενη κυρύωσ ςτην εγκατϊςταςη δικτϑων οπτικών ινών.
τη διϊρκεια του 2019, η Telecom Egypt και η Vodafone Egypt υπϋγραψαν
ςυμφωνύεσ δεκαετοϑσ διϊρκειασ, ςυνολικόσ ςυμβατικόσ αξύασ EGP10,85 δις., με
αντικεύμενο τη ςυνεργαςύα τουσ τϐςο ϐςον αφορϊ τισ τηλεπικοινωνιακϋσ υποδομϋσ
των δικτϑων τουσ, ϐςο και τη μετϊδοςη όχου και δεδομϋνων. ϑμφωνα με τα
οικονομικϊ δημοςιεϑματα, η Telecom Egypt θα καλϑπτει τισ ανϊγκεσ μετϊδοςησ ςε
ςταθερϋσ και κινητϋσ ςυςκευϋσ τησ Vodafone Egypt και θα καταςτόςει τα δύκτυϊ τησ
οπτικών ινών διαθϋςιμα προσ χρόςη απϐ την τελευταύα.
Επιπλϋον, αξιϐλογεσ επενδϑςεισ ςτην Αύγυπτο ςυγκεντρώνουν ϐμιλοι που
καταςκευϊζουν τηλεπικοινωνιακϐ υλικϐ, καθώσ και νεοφυεύσ επιχειρόςεισ κλϊδων
υψηλόσ τεχνολογύασ (“tech startups”), μεταξϑ των οπούων ο εγχώριοσ καταςκευαςτόσ
smartphones, Silicon Industries Corporation (SICO Technology), ο οπούοσ ςτοχεϑει ςε
αϑξηςη των επενδϑςεών του ςε ανϊπτυξη προώϐντων, απϐ το επύπεδο των $23,6 εκατ.
το 2018 ςε $56,2 εκατ. ϋωσ το 2021, με ςκοπϐ να επιτϑχει ετόςιεσ πωλόςεισ 1,5 εκατ.
ςυςκευών. Επιςημαύνεται ϐτι η SICO, η οπούα ξεκύνηςε να διαθϋτει τα smartphones
παραγωγόσ τησ τον Ιανουϊριο 2018, ϋχει όδη ξεκινόςει να εξϊγει τισ ςυςκευϋσ τησ ςτην
Αφρικό και τη Μ. Ανατολό (χώρεσ Κϐλπου), ενώ πολϑ ςϑντομα ξεκινϊ και τισ εξαγωγϋσ
τησ και προσ Ευρώπη.
ε αξιϐλογεσ επενδϑςεισ ςτον τομϋα ΣΠΕ ςτην Αύγυπτο ϋχουν προχωρόςει –ό
ςχεδιϊζουν να προχωρόςουν- και μεγϊλοι πολυεθνικού ϐμιλοι, ϐπωσ η Valeo (ανϊπτυξη
τεχνολογιών «ϋξυπνων» αυτοκινότων), η Uber (ιδιωτικϐ δύκτυο μεταφορϊσ επιβατών)
και η SQS (ανϊπτυξη λογιςμικοϑ & πιςτοπούηςησ ποιϐτητασ).
τη διϊρκεια του 2019, ο διεθνοϑσ εμβϋλειασ αμερικανικϐσ ϐμιλοσ Honeywell
υπϋγραψε ςϑμβαςη με την εταιρεύα που διαχειρύζεται τη νϋα διοικητικό πρωτεϑουςα
(New Administrative Capital Company for Urban Development - NACCUD), με ςκοπϐ
την ανϊπτυξη ψηφιακών ςυςτημϊτων αςφϊλειασ ςτη νϋα εν λϐγω πϐλη.
υγκεκριμϋνα, η Honeywell, ςε ςυνεργαςύα με τον ϐμιλο MTI Systems, πρϐκειται να
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εγκαταςτόςει ςε ολϐκληρη τη νϋα πρωτεϑουςα –ςτο πλαύςιο τησ πρώτησ φϊςησ
καταςκευόσ τησ- ψηφιακϊ ςυςτόματα επύβλεψησ και αςφϊλειασ, αποτελοϑμενα απϐ
ϊνω των 6.000 καμερών, τα οπούα θα ςυντονύζονται απϐ μύα ολοκληρωμϋνη κεντρικό
μονϊδα ελϋγχου. ϑμφωνα με τη NACCUD, η αξύα τησ ςϑμβαςησ ανϋρχεται ςε $31 εκατ.
τρατηγικού ςτϐχοι μεγϋθυνςησ αιγυπτιακοϑ κλϊδου ΣΠΕ
Οι ςτρατηγικού ςτϐχοι του εγχώριου ιδιωτικοϑ κλϊδου ΣΠΕ εςτιϊζουν το ενδιαφϋρον
τουσ ςτην επϋκταςη ςε αγορϋσ του εξωτερικοϑ, ςτη ςϑναψη διεθνών ςυμφωνιών για
τισ χρεώςεισ roaming, καθώσ και για την απϐ κοινοϑ ανϊπτυξη και τον εκςυγχρονιςμϐ
υποδομών. Ο μακροπρϐθεςμοσ ςτϐχοσ τησ Telecom Egypt, ςϑμφωνα με κλαδικοϑσ
παρϊγοντεσ, εύναι η επϋκταςη του δικτϑου τησ αναμετϊδοςησ και των
υποδομών τησ 4ησ γενιϊσ (4G), καθώσ επύςησ η ταχεύα επϋκταςη του μεριδύου
αγορϊσ τησ εταιρεύασ κινητόσ τηλεφωνύασ WE, ςτο 15%, ϋωσ το 2022. Η Vodafone
Egypt, όδη απϐ το ϋτοσ 2018 ϋχει προςανατολιςτεύ ςτο να διαδραματύςει ηγετικϐ ρϐλο
ςτην ανϊπτυξη τησ χώρασ μϋςω τησ ψηφιοπούηςησ τησ; οικονομύασ τησ, επενδϑοντασ
ςτην πλόρη ανϊπτυξη τησ τεχνολογύασ 4G και ςτην αϑξηςη τησ προςβαςιμϐτητασ των
ςυνδρομητών τησ ςε ευρυζωνικϋσ υπηρεςύεσ.
το ωσ ϊνω πλαύςιο, οι ςτρατηγικϋσ εταιρικϋσ ςυμφωνύεσ που λαμβϊνουν χώρα
μεταξϑ των μεγϊλων παικτών τησ εγχώριασ αγορϊσ, παρουςιϊζουν ιδιαύτερο
ενδιαφϋρον. Μεταξϑ αυτών, οι ςυμφωνύεσ ϋτουσ 2018 τησ Telecom Egypt με τουσ
ομύλουσ Orange και Etisalat ςχετικϊ με τα τϋλη τερματιςμοϑ κλόςεων (MTRs, με ςκοπϐ
τη μεύωςη των χρεώςεων), εκεύνεσ του Υεβρουαρύου 2018, επύςησ τησ Telecom Egypt
για την παροχό υποδομών και υπηρεςιών αναμετϊδοςησ ςτουσ ομύλουσ Vodafone και
Orange ϋωσ το 2021, καθώσ επύςησ και του Αυγοϑςτου 2018 με την Etisalat, που
παρεύχε ςτην τελευταύα τη δυνατϐτητα να προςφϋρει ςτουσ ςυνδρομητϋσ τησ
«εικονικϋσ» υπηρεςύεσ ςυνδιαλϋξεων μϋςω ςταθεροϑ δικτϑου, χρηςιμοποιώντασ τισ
υποδομϋσ τησ Telecom Egypt.
ε δηλώςεισ του ςτη διϊρκεια του 2019, ο Τπουργϐσ Επικοινωνιών & Σεχνολογύασ
Πληροφορικόσ κ. Talaat, ανϋφερε επύςησ ϐτι το αιγυπτιακϐ κρϊτοσ ςκοπεϑει να
ςυνειςφϋρει με δικϊ του κονδϑλια προσ ενύςχυςη του ειδικοϑ ταμεύου για την
υποςτόριξη νεοφυών επιχειρόςεων απϐ κλϊδουσ υψηλόσ τεχνολογύασ (“Fintech Fund”)
που ςχεδιϊζει να ενεργοποιόςει η Κεντρικό Σρϊπεζα Αιγϑπτου (CBE) κατϊ το προςεχϋσ
ϋτοσ, το οπούο προγραμματύζεται να διαθϋτει κεφϊλαιο μεταξϑ $50 και $100 εκατ.
τα μϋςα του 2019, η Κεντρικό Σρϊπεζα Αιγϑπτου (CBE) εξϋδωςε τον οριςτικϐ
κανονιςμϐ, καθώσ και οδηγύεσ ςχετικϋσ με τη λειτουργύα χρηματοπιςτωτικών
ιδρυμϊτων και παρϐχων υπηρεςιών, ςε ϐ,τι αφορϊ τισ ηλεκτρονικϋσ πληρωμϋσ.
Σο ωσ ϊνω θεςμικϐ πλαύςιο κρύθηκε απολϑτωσ απαραύτητο απϐ τη CBE, προκειμϋνου
να διαμορφωθεύ με το ςωςτϐ τρϐπο ϋνα αποτελεςματικϐ εγχώριο ςϑςτημα
ηλεκτρονικών πληρωμών, ςϑμφωνα με τη γενικϐτερη πολιτικό ενθϊρρυνςησ αυτών
που υλοποιεύ η αιγυπτιακό κυβϋρνηςη. τϐχο του αιγυπτιακοϑ κρϊτουσ αποτελεύ η
κατϊ το δυνατϐν αϑξηςη τησ μερύδασ του πληθυςμοϑ που διαθϋτει πρϐςβαςη ςε
ηλεκτρονικϋσ χρηματοοικονομικϋσ υπηρεςύεσ και ο περιοριςμϐσ του ϐγκου
ςυναλλαγών που πραγματοποιοϑνται ςε ανεπύςημο πλαύςιο, εκτϐσ τραπεζικοϑ
ςυςτόματοσ. Σο νϋο θεςμικϐ πλαύςιο ειςϊγει τισ ϋννοιεσ των παρϐχων ολοκληρωμϋνων
τεχνολογικών υπηρεςιών ηλεκτρονικών πληρωμών για λογαριαςμϐ των τραπεζών
(“technical payment aggregators”) και παρϐχων υπηρεςιών διευκϐλυνςησ
ηλεκτρονικών πληρωμών για λογαριαςμϐ των τραπεζών (“payment facilitators”), για
παρϊδειγμα μϋςω τησ δημιουργύασ ειδικών τεχνολογικών πλατφορμών, με ςκοπϐ τη
15

μεγαλϑτερη χρόςη των ςυςτημϊτων ηλεκτρονικών πληρωμών απϐ τισ επιχειρόςεισ
και τουσ εμπϐρουσ.
Πρϐςθετο ςτϐχο τησ αιγυπτιακόσ κυβϋρνηςησ αποτελεύ η υποςτόριξη
δραςτηριοτότων εγχώριου ςχεδιαςμοϑ και καταςκευόσ ηλεκτρονικών ειδών, η
οπούα ςυχνϊ λαμβϊνει χώρα μϋςω ςυμπρϊξεων δημϐςιου και ιδιωτικοϑ τομϋα
(ΔΙΣ), με την ενεργϐ ςυμμετοχό –αρκετϋσ φορϋσ- του Τπουργεύου τρατιωτικόσ
Παραγωγόσ ςτην υλοπούηςη των ςχετικών επενδυτικών projects. Σο αιγυπτιακϐ
κρϊτοσ ϋχει θϋςει ωσ κεντρικϐ ςτϐχο τησ πολιτικόσ του ςτον κλϊδο ΣΠΕ, την αϑξηςη
των εξαγωγών προώϐντων υψηλόσ τεχνολογύασ ϋωσ το ϋτοσ 2030, ώςτε αυτϋσ να
αντιπροςωπεϑουν το 6% των ςυνολικών εξαγωγών, ϋναντι ποςοςτοϑ 1% που
αντιπροςώπευαν το 2018.

5 Η ενθϊρρυνςη και η ανϊπτυξη των νεοφυών τεχνολογικών
επιχειρόςεων και τησ καινοτομύασ ςτην Αύγυπτο
Σο αιγυπτιακϐ κρϊτοσ βρύςκεται ςε διαδικαςύα δημιουργύασ κϐμβων καινοτομύασ
ςε οκτώ περιφϋρειεσ τησ χώρασ, με ςτϐχο την ενύςχυςη τησ νεοφυοϑσ
επιχειρηματικϐτητασ, με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτην υψηλό τεχνολογύα. Δια τησ
ανϊπτυξησ των εν λϐγω κϐμβων, οι οπούοι θα διαθϋτουν τισ απαραύτητεσ υποδομϋσ για
την ϊνθιςη καινοτϐμων τεχνολογικών επιχειρόςεων, ςε ςυνδυαςμϐ με την ανϊπτυξη
ενϐσ εργατικοϑ δυναμικοϑ καλϊ καταρτιςμϋνου και ανταγωνιςτικοϑ απϐ απϐψεωσ
κϐςτουσ εργαςύασ, αλλϊ και με τη διατόρηςη του κϐςτουσ ςϑςταςησ επιχεύρηςησ ςε
χαμηλϊ επύπεδα –ςυγκριτικϊ με ϊλλεσ γειτονικϋσ χώρεσ- η αιγυπτιακό κυβϋρνηςη
προςδοκϊ ϐτι θα μπορϋςει να καταςτόςει τη χώρα εξαιρετικϊ ελκυςτικϐ προοριςμϐ
για επενδϑςεισ ςε τεχνολογικοϑσ κλϊδουσ. ημειώνεται ϐτι περύπου 250.000
τελειϐφοιτοι αιγυπτιακών πανεπιςτημύων με ειδικεϑςεισ ςε τομεύσ τεχνολογύασ
ειςϋρχονται ετηςύωσ ςτην εγχώρια αγορϊ εργαςύασ, επύ των οπούων και τησ κατϊ το
δυνατϐν πληρϋςτερησ κατϊρτιςόσ τουσ βαςύζει το αιγυπτιακϐ κρϊτοσ τισ υψηλϋσ
προςδοκύεσ του για περαιτϋρω ανϊπτυξη του κλϊδου ΣΠΕ ςτη χώρα.
Η Αύγυπτοσ βελτύωςε πρϐςφατα κατϊ 10 θϋςεισ τη θϋςη τησ ςτην παγκϐςμια
κατϊταξη χωρών που δημοςιεϑει ο Παγκϐςμιοσ Οργανιςμϐσ Πνευματικόσ
Ιδιοκτηςύασ (WIPO) ςε ςυνεργαςύα με τα διεθνοϑσ κϑρουσ πανεπιςτημιακϊ ιδρϑματα
Cornell και INSEAD, με βϊςη το επύπεδο ανϊπτυξησ τησ επιχειρηματικόσ
καινοτομύασ και τησ επύπτωςησ αυτόσ ςτισ οικονομύεσ τουσ, κατϊ το ϋτοσ 2018
(“2018 Global Innovation Index”). υγκεκριμϋνα, η Αύγυπτοσ κατατϊχθηκε ςτην 95η
θϋςη τησ ςυνολικόσ κατϊταξησ, βελτιώνοντασ τη θϋςη τησ περιςςϐτερο απϐ
οποιαδόποτε ϊλλη χώρα τησ περιοχόσ Β. Αφρικόσ / Δυτ. Αςύασ, ενώ παρϋμεινε ςτη 17η
θϋςη μεταξϑ των χωρών τησ εν λϐγω περιοχόσ απϐ απϐψεωσ επιπϋδου καινοτομύασ
ςτην οικονομύα τησ. Η Αύγυπτοσ βελτύωςε κατϊ 27 θϋςεισ την κατϊταξό τησ ςτην
κατηγορύα τεχνογνωςύασ και τεχνολογύασ –η οπούα περιλαμβϊνει κριτόρια ϐπωσ ο
αριθμϐσ ευρεςιτεχνιών και δικαιωμϊτων πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ, καθώσ και οι
εξαγωγϋσ τεχνολογικών προώϐντων- καταλαμβϊνοντασ την 66η θϋςη. Επύςησ, η
Αύγυπτοσ βελτύωςε κατϊ 8 θϋςεισ την κατϊταξό τησ ϐςον αφορϊ το δεύκτη
«δημιουργικών αποτελεςμϊτων» -ςτον οπούο περιλαμβϊνονται κριτόρια ϐπωσ ο
αριθμϐσ εμπορικών ςημϊτων και βιομηχανικών ςχεδύων, καθώσ και τα επύπεδα
παραγωγόσ προώϐντων και υπηρεςιών των «δημιουργικών» βιομηχανιώνκαταλαμβϊνοντασ την 89η θϋςη. Επιπλϋον, βελτιώςεισ καταγρϊφηκαν ϐςον αφορϊ την
κατϊταξη τησ Αιγϑπτου ςε δεύκτεσ βαθμοϑ «επιτόδευςησ» / εξϋλιξησ τησ αγορϊσ και
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του επιχειρηματικοϑ περιβϊλλοντοσ, καθώσ και επιπϋδου των υποδομών και των
θεςμικών οργϊνων. Αντιθϋτωσ, η κατϊταξη τησ Αιγϑπτου χειροτϋρευςε κατϊ 7 θϋςεισ –
ςτην 89η τησ ςυνολικόσ κατϊταξησ- ϐςον αφορϊ το δεύκτη ανθρώπινου δυναμικοϑ και
ϋρευνασ, που μετρϊ το επύπεδο του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ, τισ κρατικϋσ δαπϊνεσ
ςτην εκπαύδευςη, καθώσ και τη δραςτηριϐτητα και τισ επενδϑςεισ ςε ϋρευνα και
ανϊπτυξη.
Σο ϋτοσ 2018, οι αιγυπτιακϋσ τεχνολογικϋσ startups εξαςφϊλιςαν ιςτορικϊ
υψηλϊ επύπεδα κεφαλαιακόσ χρηματοδϐτηςησ, τησ τϊξεωσ των $58,9 εκατ., απϐ
τοπικοϑσ, περιφερειακοϑσ και διεθνεύσ επενδυτϋσ κεφαλαύων επιχειρηματικοϑ
κινδϑνου (venture capital) και επιχειρηματικοϑσ αγγϋλουσ (business angels), ϋναντι
χρηματοδϐτηςησ ϑψουσ μϐλισ $9,3 εκατ. το 2017. Σο 2018, η Αύγυπτοσ κατετϊγη
τϋταρτη ςτην Αφρικό απϐ πλευρϊσ επιπϋδου χρηματοδοτόςεων νεοφυών
επιχειρόςεων, πύςω απϐ τισ Νιγηρύα, Ν. Αφρικό και Κϋνυα, ωςτϐςο ςε περιφερειακϐ
επύπεδο –Μ. Ανατολόσ & Β. Αφρικόσ- παραμϋνει αρκετϊ πύςω απϐ το μεγαλϑτερο
προοριςμϐ χρηματοδοτόςεων τεχνολογικών startups ςτην περιοχό, τα ΗΑΕ, με ϑψοσ
προςελκυςθειςών επενδϑςεων το 2018 ςτα $625 εκατ.
ημαντικϐ μϋροσ τησ πρϐςφατησ αϑξηςησ του επιπϋδου των χρηματοδοτόςεων
προσ τισ αιγυπτιακϋσ τεχνολογικϋσ startups οφεύλεται ςτην ταχεύα ανϊπτυξη
τα τελευταύα χρϐνια ενϐσ εγχώριου οικοςυςτόματοσ venture capitalists και
business angels, το οπούο ενιςχϑεται απϐ εξωτερικό χρηματοδϐτηςη, ςυχνϊ
αμερικανικόσ προϋλευςησ. ϑμφωνα με κλαδικϊ ςτοιχεύα, μεταξϑ αυτών ξεχωρύζουν
οι Cairo Angels, που ςυνόθωσ χρηματοδοτοϑν προγρϊμματα ανϊπτυξησ
θερμοκοιτύδων επιχειρόςεων (incubators) και η Algebra Ventures, που εύναι το
μεγαλϑτερο επενδυτικϐ ταμεύο venture capital ςτην Αύγυπτο, με κεφϊλαιο ϑψουσ $50
εκατ. τουσ ςημαντικοϑσ καταγεγραμμϋνουσ αιγυπτιακοϑσ ομύλουσ venture capitalists
και business angels περιλαμβϊνονται επύςησ οι Sawari Ventures, Ideadevelopers,
Vodaphone Ventures, Endure Capital, A15 και Alex Angels. ημειώνεται ϐτι οι εγχώριοι
επενδυτϋσ ςε νεοφυεύσ επιχειρόςεισ ςυχνϊ ςυναςπύζουν τισ δυνϊμεισ τουσ με διεθνεύσ
εταύρουσ, γεγονϐσ που βοηθϊ την προςϋλκυςη υψηλϐτερων επιπϋδων
χρηματοδϐτηςησ. Σον Αϑγουςτο 2018, το Αμερικανικϐ Πανεπιςτόμιο ΚαϏρου
ανακούνωςε την εκκύνηςη προγρϊμματοσ «επιτϊχυνςησ» τησ ανϊπτυξησ εγχώριων
επιχειρόςεων τραπεζικοϑ λογιςμικοϑ, ςε ςυνεργαςύα με το διεθνό –εδρεϑοντα ςτην
Ελβετύα- ϐμιλο Temenos.
Η δημιουργύα και ανϊπτυξη των νεοφυών επιχειρόςεων ςτουσ κλϊδουσ υψηλόσ
τεχνολογύασ ςτην Αύγυπτο ενιςχϑεται ιδιαύτερα τα τελευταύα χρϐνια και απϐ
διεθνεύσ χρηματοδοτικοϑσ οργανιςμοϑσ, αλλϊ και απϐ αναπτυξιακϊ
προγρϊμματα διμεροϑσ χαρακτόρα. Σο Νοϋμβριο 2017 εγκαινιϊςτηκε το
βρετανικόσ ϋμπνευςησ πρϐγραμμα “Start Egypt”, για τη χρηματοδϐτηςη των νεοφυών
και των εκκολαπτϐμενων τεχνολογικών επιχειρόςεων ςτην Αύγυπτο, διαθϋτοντασ
κονδϑλια ϑψουσ £2 εκατ., για την υλοπούηςη ποικύλων δρϊςεων ενύςχυςησ τησ
νεοφυοϑσ επιχειρηματικϐτητασ ςτη χώρα, με την παρϊλληλη ςτόριξη τησ International
Finance Corporation (IFC) του ομύλου Παγκϐςμιασ Σρϊπεζασ και ϊλλων φορϋων του
ιδιωτικοϑ τομϋα. Επύςησ, η IFC ανακούνωςε ςτισ αρχϋσ Απριλύου την εκκύνηςη
προγρϊμματοσ διετοϑσ διϊρκειασ για τη ςτόριξη των νεοφυών επιχειρόςεων ςε
κλϊδουσ υψηλόσ τεχνολογύασ ςτην Αύγυπτο, ςε ςυνεργαςύα με τα εγχώρια ιδιωτικϊ
προγρϊμματα
τησ εταιρεύασ Pharos Holding με τύτλο “Pride Capital /
Startupbootcamp’s Fintech Cairo” και του Αμερικανικοϑ Πανεπιςτημύου ΚαϏρου με
τύτλο “Venture Lab”.
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τη διϊρκεια του 2019, ο μεγϊλοσ κρατικϐσ τηλεπικοινωνιακϐσ πϊροχοσ τησ Αιγϑπτου,
Telecom Egypt και ο ςουηδικϐσ ϐμιλοσ τηλεπικοινωνιακόσ τεχνολογύασ & εξοπλιςμοϑ
Ericsson υπϋγραψαν ςυμφωνύα ςυνεργαςύασ για την απϐ κοινοϑ δημιουργύα κϋντρου
επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, καθώσ και εργαςτηρύου καινοτομύασ για νϋουσ, ςτην
Αύγυπτο. κοπϐ τησ ςυμφωνύασ αποτελεύ η δημιουργύα ελκυςτικοϑ περιβϊλλοντοσ
εργαςύασ για νϋουσ που απαςχολοϑνται ςτον τομϋα τησ υψηλόσ τεχνολογύασ ςτην
Αύγυπτο, η υποςτόριξη των ερευνητικών τουσ δραςτηριοτότων και η προώθηςη τησ
τεχνολογύασ τεχνητόσ νοημοςϑνησ και ρομποτικόσ ςτη χώρα. Με βϊςη τη ςυμφωνύα, η
Telecom Egypt πρϐκειται να παρϊςχει τισ ςχετικϋσ τεχνολογικϋσ υποδομϋσ και η
Ericsson το λογιςμικϐ και τισ τηλεπικοινωνιακϋσ ςυςκευϋσ για τη λειτουργύα του
κϋντρου.
τον κατϊλογο τησ διεθνοϑσ ϋκδοςησ Forbes με τύτλο “Top 100 Startups in the Middle
East 2018”, εμφανύςτηκαν 13 αιγυπτιακϋσ νεοφυεύσ επιχειρόςεισ. Κατϊ τα πρϐςφατα
ϋτη, ςτην Αύγυπτο ϋχουν επενδϑςει αρκετού –και αυξανϐμενοι ςτον αριθμϐπεριφερειακού και διεθνοϑσ εμβϋλειασ επενδυτϋσ venture capital, μεταξϑ των οπούων οι
BECO Capital (ΗΑΕ), STV Capital (. Αραβύα) και 500 Startups (ΗΠΑ).
την παροϑςα φϊςη, ςτην Αύγυπτο δραςτηριοποιεύται ςημαντικϐσ αριθμϐσ
τεχνολογικών start-ups, με κϑριουσ υποκλϊδουσ εξειδύκευςησ τισ ηλεκτρονικϋσ
εφαρμογϋσ λογιςμικοϑ για κινητϊ, τισ εφαρμογϋσ “online shopping”, τη δημιουργύα
πλατφορμών ηλεκτρονικοϑ εμπορύου και ηλεκτρονικών πλατφορμών διαφϐρων
χρόςεων, τισ χρηματοοικονομικϋσ εφαρμογϋσ λογιςμικοϑ, το λογιςμικϐ διαδραςτικοϑ
δημιουργικοϑ ςχεδιαςμοϑ, το λογιςμικϐ εφαρμογών online video και την τεχνολογύα
“blockchain”.
Επύςησ, τα τελευταύα χρϐνια ςτην Αύγυπτο ϋχουν αναπτυχθεύ αρκετϋσ θερμοκοιτύδεσ
και «επιταχυντϋσ» (“accelerators”) νεοφυών τεχνολογικών επιχειρόςεων,
μεταξϑ των οπούων διακρύνονται –κατϊ χρονολογικό ςειρϊ δραςτηριοπούηςησ οι
Flat6Labs (2011), Ebni (2015), 1864 Accelerator (2016) και EdVentures (2018),
ειδικευϐμενοι ςτη χρηματοδϐτηςη διαφορετικών τϑπων επιχειρηματικών projects.
τα ονϐματα ϊλλων ιδιωτικών τεχνολογικών πϊρκων, καθώσ και incubators και
accelerators νεοφυών επιχειρόςεων που δραςτηριοποιοϑνται ςτην Αύγυπτο
περιλαμβϊνονται τα GrEEK Campus, District Co-working Spaces, Innoventures, Qafeer
Labs, American University in Cairo (AUC) και Venture Lab. Πϋραν των ιδιωτικών
θερμοκοιτύδων, το αιγυπτιακϐ κρϊτοσ ςτηρύζει δυναμικϊ τισ νεοφυεύσ επιχειρόςεισ,
προςφϋροντϊσ τουσ υποδομϋσ ςτο πλαύςιο κρατικών προγραμμϊτων incubators και
accelerators, καθώσ και ςειρϊ φορολογικών κινότρων.
Σο 2004, μύα απϐ τισ πρώτεσ πρωτοβουλύεσ ενύςχυςησ του τομϋα τησ νεοφυοϑσ
επιχειρηματικϐτητασ υπόρξε το λανςϊριςμα, απϐ το Τπουργεύο Επικοινωνιών &
Σεχνολογύασ Πληροφορικόσ, του λεγϐμενου Technology Innovation &
Entrepreneurship Centre (Egypt Innovate), ενώ πιο πρϐςφατα, το Τπουργεύο
Επενδϑςεων & Διεθνοϑσ υνεργαςύασ ξεκύνηςε την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ
εκκϐλαψησ νεοφυών επιχειρόςεων “Fekratek Sherkatek” (“Your Idea, Your
Project”), το οπούο, ϋωσ το τϋλοσ του 2017 εύχε ςυνδρϊμει την ύδρυςη 42 αιγυπτιακών
νεοφυών επιχειρόςεων. ημειώνεται ϐτι τον Αϑγουςτο 2018, τα αιγυπτιακϊ
Τπουργεύα Επικοινωνιών και Επενδϑςεων υπϋγραψαν ςυμφωνύα ςυνεργαςύασ με
ςκοπϐ την περαιτϋρω ενθϊρρυνςη επενδϑςεων ςε εγχώρια αναπτυςςϐμενεσ startups.
ϑμφωνα με ϋκθεςη τησ, εδρεϑουςασ ςτο Ντουμπϊι, διεθνοϑσ πλατφϐρμασ δικτϑωςησ
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νεοφυών επιχειρόςεων MAGNiTT που δημοςιεϑθηκε ςτισ αρχϋσ 2019, με τύτλο "2018
MENA Venture Investment Report”, η Αύγυπτοσ κατατϊςςεται ςτη δεϑτερη θϋςη –
πύςω απϐ τα ΗΑΕ- ωσ το ταχϑτερα αναπτυςςϐμενο οικοςϑςτημα για ανϊπτυξη
νεοφυών επιχειρόςεων, ςτον ευρϑτερο χώρο τησ Μ. Ανατολόσ και Β. Αφρικόσ (MENA).
ϑμφωνα με την ϋκθεςη, η ςυνολικό αξύα των χρηματοδοτόςεων προσ νεοφυεύσ
επιχειρόςεισ ςτην Αύγυπτο μεγεθϑνθηκε κατϊ 7% ςε ετόςια βϊςη, φθϊνοντασ το
επύπεδο των $196,5 εκατ. το 2018, αντιπροςωπεϑοντασ μερύδιο 22% επύ του
ςυνολικοϑ ϑψουσ των χρηματοδοτόςεων προσ νεοφυεύσ επιχειρόςεισ που ϋλαβαν
χώρα κατϊ το εν λϐγω ϋτοσ ςτισ χώρεσ MENA. Η ϋκθεςη ςυμπεραύνει ϐτι «η Αύγυπτοσ
ςόμερα βιώνει ϋνα δεϑτερο κϑμα νεοφυών επιχειρηματιών και επενδυτών, οι οπούοι
εύναι περιςςϐτερο ώριμοι και πεπειραμϋνοι, ενώ η αιγυπτιακό κοινωνύα –και η
νεοφυόσ επιχειρηματικϐτητα- ϋχει ενςτερνιςτεύ την υψηλό τεχνολογύα για την κϊλυψη
των καθημερινών τησ αναγκών».
ϑμφωνα με πλϋον πρϐςφατη ϋκθεςη τησ MAGNiTT, εννεαμόνου 2019, η Αύγυπτοσ
εξακολουθεύ να αποτελεύ το δεϑτερο ενεργϐτερο κϐμβο νεοφυών επιχειρόςεων
υψηλόσ τεχνολογύασ ςτην ευρϑτερη ζώνη Μ. Ανατολόσ & Β. Αφρικόσ, υςτερεύ
ςημαντικϊ ωςτϐςο απϐ πλευρϊσ επϊρκειασ χρηματοδϐτηςησ τησ ανϊπτυξησ των εν
λϐγω επιχειρόςεων. το εννεϊμηνο 2019 οι ςυμφωνύεσ χρηματοδϐτηςησ τεχνολογικών
startups που ςυνϊφθηκαν ςτην Αύγυπτο αυξόθηκαν κατϊ 27%, ϋναντι ρυθμοϑ αϑξηςόσ
τουσ 13% ςε ολϐκληρο το ϋτοσ 2018. Εν τοϑτοισ, η ςυνολικό αξύα των
χρηματοδοτόςεων που ϋλαβαν οι αιγυπτιακϋσ τεχνολογικϋσ startups αντιςτοιχοϑςαν
ςε μϐλισ 7% των αντύςτοιχων ςυνολικών χρηματοδοτόςεων ςε επύπεδο Μ. Ανατολόσ &
Β. Αφρικόσ, ϋναντι ποςοςτοϑ 9% που αντιπροςώπευςαν οι χρηματοδοτόςεισ
τεχνολογικών startups απϐ το Μπαχρϋιν και το Λύβανο, αντύςτοιχα.
Προβλόματα ςτη δημιουργύα & ςτόριξη νεοφυών καινοτϐμων επιχειρόςεων
Όπωσ επιςημαύνουν παρϊγοντεσ του κλϊδου, παρϊ τη γενικϐτερη ςτόριξη του κρϊτουσ
προσ την ανϊπτυξη νεοφυών επιχειρόςεων, υφύςταται ςειρϊ διοικητικώνγραφειοκρατικών και κανονιςτικών εμποδύων ςτη ςϑςταςη, αδειοδϐτηςη και
λειτουργύα τϋτοιων επιχειρόςεων, δημιουργώντασ καθυςτερόςεισ αλλϊ και πρϐςθετα
κϐςτη, τα οπούα επηρεϊζουν αρνητικϊ ιδιαύτερα τισ μικροϑ μεγϋθουσ νεοφυεύσ
επιχειρόςεισ. Ψσ ςημαντικϐ εμπϐδιο ο κλϊδοσ καταγρϊφει εξϊλλου τουσ –ακϐμη
υφιςτϊμενουσ- περιοριςμοϑσ ςτη μεταφορϊ κεφαλαύων προσ και απϐ τη χώρα.
Επιπλϋον, η Αύγυπτοσ, ϐπωσ και ϊλλεσ χώρεσ τησ ευρϑτερησ περιοχόσ Μ. Ανατολόσ & Β.
Αφρικόσ, αντιμετωπύζουν ϋλλειψη επενδυτών μεγαλϑτερου μεγϋθουσ, που μποροϑν να
προςφϋρουν κεφϊλαια πϋραν τησ αρχικόσ χρηματοδϐτηςησ (“seed-funding”, τησ
τϊξεωσ των $100 ϋωσ $200 χιλ.), γεγονϐσ που ανακϐπτει, ϐπωσ εκτιμϊται, την
ανϊπτυξη και διεθνό επϋκταςη των δραςτηριοτότων αρκετών τεχνολογικών startups.

6 υνεργαςύα Ελλϊδασ – Αιγϑπτου ςτον κλϊδο ΣΠΕ και ςτην
τεχνολογικό καινοτομύα
Αξιϐλογη πτυχό τησ διακρατικόσ ςυνεργαςύασ Ελλϊδασ-Αιγϑπτου ςτον κλϊδο τησ
προώθηςησ τησ τεχνολογικόσ καινοτομύασ και τησ ανϊπτυξησ των τηλεπικοινωνιών
και των τεχνολογιών πληροφορικόσ, ςτην οπούα μϊλιςτα εμπλϋκεται και η Κϑπροσ,
αποτελεύ το τριμερϋσ ςυνεργατικϐ κϋντρο ανϊπτυξησ καινοτομύασ COIN, το
οπούο εκκύνηςε τη λειτουργύα του ςτο τεχνολογικϐ πϊρκο του Borg El Arab, πληςύον
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τησ Αλεξϊνδρειασ, το Νοϋμβριο 2017, ταυτϐχρονα με την τριμερό ςυνϊντηςη κορυφόσ
των τριών κρατών που ϋλαβε χώρα ςτη Λευκωςύα.
Η εν λϐγω πρωτοβουλύα ςτοχεϑει να δημιουργόςει ςυνϋργειεσ μεταξϑ των φορϋων και
των επιχειρόςεων των τριών κρατών που απαςχολοϑνται ςε καινοτϐμουσ
τεχνολογικοϑσ κλϊδουσ και προϊγουν τη νεοφυό επιχειρηματικϐτητα και την
καινοτομύα, ιδιαύτερα ςε δραςτηριϐτητεσ που εμπύπτουν ςτον κλϊδο ΣΠΕ2. Η τριμερόσ
ςυνεργατικό πρωτοβουλύα COIN, ςε ςυνϋχεια τησ ϋναρξησ δραςτηριοπούηςόσ τησ ςτο
τϋλοσ του 2017 και τησ υλοπούηςησ οριςμϋνων δρϊςεων ςτη διϊρκεια του 2018, το
Νοϋμβριο 2018, ςτο πλαύςιο τησ διεθνοϑσ ϋκθεςησ Cairo ICT 2018, διοργϊνωςε
θεματικϐ workshop με αντικεύμενο την τριμερό ςυνεργαςύα Ελλϊδασ-ΚϑπρουΑιγϑπτου ςτον τομϋα των τεχνολογιών πληροφορικόσ και επικοινωνιών, που
ϋλαβε χώρα ςε αμφιθϋατρο του νϋου εκθεςιακοϑ κϋντρου του ΚαϏρου (Egypt
International Exhibition Center).
τη διϊρκεια του workshop, κϑριοι ομιλητϋσ υπόρξαν οι τϐτε επικεφαλόσ του COIN, κ.κ.
M. Nour (Αύγυπτοσ), Κ. ολωμοϑ (Κϑπροσ) και Υ. Μουςοϑρησ (Ελλϊδα), αντύςτοιχα, το
ςτϋλεχοσ τησ αιγυπτιακόσ “IT Industry Development Agency” – ITIDA κα N. Shaaban, τα
ςτελϋχη του Ευρωπαώκοϑ Σαμεύου Επενδϑςεων κ.κ. Γιακουμϊκησ και Παπαςοϑλη,
καθώσ και ο Αντιπεριφερειϊρχησ Αττικόσ για την Ανϊπτυξη κ. Αθαναςιϊδησ. Μετϊ το
τϋλοσ του workshop, εύχαν λϊβει χώρα οι εργαςύεσ τησ ςυνεδρύαςησ τησ ςυντονιςτικόσ
επιτροπόσ (steering committee) του τριμεροϑσ ςυνεργατικοϑ κϋντρου COIN.
ημειώνεται ϐτι ςτην ϋκθεςη Cairo ICT 2018, η χώρα μασ ςυμμετϋςχε με 5 εταιρεύεσ οι
οπούεσ ςυςτεγϊςθηκαν μαζύ με 3 κυπριακϋσ ςτο ειδικϐ περύπτερο του υνεργατικοϑ
Κϋντρου COIN. Σην κατϊ γενικό ομολογύα ευπρϐςωπη παρουςύα των 5 ελλόνων
εκθετών (Dataverse Ltd., Openichnos Hellas PC, Protonyx, Simply POS & Space Horizon
S.A.) ςτο ςϑγχρονησ αρχιτεκτονικόσ και καλαιςθηςύασ περύπτερο πλαιςύωςε
επιχειρηματικό αποςτολό του κλϊδου τεχνολογύασ πληροφορικόσ & επικοινωνιών,
αποτελοϑμενη απϐ εκπροςώπουσ 6 ακϐμα ελληνικών εταιρειών.
Η ϋλευςη τησ ελληνικόσ επιχειρηματικόσ αποςτολόσ και η ςυμμετοχό εκθετών ςτην
Cairo ICT 2018 ςυνδυϊςτηκε και πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο τησ επύςημησ
επύςκεψησ μεύζονοσ, απϐ 30 μϋλη, αποςτολόσ ςτην Αύγυπτο υπϐ τον Τπουργϐ
Χηφιακόσ Πολιτικόσ, Σηλεπικοινωνιών & Ενημϋρωςησ, κ. Ν. Παππϊ. Σην οργϊνωςη τησ
κατϊ τα ανωτϋρω ςυμμετοχόσ μασ ανϋλαβαν απϐ αιγυπτιακόσ πλευρϊσ το Τπουργεύο
Επικοινωνιών & Σεχνολογύασ Πληροφορικόσ και απϐ ελληνικόσ πλευρϊσ το Τπουργεύο
Χηφιακόσ Πολιτικόσ, Σηλεπικοινωνιών & Ενημϋρωςησ, αντύςτοιχα.
το πλαύςιο του ανωτϋρω workshop τησ τριμεροϑσ ςυνεργατικόσ πρωτοβουλύασ COIN,
απϐ πλευρϊσ Αιγϑπτιων εταύρων του COIN εύχαν προγραμματιςτεύ και διοργανώθηκαν
επιχειρηματικϋσ ςυναντόςεισ (Β2Β) ςτισ οπούεσ ϋλαβαν μϋροσ οι επιχειρόςεισ απϐ
Ελλϊδα και Κϑπρο -μϋλη των αντύςτοιχων αποςτολών απϐ τισ δϑο χώρεσ απϐ τη μια
πλευρϊ, με εκπροςώπουσ Αιγυπτιακών εταιρειών απϐ οικεύουσ κλϊδουσ, απϐ την ϊλλη.
ημειώνεται ϐτι η Ελλϊδα ϋχει υπογρϊψει το ϋτοσ 2006 διμερϋσ μνημϐνιο κατανϐηςησ
με την Αύγυπτο, με αντικεύμενο τη ςυνεργαςύα ςτουσ τομεύσ ταχυδρομεύων,
τηλεπικοινωνιών και τεχνολογιών πληροφορικόσ. Θυμύζουμε επύςησ ϐτι η Ελλϊδα, η
Κϑπροσ και η Αύγυπτοσ ϋχουν υπογρϊψει τον Ιοϑλιο 2017 τριμερϋσ μνημϐνιο
2

Από ελλθνικισ πλευράσ, αναφζρονται, μεταξφ άλλων, οι ςυμμετοχζσ του Συνδζςμου Εταιρειϊν Κινθτϊν
Εφαρμογϊν Ελλάδασ (ΣΕΚΕΕ), του Περιφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Αττικισ, κακϊσ και του Επιςτθμονικοφ
Πάρκου Πατρϊν.
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ςυνεργαςύασ ςτουσ τομεύσ τεχνολογύασ πληροφορικόσ και επικοινωνιών. Αμφϐτερα τα
ανωτϋρω κεύμενα θεςμικοϑ πλαιςύου, μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν επύςησ, με ςκοπϐ
την εντατικοπούηςη των επιχειρηματικών ςυνεργαςιών ςτον κλϊδο ΣΠΕ.
Επιςημαύνεται ϐτι, ωσ πρϐςφατο παρϊδειγμα επιτυχοϑσ ςυνεργαςύασ του ιδιωτικοϑ
τομϋα (“success story”) μεταξϑ Ελλϊδασ και Αιγϑπτου ςτον τομϋα των τεχνολογιών
πληροφορικόσ μπορεύ να αναφερθεύ η ςυνεργαςύα τησ ελληνικόσ επιχεύρηςησ
Telenavis με τον αιγυπτιακϐ ϐμιλο Modern Telecom Systems (MTS-IT), με ςκοπϐ την
ανϊπτυξη ςυςτημϊτων γεωγραφικών πληροφοριών για λογαριαςμϐ του Τπουργεύου
Μεταφορών και ϊλλων κρατικών Αρχών τησ Αιγϑπτου.

7 Σο αιγυπτιακϐ εξωτερικϐ εμπϐριο προώϐντων & εξοπλιςμοϑ
τηλεπικοινωνιών & τεχνολογύασ πληροφορικόσ
Η Αύγυπτοσ, ιδιαύτερα την τελευταύα εξαετύα, ϋχει επιτϑχει αξιοςημεύωτη
πρϐοδο ςτην παραγωγό και τισ εξαγωγϋσ ηλεκτρονικών προώϐντων,
τηλεπικοινωνιακοϑ εξοπλιςμοϑ και οριςμϋνων προώϐντων λογιςμικοϑ και
ηλεκτρονικών υπολογιςτών. ϑμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ αιγυπτιακόσ ςτατιςτικόσ
υπηρεςύασ (CAPMAS), οι ςυνολικϋσ εξαγωγϋσ προώϐντων & εξοπλιςμοϑ ΣΠΕ τησ
Αιγϑπτου το ϋτοσ 2018 εκτιμώνται κατϊ προςϋγγιςη ςε $1,37 δις., ϋναντι $1,57 δις. το
2017 (μεύωςη 12,3%), ενώ το οκτϊμηνο 2019 αυτϋσ ανόλθαν ςε $958,3 εκατ.
Προφανώσ ςτουσ υπολογιςμοϑσ τησ περύ τησ ςυνολικόσ αξύασ των αιγυπτιακών
εξαγωγών ΣΠΕ3, η κυβϋρνηςη ςυμπεριλαμβϊνει τισ εξαγωγϋσ υπηρεςιών ςτον τομϋα
του outsourcing λειτουργιών ΣΠΕ ξϋνων επιχειρηματικών ομύλων.
Όςον αφορϊ τα επιμϋρουσ προώϐντα, πλϋον αξιϐλογεσ εμφανύζονται απϐ πλευρϊσ αξιών
οι εξαγωγϋσ ςυρμϊτων & καλωδύων με ηλεκτρικό μϐνωςη (κατηγορύα ϐπου
περιλαμβϊνονται αςφαλώσ και ϊλλα καλώδια, πϋραν των τηλεπικοινωνιακών), με αξύα
$590,23 εκατ. το 2018 (πτώςη 23% ϋναντι του 2017), οθονών απεικϐνιςησ & δεκτών
τηλεϐραςησ, με αξύα $553,39 εκατ. το 2018 (πτώςη 4%), μερών τηλεπικοινωνιακών
ςυςκευών, με αξύα $140,43 εκατ. το 2018 (πτώςη 22,8%) και ςυςκευών / διατϊξεων
ηλεκτρικών κυκλωμϊτων, με αξύα $78,47 εκατ. (αϑξηςη 209,7%). Ψσ κϑριοι αποδϋκτεσ
των αιγυπτιακών εξαγωγών των ωσ ϊνω ειδών εμφανύζονται χώρεσ τησ ευρϑτερησ
περιοχόσ Μ. Ανατολόσ & Β. Αφρικόσ (ΗΑΕ, . Αραβύα, Μαρϐκο, Κουβϋιτ), οριςμϋνεσ
ευρωπαώκϋσ χώρεσ (Βρετανύα, Γερμανύα, Γαλλύα, Σςεχύα, Ουγγαρύα, Μϊλτα), η Σουρκύα
και η Κϋνυα.

3

Η αιγυπτιακι κυβζρνθςθ εκτιμά το ςυνολικό φψοσ των εξαγωγϊν του εγχϊριου κλάδου ΤΠΕ κατά το
οικονομικό ζτοσ 2018/19 ςε $2,6 δις.
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Αιγυπτιακϋσ εξαγωγϋσ προώϐντων & εξοπλιςμοϑ ΣΠΕ
(4ψηφιοι Δ.Κ., κατϊταξη με βϊςη αξύεσ 2018, ςτοιχεύα CAPMAS)
Δ.Κ.
8544
8528
8529
8536

8542
8517
8523

8543
8473
8471
8443
8541

8525
900110
8526
8534

Περιγραφό

2017 ($)

2018 ($)

ϑρματα, καλώδια,
αγωγού με ηλεκτρικό
μϐνωςη
Οθϐνεσ απεικϐνιςησ,
δϋκτεσ τηλεϐραςησ
Μϋρη
ςυςκευών
κλϊςεων 8525-8528
υςκευϋσ, διατϊξεισ
διακοπόσ, κατανομόσ
ηλεκτρικών
κυκλωμϊτων
Ηλεκτρονικϊ
ολοκληρωμϋνα
κυκλώματα
Σηλεφωνικϋσ
ςυςκευϋσ
ςυνδρομητών
Δύςκοι,
ταινύεσ,
διατϊξεισ
αποθόκευςησ
με
ημιαγωγϐ
Μηχανϋσ & ςυςκευϋσ
ηλεκτρικϋσ, με δικό
τουσ λειτουργύα
Μϋρη & εξαρτόματα
για
ςυςκευϋσ
κλϊςεων 8470-8472
Αυτϐματεσ μηχανϋσ
επεξεργαςύασ
πληροφοριών
Μηχανϋσ εκτϑπωςησ

766.865.870

Δύοδοι,
κρυςταλλολυχνύεσ,
διατϊξεισ
μη
ημιαγωγϐ
υςκευϋσ εκπομπόσ
για ραδιοφωνύα /
τηλεϐραςη
Καλώδια
οπτικών
ινών
υςκευϋσ ραντϊρ
Συπωμϋνα
κυκλώματα

Κϑριοι αγοραςτϋσ (2018)

590.232.008

2019
(8μηνο) $
356.451.263

576.656.524

553.394.315

526.849.151

181.943.777

140.426.018

6.895.267

25.340.739

78.472.865

56.791.897

ΗΑΕ (27%), . Αραβύα
(20%), Μαρϐκο (7%)
Ουγγαρύα (61%), Σουρκύα
(22%), Ρωςύα (10%)
Βρετανύα (24%), Μϊλτα
(19%), Γαλλύα (17%)

8.630.605

8.303.883

8.819.571

Σουρκύα (94%), Κϋνυα (3%)

2.804.824

1.301.741

1.565.502

ΗΑΕ (53%), . Αραβύα
(17%), Κϋνυα (11%)

1.684.138

916.443

290.699

Κϋνυα (69%), Λιβϑη (8%),
Ζιμπϊμπουε (7%)

292.433

476.700

85.438

Μϊλτα (44%), Σουρκύα
(21%), ΗΠΑ (16%)

485.495

127.179

370.554

. Αραβύα (20%), Γερμανύα
(16%), Γαλλύα (10%)

35.910

124.361

309

Κουβϋιτ (68%), Πολωνύα
(31%)

152.275

120.357

35.927

88.168

11.047

22.763

Ιορδανύα (37%), ΗΑΕ
(20%), ουδϊν (18%)
Ομϊν (91%), Λύβανοσ (9%)

1.442.278

101

-

Λύβανοσ (100%, 2017)

-

-

127.113

Κουβϋιτ (100%, 2019)

16.178

-

6.384

95.923

-

-

ιγκαποϑρη (96%), Μϊλτα
(3%) 2017
Ιαπωνύα (53%), Μϊλτα
(38%) 2017

Βρετανύα (43%), Σςεχύα
(9%), Γερμανύα (9%)

Πηγό: Αιγυπτιακό ςτατιςτικό υπηρεςύα (CAPMAS)

Απϐ πλευρϊσ ειςαγωγών, ςϑμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ CAPMAS, η ςυνολικό αξύα
των αιγυπτιακών ειςαγωγών προώϐντων ΣΠΕ εκτιμϊται για το 2018 ςε $5,1 δις.,
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ϋναντι $3,54 δις. το 2017 (αϑξηςη 44%), ενώ το οκτϊμηνο 2019 αυτό εκτιμϊται
ςε $3,19 δις. Η Αύγυπτοσ εμφανύζεται να ειςϊγει κυρύωσ τηλεφωνικϋσ ςυςκευϋσ ($2,12
δις. το 2018, αϑξηςη 36,8% ϋναντι του 2017), διατϊξεισ ημιαγωγών ($582,25 εκατ,
αϑξηςη 422,1%), μϋρη τηλεπικοινωνιακών ςυςκευών ($545,38 εκατ., αϑξηςη 1,3%),
ςϑρματα, καλώδια με ηλεκτρικό μϐνωςη ($453,65 εκατ., μικρό αϑξηςη 0,2%), ςυςκευϋσ
ηλεκτρονικών υπολογιςτών ($372,61 εκατ., αϑξηςη 113,4%), ςυςκευϋσ / διατϊξεισ
ηλεκτρικών κυκλωμϊτων ($279,77 εκατ., αϑξηςη 36,4%), μηχανϋσ εκτϑπωςησ ($151,27
εκατ., αϑξηςη 34,2%), λογιςμικϐ & υλικϐ λογιςμικοϑ ($147,48 εκατ.) και οθϐνεσ
απεικϐνιςησ / δϋκτεσ τηλεϐραςησ ($135 εκατ., αϑξηςη 143%). Ψσ κϑριοι προμηθευτϋσ
τησ αιγυπτιακόσ αγορϊσ εμφανύζονται οι χώρεσ τησ Ωπω Ανατολόσ (Κύνα, Ν. Κορϋα,
Βιετνϊμ), ευρωπαώκϋσ χώρεσ (κυρύωσ Γερμανύα, Ιταλύα, ουηδύα, Γαλλύα), η Ρωςύα, οι
ΗΠΑ, η Ινδύα, καθώσ και τα ΗΑΕ.
Αιγυπτιακϋσ ειςαγωγϋσ προώϐντων & εξοπλιςμοϑ ΣΠΕ
(4ψόφιοι Δ.Κ., κατϊταξη με βϊςη αξύεσ 2018, ςτοιχεύα CAPMAS)
Δ.Κ.
8517
8541
8529
8544
8471
8536

8443

Περιγραφό

2017 ($)

2018 ($)

2019
(8μηνο) ($)
Σηλεφωνικϋσ ςυςκευϋσ 1.546.745.127 2.116.147.414 1.439.930.329
ςυνδρομητών
Δύοδοι,
111.530.900
582.250.453
263.682.354
κρυςταλλολυχνύεσ,
διατϊξεισ με ημιαγωγϐ
Μϋρη
ςυςκευών 538.319.241
545.384.966
454.307.608
κλϊςεων 8525-8528
ϑρματα,
καλώδια, 452.779.020
453.650.728
242.837.005
αγωγού με ηλεκτρικό
μϐνωςη
Αυτϐματεσ
μηχανϋσ 174.621.766
372.614.299
206.991.359
επεξεργαςύασ
πληροφοριών
υςκευϋσ & διατϊξεισ 205.046.018
279.772.343
180.381.682
για διακοπό, κατανομό
κλπ.
ηλεκτρικών
κυκλωμϊτων
Μηχανϋσ εκτϑπωςησ
112.755.155
151.272.208
109.377.406

Κϑριοι προμηθευτϋσ
(2018)
Κύνα (74%), Βιετνϊμ
(11%), ουηδύα (2%)
Κύνα (90%), Ν. Κορϋα
(6%), Σαώβϊν (2%)
Κύνα (60%), Ν. Κορϋα
(24%), Βιετνϊμ (6%)
Κύνα (20%), Γερμανύα
(14%), Ιταλύα (10%)
Κύνα (35%), Βιετνϊμ
(29%), ΗΑΕ (13%)
Κύνα (25%), Ιταλύα
(12%), Γερμανύα
(10%)
Κύνα (30%), Γερμανύα
(18%), Ιταλύα (12%)
Ρωςύα (46%),
ουηδύα (28%), Κύνα
(12%)

8523

Δύςκοι,
ταινύεσ,
διατϊξεισ αποθόκευςησ
με ημιαγωγϐ

76.955.117

147.485.109

21.175.282

8528

Οθϐνεσ
απεικϐνιςησ,
δϋκτεσ τηλεϐραςησ
Μηχανϋσ & ςυςκευϋσ
ηλεκτρικϋσ, με δικό
τουσ λειτουργύα
Μϋρη εξαρτόματα για
ςυςκευϋσ
κλϊςεων
8470-8472
υςκευϋσ εκπομπόσ για
ραδιοφωνύα
/
τηλεϐραςη
Μικρϐφωνα & ϊλλεσ
ςυςκευϋσ όχου

55.559.533

135.006.211

81.667.050

85.027.873

72.992.362

39.221.223

41.989.525

49.113.956

15.124.351

Κύνα (61%), Γερμανύα
(12%), Γαλλύα (5%)

36.696.545

45.371.634

22.336.100

Κύνα (43%), ΗΠΑ
(13%), λοβενύα (7%)

2.910.858

44.650.816

33.693.085

Κύνα (61%), Ν. Κορϋα
(8%), Βιετνϊμ (7%)

8543
8473
8525
8518
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Βιετνϊμ (44%), Κύνα
(32%), Ν. Κορϋα (6%)
Κύνα (57%), Γερμανύα
(8%), Ιαπωνύα (8%)

Δ.Κ.

Περιγραφό

2018 ($)

35.534.215

24.050.877

2019
(8μηνο) ($)
40.641.021

8472

Ωλλεσ
μηχανϋσ
ςυςκευϋσ γραφεύου

8526

υςκευϋσ ραντϊρ

6.230.451

19.846.243

5.312.168

8542

27.732.823

19.825.302

10.791.445

8470

Ηλεκτρονικϊ
ολοκληρωμϋνα
κυκλώματα
Τπολογιςτικϋσ μηχανϋσ

13.500.671

16.902.513

11.919.076

8534

Συπωμϋνα κυκλώματα

11.373.539

15.659.794

8.170.497

8527

υςκευϋσ λόψησ για τη
ραδιοφωνύα
Καλώδια οπτικών ινών

6.632.618

10.788.376

6.329.821

340.944

616.865

560.989

996.167

226.534

177.262

900110

90304000 Ωλλα
ϐργανα
ςυςκευϋσ
τηλεπικοινωνιών

&

2017 ($)

&

Κϑριοι προμηθευτϋσ
(2018)
Ουγγαρύα (32%),
Γερμανύα (25%),
Ιαπωνύα (14%)
Ρωςύα (84%), Κύνα
(2%), Λιθουανύα (2%)
Ν. Κορϋα (60%), Κύνα
(9%), Γερμανύα (8%)
Κύνα (72%), Φονγκ
Κονγκ (18%),
Ινδονηςύα (3%)
Κύνα (72%), Σαώλϊνδη
(17%), Ιαπωνύα (3%)
Κύνα (44%), Γερμανύα
(26%), Μεξικϐ (18%)
ΗΠΑ (60%), Ινδύα
(28%), Ν. Κορϋα (4%)
ΗΠΑ (39%), Καναδϊσ
(24%), Κύνα (21%)

Πηγό: Αιγυπτιακό ςτατιςτικό υπηρεςύα (CAPMAS)

Οι ελληνικϋσ εξαγωγϋσ προώϐντων και εξοπλιςμοϑ ΣΠΕ προσ την Αύγυπτο
βρύςκονται ςε ςχετικϊ αξιϐλογα επύπεδα, με οριςμϋνεσ διακυμϊνςεισ, τα
τελευταύα χρϐνια. ϑμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ ΕΛΣΑΣ, το 2018 ανόλθαν ςε €4,73
εκατ. (αϑξηςη 449,8% ϋναντι του 2017), αποτελοϑμενεσ κυρύωσ απϐ εξαγωγϋσ
ςυρμϊτων & καλωδύων με ηλεκτρικό μϐνωςη (€3,36 εκατ., αϑξηςη 1107,1%),
μηχανημϊτων εκτϑπωςησ (€476,09 χιλ., αϑξηςη 752,1%), τηλεφωνικών ςυςκευών
(€241,7 χιλ., αϑξηςη 495%), ςυςκευών μετϊδοςησ για τη ραδιοτηλεφωνύα (€189,7
χιλ., αϑξηςη 16,1%) και ςυςκευών ηλεκτρονικών υπολογιςτών (€116,6 χιλ., αϑξηςη
34,5%). Σο οκτϊμηνο 2019, οι ελληνικϋσ εξαγωγϋσ προώϐντων & εξοπλιςμοϑ ΣΠΕ προσ
Αύγυπτο ανόλθαν ςε €1,95 εκατ., αποτελοϑμενεσ κυρύωσ απϐ μονωμϋνα ςϑρματα &
καλώδια (€1,47 εκατ.). ϑμφωνα με τα αιγυπτιακϊ ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα, ο ελληνικόσ
προϋλευςησ τηλεπικοινωνιακϐσ και ηλεκτρονικϐσ εξοπλιςμϐσ κατϋχει πολϑ μικρϊ
μερύδια ςτισ ςυνολικϋσ αιγυπτιακϋσ ειςαγωγϋσ, με υψηλϐτερο αυτών το 0,81% που
κατϋχουν τα ελληνικϊ μονωμϋνα ςϑρματα & καλώδια.
Οι ειςαγωγϋσ μασ εξοπλιςμοϑ ΣΠΕ απϐ την Αύγυπτο δεν παρουςιϊζουν ιδιαύτερο
ενδιαφϋρον, ανερχϐμενεσ το 2018 ςε €51,8 χιλ., ςυνιςτϊμενεσ κυρύωσ ςε τηλεφωνικϋσ
ςυςκευϋσ (€47,7 χιλ.).
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8443'

8471'

8473'

8517'

8518'

Ελληνικϋσ εξαγωγϋσ προσ Αύγυπτο προώϐντων & εξοπλιςμοϑ ΣΠΕ (κατϊταξη με βϊςη αξύεσ 2018, ςτοιχεύα ΕΛΣΑΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΞΑΓΩΓΕ
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ
ΑΙΓΤΠΣΟ (2016-2019)
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ
εκτϑπωςησ
Μηχανϋσ επεξεργαςύασ
δεδομϋνων, αυτϐματεσ, και
μονϊδεσ αυτών.
Μαγνητικϋσ ό οπτικϋσ
διατϊξεισ ανϊγνωςησ,
μηχανϋσ εγγραφόσ των
δεδομϋνων, μηχανϋσ
επεξεργαςύασ των
δεδομϋνων αυτών, π.δ.κ.α.
Μϋρη και εξαρτόματα που
αναγνωρύζονται ϐτι
προορύζονται αποκλειςτικϊ
ό κϑρια για τισ μηχανϋσ ό
ςυςκευϋσ των κλϊςεων
8469 ϋωσ 8472, π.δ.κ.α.
Ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ για
την ενςϑρματη τηλεφωνύα
ό την ενςϑρματη
τηλεγραφύα
Μικρϐφωνα και τα
υποςτηρύγματα αυτών.
Μεγϊφωνα, ακουςτικϊ,
ϋςτω και ςυνδυαςμϋνα με
μικρϐφωνο

2018

2017

2016

2019 (7μηνο)

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

ΠΟΟΣΗΣΑ
(κιλϊ)

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

ΠΟΟΣΗΣΑ
(κιλϊ)

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

ΠΟΟΣΗΣΑ
(κιλϊ)

ΑΞΙΑ
(ευρώ

ΠΟΟΣΗΣΑ
(κιλϊ)

Μεταβολό
αξύασ
2018/17 (%)

Ελληνικϐ
μερύδιο ςτισ
αιγυπτιακϋσ
ειςαγωγϋσ
2018
(ςτοιχεύα
CAPMAS)

476.090

44.231

55.875

549

97.215

30.248

200.254

178.489

752,1%

0,09%

116.605

1.128

86.702

835

59.453

1.163

17.072

179

34,5%

0,00%

79.634

1.475

32.265

983

18.395

528

25.694

640

146,8%

0,00%

241.689

1.717

40.622

241

389.971

3.095

19.404

142

495,0%

0,02%

43.866

1.860

3.177

35

0

0

20.997

480

1280,7%

0,00%

25

CN4

8523'

8525'

8526'

8527'

8528'

8529'

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

υχνοδιαμορφωμϋνεσ
φϋρουςεσ όχου και
παρϐμοια μϋςα εγγραφόσ
προπαραςκευαςμϋνα για
εγγραφό, χωρύσ εγγραφό
υςκευϋσ μετϊδοςησ
(πομπού) για τη
ραδιοτηλεφωνύα, τη
ραδιοτηλεγραφύα, τη
ραδιοφωνύα ό την
τηλεϐραςη. Σηλεοπτικϋσ,
μαγνητοςκοπικϋσ ςυςκευϋσ
υςκευϋσ ραδιοανύχνευςησ
και ραδιοβϐληςησ
(ραντϊρ), ςυςκευϋσ
ραδιοναυςιπλούασ και
ραδιοτηλεχειριςμοϑ
υςκευϋσ λόψησ για τη
ραδιοτηλεφωνύα, τη
ραδιοτηλεγραφύα ό τη
ραδιοφωνύα, ϋςτω και
ςυνδυαςμϋνεσ
Σηλεοπτικού δϋκτεσ, οθϐνεσ
βύντεο και ςυςκευϋσ
προβολόσ εικϐνασ απϐ
βύντεο
Μϋρη για ςυςκευϋσ
εκπομπόσ & λόψησ για τη
ραδιοτηλεφωνύα, τη
ραδιοτηλεγραφύα, τη
ραδιοφωνύα ό την τηλ/ςη

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

ΠΟΟΣΗΣΑ
(κιλϊ)

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

ΠΟΟΣΗΣΑ
(κιλϊ)

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

ΠΟΟΣΗΣΑ
(κιλϊ)

ΑΞΙΑ
(ευρώ

ΠΟΟΣΗΣΑ
(κιλϊ)

Μεταβολό
αξύασ
2018/17 (%)

Ελληνικϐ
μερύδιο ςτισ
αιγυπτιακϋσ
ειςαγωγϋσ
2018
(ςτοιχεύα
CAPMAS)

3.000

35

13.648

68

9.421

203

2.118

11

-78,0%

0,00%

189.659

1.937

163.382

1.769

106.726

1.116

14.349

197

16,1%

0,21%

60.637

1.084

37.861

249

14.432

84

37.597

447

60,2%

0,00%

1.785

5

0

0

0

0

0

0

Ø

0,00%

300

85

4.227

107

18.904

202

329

46

-92,9%

0,03%

45.438

1.102

23.566

621

64.528

750

14.014

229

92,8%

0,00%
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ΑΞΙΑ
(ευρώ)

ΠΟΟΣΗΣΑ
(κιλϊ)

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

ΠΟΟΣΗΣΑ
(κιλϊ)

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

ΠΟΟΣΗΣΑ
(κιλϊ)

ΑΞΙΑ
(ευρώ

ΠΟΟΣΗΣΑ
(κιλϊ)

Μεταβολό
αξύασ
2018/17 (%)

Ελληνικϐ
μερύδιο ςτισ
αιγυπτιακϋσ
ειςαγωγϋσ
2018
(ςτοιχεύα
CAPMAS)

8534'

Κυκλώματα τυπωμϋνα
υςκευϋσ ηλεκτρικϋσ, για το
κλεύςιμο, τη διακοπό, την
προςταςύα ό τη ςϑνδεςη
ηλεκτρικών κυκλωμϊτων
Δύοδοι, τρανζύςτορ και
παρϐμοιεσ διατϊξεισ με
ημιαγωγϐ.
Υωτοευαύςθητεσ διατϊξεισ
με ημιαγωγϐ
Ολοκληρωμϋνα κυκλώματα
και ηλεκτρονικϋσ
μικροςυναρμολογόςεισ
Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ με
δικό τουσ λειτουργύα,
ηλεκτρικϋσ, π.δ.κ.α
ϑρματα και καλώδια (ϐ.
ςυμπ. τα ομοαξονικϊ
καλώδια) για
ηλεκτροτεχνικό χρόςη,
μονωμϋνα και ϊλλοι
μονωμϋνοι ηλεκτρικού
αγωγού, ϋςτω και με
εξαρτόματα ςϑνδεςησ.
Καλώδια απϐ οπτικϋσ ύνεσ

0

0

0

0

440

4

71

20

Ø

0,00%

97.893

1.698

108.872

2.146

26.467

699

129.656

2.484

-10,1%

0,06%

0

0

2.896

60

5.845

500

48

1

-100,0%

0,00%

2.350

34

3.867

57

507

1

0

0

-39,2%

0,00%

8.991

3.752

4.898

17.593

15.518

18.231

1.843

13

83,6%

0,05%

3.362.709

950.258

278.570

44.564

107.238

22.157

1.472.508

393.953

1107,1%

0,81%

ΤΝΟΛΟ (ΑΞΙΕ)

4.730.646

8536'

8541'
8542'
8543'

8544'

860.428

935.060

Πηγό: ΕΛΣΑΣ. Μερύδιο αγορϊσ: Αιγυπτιακό ςτατιςτικό υπηρεςύα (CAPMAS)
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1.953.836

449,8%
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'8443'

8471'

8473'
8517'

8523'

8525'

Ελληνικϋσ ειςαγωγϋσ απϐ Αύγυπτο προώϐντων & εξοπλιςμοϑ ΣΠΕ (κατϊταξη με βϊςη αξύεσ 2018, ςτοιχεύα ΕΛΣΑΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΙΑΓΩΓΕ
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΠΕ ΑΠΟ ΣΗΝ
ΑΙΓΤΠΣΟ (2016-2019)
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ
εκτϑπωςησ
Μηχανϋσ επεξεργαςύασ
δεδομϋνων, αυτϐματεσ, και
μονϊδεσ αυτών. Μαγνητικϋσ ό
οπτικϋσ διατϊξεισ ανϊγνωςησ,
μηχανϋσ εγγραφόσ των
δεδομϋνων, μηχανϋσ
επεξεργαςύασ των δεδομϋνων
αυτών, π.δ.κ.α.
Μϋρη και εξαρτόματα που
αναγνωρύζονται ϐτι
προορύζονται αποκλειςτικϊ ό
κϑρια για τισ μηχανϋσ ό
ςυςκευϋσ των κλϊςεων 8469
ϋωσ 8472, π.δ.κ.α.
Ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ για την
ενςϑρματη τηλεφωνύα ό την
ενςϑρματη τηλεγραφύα
υχνοδιαμορφωμϋνεσ
φϋρουςεσ όχου και παρϐμοια
μϋςα εγγραφόσ
προπαραςκευαςμϋνα για
εγγραφό, χωρύσ εγγραφό
υςκευϋσ μετϊδοςησ (πομπού)
για τη ραδιοτηλεφωνύα, τη
ραδιοτηλεγραφύα, τη
ραδιοφωνύα ό την τηλεϐραςη.
Σηλεοπτικϋσ,
μαγνητοςκοπικϋσ ςυςκευϋσ

2018

2017

2016

2019 (7μηνο)

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

ΠΟΟΣΗΣΑ
(κιλϊ)

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

ΠΟΟΣΗΣΑ
(κιλϊ)

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

ΠΟΟΣΗΣΑ
(κιλϊ)

ΑΞΙΑ
(ευρώ

ΠΟΟΣΗΣΑ
(κιλϊ)

Μεταβολό
αξύασ
2018/17 (%)

0

0

0

0

0

0

1.300

835

Ø

37

1

135

4

236

10

2.652

161

-72,6%

245

5

0

0

720

29

321

31

Ø

47.695

40

10.725

22

100

1

16.743

74

344,7%

96

5

93

1

566

3

1.722

27

0

0

546

3

28

3,2%

0

0

Ø

CN4

8526'
8528'

8529'

8536'
8542'
8543'

8544'

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

ΠΟΟΣΗΣΑ
(κιλϊ)

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

ΠΟΟΣΗΣΑ
(κιλϊ)

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

ΠΟΟΣΗΣΑ
(κιλϊ)

ΑΞΙΑ
(ευρώ

ΠΟΟΣΗΣΑ
(κιλϊ)

Μεταβολό
αξύασ
2018/17 (%)

0

0

469

4

320

150

0

0

-100,0%

314

28

331

6

185

1

0

0

-5,1%

86

2

0

0

185

6

5.415

53

Ø

0

0

0

0

14.578

1.450

11.770

796

Ø

0

0

0

0

731

2

0

0

Ø

υςκευϋσ ραδιοανύχνευςησ
και ραδιοβϐληςησ (ραντϊρ),
ςυςκευϋσ ραδιοναυςιπλούασ
και ραδιοτηλεχειριςμοϑ
Σηλεοπτικού δϋκτεσ, οθϐνεσ
βύντεο και ςυςκευϋσ προβολόσ
εικϐνασ απϐ βύντεο
Μϋρη για ςυςκευϋσ εκπομπόσ
& λόψησ για τη
ραδιοτηλεφωνύα, τη
ραδιοτηλεγραφύα, τη
ραδιοφωνύα ό την τηλ/ςη
υςκευϋσ ηλεκτρικϋσ, για το
κλεύςιμο, τη διακοπό, την
προςταςύα ό τη ςϑνδεςη
ηλεκτρικών κυκλωμϊτων
Ολοκληρωμϋνα κυκλώματα
και ηλεκτρονικϋσ
μικροςυναρμολογόςεισ
Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ με δικό
τουσ λειτουργύα, ηλεκτρικϋσ,
π.δ.κ.α
ϑρματα και καλώδια (ϐ.
ςυμπ. τα ομοαξονικϊ
καλώδια) για ηλεκτροτεχνικό
χρόςη, μονωμϋνα και ϊλλοι
μονωμϋνοι ηλεκτρικού αγωγού,
ϋςτω και με εξαρτόματα
ςϑνδεςησ. Καλώδια απϐ
οπτικϋσ ύνεσ

0

0

100

1

42.862

480

0

0

-100,0%

1.621

249

68

2

362

49

0

0

2283,8%

ΤΝΟΛΟ (ΑΞΙΕ)

51.816

11.921

61.391

Πηγό: ΕΛΣΑΣ.
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38.201

334,7%

8 υμπερϊςματα & προτϊςεισ
Γεγονϐσ εύναι ϐτι υπϊρχουν ςημαντικϊ περιθώρια περαιτϋρω μεγϋθυνςησ του
αιγυπτιακοϑ κλϊδου ΣΠΕ, οφειλϐμενα κυρύωσ ςτο ϐτι η αιγυπτιακό αγορϊ
ευρύςκεται ακϐμη ςε φϊςη ανϊπτυξησ τησ χρόςησ δεδομϋνων, φϊςη η οπούα ϋχει όδη
παρϋλθει για αρκετϋσ ϊλλεσ παρεμφερεύσ αγορϋσ. Αν και η αιγυπτιακό αγορϊ, ιδιαύτερα
κινητόσ τηλεφωνύασ, εμφανύζει τϊςεισ κορεςμοϑ, κυρύωσ απϐ πλευρϊσ αριθμοϑ
ςυνδρομητών, η εντυπωςιακό αϑξηςη τησ χρόςησ κινητών δεδομϋνων –ςε ςυνϋχεια
τησ ειςαγωγόσ τησ τεχνολογύασ 4G- καθώσ και η προοπτικό επϋκταςησ των δικτϑων
ςταθερόσ τηλεφωνύασ, αναμϋνεται να ςυνεχύςουν οδηγοϑν ςε αξιϐλογεσ ανϐδουσ των
εςϐδων των εταιρειών του κλϊδου τηλεπικοινωνιών ςτην Αύγυπτο.
Επιπλϋον, η διαρκόσ ςτόριξη απϐ πλευρϊσ κρϊτουσ αναμϋνεται να
διαδραματύςει κεντρικϐ ρϐλο ςτην ανϊδειξη τησ χώρασ ςε περιφερειακϐ και
διεθνϋσ τεχνολογικϐ κϋντρο, μϋςω επενδϑςεων ςε υποδομϋσ, καθώσ και παροχόσ
φορολογικών κινότρων ςτην ανϊπτυξη τεχνολογικών πϊρκων και βιομηχανικών
μονϊδων καταςκευόσ ηλεκτρονικών ειδών και τηλεπικοινωνιακοϑ εξοπλιςμοϑ. Επύςησ
καθοριςτικϐ ρϐλο προσ την ύδια κατεϑθυνςη θα παύξει η χρηματοδϐτηςη του ιδιωτικοϑ
τομϋα, ιδιαύτερα ςτον υποκλϊδο τησ ανϊπτυξησ νεοφυών τεχνολογικών επιχειρόςεων.
ϑμφωνα με εγχώριεσ κλαδικϋσ εκτιμόςεισ, το ανταγωνιςτικϐ πλεονϋκτημα τησ
Αιγϑπτου ςτον κλϊδο ΣΠΕ πηγϊζει απϐ το μεγϊλο μϋγεθοσ τησ εςωτερικόσ
αγορϊσ τησ, καθώσ επύςησ απϐ το υψηλϐ επύπεδο τησ πληθυςμιακόσ διεύςδυςησ
τησ κινητόσ τηλεφωνύασ, αλλϊ και απϐ τον υψηλϐ βαθμϐ τεχνολογικόσ παιδεύασ
του μεγϊλου –και διαρκώσ αυξανϐμενου- νεανικοϑ πληθυςμοϑ τησ χώρασ.
Ιδιαύτερο ενδιαφϋρον για δραςτηριοπούηςη ελληνικών επιχειρόςεων κλϊδου ΣΠΕ
ςτην Αύγυπτο παρουςιϊζουν τϐςο οι εξαγωγϋσ τηλεπικοινωνιακοϑ εξοπλιςμοϑ
και λογιςμικοϑ για εφαρμογϋσ, ϐςο και η παροχό ςυμβουλευτικών υπηρεςιών
ςτον αιγυπτιακϐ δημϐςιο και ιδιωτικϐ τομϋα, ό και η απϐ κοινοϑ υλοπούηςη
ϋργων.
Αξιϐλογεσ προοπτικϋσ ανϊπτυξησ ςυνεργαςιών παρουςιϊζει η τριμερόσ ςυνεργαςύα
Ελλϊδασ-Κϑπρου-Αιγϑπτου ςτον τομϋα των τεχνολογιών πληροφορικόσ και
επικοινωνιών, μεταξϑ ϊλλων μϋςω του τριμεροϑσ ςυνεργατικοϑ προγρϊμματοσ
καινοτομύασ COIN, το οπούο θα πρϋπει να εντατικοποιόςει τισ δραςτηριϐτητϋσ του
και να χρηςιμοποιηθεύ ωσ «εργαλεύο» για την περαιτϋρω ενθϊρρυνςη των
επιχειρηματικών ςυνεργαςιών ςτον κλϊδο ΣΠΕ, καθώσ και για τη διεϑρυνςη και
διαφοροπούηςη των χρηματοδοτικών πηγών για τισ νεοφυεύσ τεχνολογικϋσ και
καινοτϐμεσ επιχειρόςεισ των τριών κρατών.
Σο Γραφεύο μασ ϋχει ειςηγηθεύ την επανϊληψη τησ εθνικόσ ςυμμετοχόσ μασ του
2018 ςτην καθιερωμϋνη μεγϊλη διεθνό, περιφερειακόσ εμβϋλειασ ϋκθεςη Cairo
ICT, που διοργανώνεται ςε ετόςια βϊςη, με ϋγκαιρη εκ των προτϋρων πληροφϐρηςη
του Γραφεύου μασ με ςκοπϐ την παροχό ςυνδρομόσ ςτουσ Ϊλληνεσ εκθϋτεσ και
ενδεχομϋνωσ την πραγματοπούηςη μικρόσ παρϊλληλησ προωθητικόσ εκδόλωςησ για
τον ελληνικϐ κλϊδο ΣΠΕ και τισ προοπτικϋσ επιχειρηματικών ςυνεργαςιών.
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9 τοιχεύα κϑριων επαφών αιγυπτιακοϑ κλϊδου ΣΠΕ
Ministry of Communication & Information Technology
Tel: +20 (2) 3534-1300
Fax: +20 (2) 3537-1111
E-mail: webmaster@mcit.gov.eg, nsaadany@mcit.gov.eg, Web site: http://www.mcit.gov.eg
Information Technology Industry Development Authority (ITIDA)
Tel.: +20 (2) 3534-2000, 3534-5219
E-mail: nshaaban@itida.gov.eg, Web site: https://www.itida.gov.eg
Egypt Innovate (Technology Innovation & Entrepreneurship Center)
Tel.: +20 (2) 3534-5760, 3534-5711
E-mails: mnour@tiec.gov.eg, amoustafa@tiec.gov.eg, Web site: https://www.tiec.gov.eg
National Telecom Regulatory Authority (NTRA)
Tel.: (+202) 3534-4000, Fax: (+202) 3534-4155
E-mail: info@tra.gov.eg, Web site: http://www.tra.gov.eg
Information Technology & Communication Chamber
Tel.: +20 (2) 2403-1987, 2403-1978, 2403-1985
Fax: +20 (2) 2403-1985
E-mail: cit@cit-fei.org
Central Bank of Egypt
Tel: +20 (2) 2770-2770, 2770-1770, 2597-6000
Fax: +20 (2) 2391-7168, 2392-8693, 2597-6081
E-mail: info@cbe.org.eg, Web site: http://www.cbe.org.eg
General Authority for Investment & Free Zones
Tel: +20 (2) 2405-5452, Fax: +20 (2) 2405-5425
E-mail: mohsen.adel@gafinet.org.eg, myoussef@gafinet.org.eg, s.eman@gafinet.org
Web site: http://www.gafi.gov.eg
Telecom Egypt
Tel: +20 (2) 3131-5219, 3131-5219
Fax: +20 (2) 3131-6115
E-mail: investor.relations@telecomegypt.com, Web site: http://te.eg
Trade Fairs International
Tel.: +(202) 2691-0792-6
E-mail: cairoict@cairoict.com, inquiries@cairoict.com
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