משרד התיירות

התיירות כמנוע צמיחה כלכלי והשפעת הרגולציה
על הצמיחה
05.09.12
נועז בר ניר

חזון משרד התיירות

להפוך את תעשיית התיירות למשאב לאומי ולאחד
ממנועי הצמיחה הכלכליים
המובילים במשק
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ייעוד ומטרות משרד התיירות
 משרד התיירות הוא משרד כלכלי ,שיעדו העיקרי הוא הגדלת היקף הפעילות
הכלכלית במשק.
 הישגי המשרד נמדדים במונחים כלכליים כגון :תרומה לתוצר הלאומי,
תרומה למאזן התשלומים ,הגדלת היקף ההשקעות בענף התיירות ותרומה
לתעסוקה במשק .הישגי המשרד באים לידי ביטוי בשיפור תדמית ישראל
בעולם.
 משרד התיירות עוסק בתחומים הבאים:
א .שיווק ישראל לתיירות נכנסת ,בקרב קהלים ממוקדים ובארצות נבחרות בחו"ל;

ב .הגדלת היקף תיירות הפנים והחוץ ;
ג .תכנון ופיתוח תשתיות תיירותיות ציבוריות על בסיס אזורי ונושאי;
ד .שיפור המוצר התיירותי ,גיוונו ובקרה על איכותו;
ה .עידוד ותמרוץ משקיעים חדשים בענף המלונאות;
ו .הכשרת כוח-אדם מקצועי ואקדמיזציה בתעשיית התיירות;
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התפלגות התיירות הנכנסת לפי מדינות מקור
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מאפייני התיירות לישראל 2011 -
 ל 61%-מהמבקרים בישראל זהו ביקורם הראשון בארץ (52%
ב)2010-
 28% מגיעים למטרת צליינות 24% ,לתיור וטיול 17% ,לביקור
קרובים וידידים 13% ,בילוי והנאה ו 12%-לעסקים ושליחויות



ממוצע השהייה בישראל הינו  8לילות

 60% מהתיירים המגיעים הינם נוצרים 24% ,יהודים והיתר
ללא שיוך דתי
 10% מהתיירים המגיעים לישראל מבקרים גם במדינות
נוספות באזור במהלך הטיול הנוכחי
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כניסות תיירים לישראל – עשור אחרון
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הרצון לבקר בישראל והנכונות להמליץ על
הביקור בישראל
 65% בטוחים או חושבים שיבקרו בישראל

 30% מהנשאלים השיבו כי קיים סיכוי גדול שיבררו על ביקור
בישראל
 4% בטוחים או חושבים שלא יבקרו בישראל
 99% מהנשאלים שביקרו בישראל אמרו שימליצו לאחרים
לבוא ולבקר בה

* הנתונים נלקחו מסקר של משרד התיירות
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התיירות כמנוע צמיחה למשק הישראלי


לישראל יתרון יחסי אדיר – "ארץ הקודש שמרכזה ירושלים"



מספר התיירים גדל למרות המשברים הגיאופוליטיים ולמרות
המשבר הכלכלי



פוטנציאל גדול ממדים ומצוי ב"מרחק הושטת היד"

מעבר לתועלת הכלכלית ,כל תייר הוא "שגריר של רצון טוב"
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תועלות כלכליות מענף התיירות בשנת 2011
 תעסוקה  -תעשיית התיירות מעסיקה היום ישירות כ 100 -אלף עובדים
ובעקיפין עוד  100אלף עובדים.
 כל תייר מכניס למשק ( 1,325$לא כולל תעופה).
 כל  100,000תיירים יוצרים  2,800מקומות עבודה  -כל  36תיירים
המגיעים לארץ יוצרים מקום עבודה אחד.
 מרבית העובדים מועסקים בפריפריה.

 תעשיית התיירות הינה תעשייה המאפשרת תעסוקה גם לאוכלוסיות
שחלקן בשוק העבודה נמוך.
 הכנסות למשק מתעשיית התיירות – בשנת  2011היו כ 35-מיליארד ,₪
 7%יותר משנת ;2010
 פיתוח עסקים קטנים ובינוניים בתיירות  -בשנת  2011הוקמו  230עסקים
קטנים ברחבי הארץ שקיבלו סיוע בייעוץ וחלק גם במימון הקמה
באמצעות מענק מנהלי.
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תרומת התיירות בישראל
הענף

2011

2006

אחוז הערך
המוסף 2011

הכנסות מתיירות נכנסת

3,784

1,883

76%

הכנסות מדמי נסיעה

749

506

44%

סך הכנסות מתיירות

4,533

2,389

71%

יצוא חקלאי – סה"כ

1,353

1,029

83%

ייצוא תעשייתי – סה"כ

53,637

38,330

34%

מזה :יהלומים

11,023

6,367

9%

רכיבים אלקטרונים

4,350

1,783

64%

כימיקלים

17,049

8,365

58%

ייצוא סחורות (מותאם למאזן התשלומים)

62,419

43,334

ייצוא שירותים

26,863

18,288

הכנסות מתיירות כאחוז מסך יצוא שירותים

16.9%

12.4%

הכנסות מתיירות כאחוז מסך יצוא

5.1%

3.8%
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מגמות בתיירות בישראל
 תיירות הפנים מהווה  55%מסך הלינות בבתי המלון
(דומיננטיות של ועדי עובדים)

 מדיניות השמים הפתוחים  -הסכם התעופה עם האיחוד
האירופי



גידול חד בתיירים ממדינות הBRIC-



מלונות בוטיק



אין בנייה של מלונות גדולים



רשתות בינלאומית שנכנסו לארץ:


וולדרוף אסטוריה – ירושלים



ריץ' קרלטון – הרצליה



קמפינסקי – תל אביב



 - WESTאשדוד
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תוכנית עבודה  -משרד התיירות
תוכנית העבודה התלת  -שנתית של משרד התיירות הציבה יעד של
 5מיליון תיירים בשנת  2015בהתבסס על העוגנים הבאים:


שיווק ממוקד ומפולח (למדינות מקור וקהלי היעד);

 השקעה בתשתיות תיירותיות ופיתוח מקומות לינה – בניית
תוספת של  13,000חדרי מלון בנוסף ל 6,000-חדרים שבתהליכי
בנייה;
 הכשרת כוח אדם מקצועי ומיומן בתחום תיירות – מעבר
מ"עבודה" למקצוע;



השבחת המוצר התיירותי
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רגולציה


מהי רגולציה?
 פעולות של הסדרה פיקוח ואכיפה שנועדו לכוון ולווסת פעילויות פרטיות
בתחום או בשוק כלשהו לפקח עליהן



מה ההצדקה לרגולציה?
 לתקן כשלי שוק שמעוותים את פעולות השיווק החופשי ויוצרים אי
יעילות כלכלית
 הצדקה חברתית שמטרתה להבטיח צדק חלוקתי בכל הנוגע להקצאת
משאבים וטובין בחברה

13

השפעת הרגולציה על הצמיחה הכלכלית


קיימים שני סוגי רגולציות:
 .1רגולציה שהינה לטובת המשק והצרכן
 .2רגולציה שאינה עונה על המטרות מדוע נדרשת רגולציה
לדוגמא:

הרגולציה שהייתה קיימת בשוק הסלולר לפני כמה שנים משתייכת לסוג
השני ואילו הרגולציה שנעשתה בחודשים האחרונים משתייכת לסוג
הראשון



האם נשקלת עלות הרגולציה אל מול תועלתה?
 בישראל אין מנגנון הבודק את עלות הרגולציות מול תועלתן וכל
רגולטור בעיניו יעשה
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עלויות רגולציה בבתי מלון חריגות יחסית
למדינות החברות בOECD-


מפעילי בריכות שחיה



מדריכי חדר כושר



תקנים פיזיים



אבטחה



כשרות



מצילים



חוק שעות עבודה ומנוחה
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עלויות רגולציה חריגות בסקטורים אחרים
תחום צריכה:


סימון מחירים בסופרמרקטים
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לסיכום

נדרש ,לצד קביעת רגולציות בנושאים בהם
קיימים כשלי שוק לבטל רגולציות אשר פוגעות
בתחרותיות או אשר עלותן עולה על תועלתן
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