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Abstract 

Sharing Economy and its Impact on Tourism in Egypt 
Doaa Samir Mohammed Hizah                                       Jermien Hussein Abdelkafy 

Sharing economy describes the phenomenon as peer to peer sharing of access to under-
utilised goods and services, which prioritizes utilization and accessibility over ownership, 
either for free or for a fee. Sharing economy is able to change tourist behavior; including 
choices of place to visit, community facilities and infrastructure, and integration of online 
and offline behaviour. It is unclear for the time being how the sharing economy redefines the 
roles of tourists and locals compared to those of the conventional market economy. Tourism 
industry has been considered as one of the most innovative sectors, where the sharing 
economy found a suitable ground for flourishing. Airbnb, Uber are the most cited examples 
that have become symbols of the sharing economy in tourism. 
New companies are frequently emerging and lending its name to the ‘sharing economy’, 
drawing the attention of many in the tourism industry who believe that they are simply 
allowing people a means to profit. Many sectors such as transport, tours, retail and hospitality 
may face increased pressures from the sharing economy in the near future. If these pressures 
are not adequately addressed, tourism businesses stand to lose a significant portion of the 
market to “unlawful” businesses and struggle to survive. The problem of the study represents 
as the Egyptian tourist sector should enhance the competitiveness capability of the Egyptian 
travel agencies, minimize the negative impacts and maximize the positive impacts for tourist 
companies that operate their work under the umbrella of sharing economy.  
The study aims at: 1- Shedding light on the concept of sharing economic as a new approach 
in the tourism industry. 2- Identifying the strengths, weaknesses, opportunities and threats for 
the application of sharing economy in the Egyptian tourist sector. 3. Assessing the impact of 
sharing economy on the Egyptian travel agencies and the incoming tourist traffic to Egypt. 
Within this context, a questionnaire form was directed to Egyptian tourist experts from 
December 2016 to February 2017. The study ended up with a number of guiding 
recommendations. 
KeyWords: Sharing Economy, Egyptian Travel Agencies, Incoming Tourist Traffic to 
Egypt. 
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