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נועז בר ניר ,מנכ"ל משרד התיירות  -התיירות כמנוע צמיחה כלכלי והשפעת הרגולציה על הצמיחה
הכלכלית
ישראל נמצאת במקום לא טוב במדדי יוקר אתרי התיירות והסיבה היא עודף רגולציה .בניגוד לח"כ גפני
אני לא חושב שזה נובע מההתאהבות של הרגולטורים ברגולציה .זה הגיע ממבקר המדינה האחרון.
שרים ומשרדים שונים קיבלו אחריות על דוח הכרמל ,וכדי לא להופיע בדוח הבא ,כל רגולטור צריך אפס
ניהול סיכונים.
כרגולטור אני אומר לכם שטוב שיש את הכנסת ,אבל היא לא מספיק מאזנת ולא מספיק שואלת שאלות.
עפות רגולציות בלי הבנת המשמעויות שלהן ,והתוצאה היא חמורה ביותר ופגיעה במשק .כפי שאמר ח"כ
גפני – הרגולציה חשובה מאד למשטר מסודר ,אבל צריכה להיות לה תועלת חברתית וכלכלית מוכחת.
לימדו טוב טוב מה יש ב ,OECD-ואם זה לא שם – צריך סיבות טובות מאד למה זה נמצא אצלנו .אנחנו
צריכים לשמור על התחרותיות במשק כתוצאה מההצטרפות ל.OECD-
משרד התיירות הוא משרד כלכלי שמטרתו לספק תעסוקה ותוצר במשק הישראלי .אנחנו נמדדים
במונחים של תרומה לתוצר הלאומי .אנחנו נמדדים בתרומה למאזן התשלומים .יש לנו תועלת אחת
נוספת במישור התדמיתי –  99%מהתיירים שמגיעים לארץ מרוצים או מרוצים מאד וימליצו לחבריהם
לבוא לארץ והם שגרירים של רצון טוב .הפעילות העיקרית שלנו היא לשווק את ישראל בחו"ל .אנחנו
המשווק של ישראל בחו"ל .אנחנו גם מטפלים בתשתיות הציבוריות לתיירים ,כולל עידוד בניית בתי מלון
באזורים מסוימים.
לפני  3שנים היינו בעופרת יצוקה ,היו  7.2מיליון תיירים ,והיום אנחנו בתוצאות טובות יותר .לא הגענו
ליעד של  4מיליון תיירים השנה ,אבל אנחנו בשיא של כל הזמנים ,והענף תופס חלק גדול ועולה בייצוא
השירותים הישראלי .המספרים בעליה מתמדת בעשור האחרון.
מאפייני התיירים –  16%זו הפעם הראשונה ,כלומר  39%מבקרים פעם שניה – ורובם לא יהודים .כולם
חוזרים מרוצים ושיעור השבים חזרה גבוה מאד 61% .מהתיירים משלבים ביקור במדינה נוספת באזור.
תועלות כלכליות – התיירות מעסיקה היום כ 611-אלף עובדים באופן ישיר ,ועוד כמספר הזה באופן עקיף.
כל תייר מכניס למשק ( $6371לא כולל תעופה).
תיירות הפנים שלנו מהווה  11%מהלינות בבתי מלון ,דומיננטיות ועדי עובדים .שר התחבורה חתם על
הסכם התחבורה עם האיחוד האירופי ,שיביא להורדת מחירים משמעותית לאורך  1שנים .יש גידול חד
בתיירות ממדינות ה ,BRIC-בעיקר ברזיל ורוסיה .מגמה עולמית שתופסת גם אצלנו היא מלונות הבוטיק,
ואין כמעט בניה של מלונות גדולים .נכנסו לארץ רשתות בינלאומיות כמו הוולדורף אסטוריה.
המשרד הציב יעד של  1מיליון תיירי חוץ ב ,7161-וזה מצריך השקעה בתשתיות תיירות ופיתוח מקומות
לינה ,כמו  63,111חדרי מלון חדשים שצריך לבנות.
עודף ביקוש ורגולציה שבולמת כניסת מתחרים חדשים יוצאת עליה במחירי המלונות .משרד התיירות
לקח את זה כיעד עיקרי ,והמטרה שלנו היא להוריד ב 61%-לפחות את המחיר.
רגולציה – ההצדקה שלה היא לתקן כשלי שוק שמעוותים את השוק החופשי או הצדקה חברתית
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להבטחת צדק חלוקה .יש היום רגולציה חיובית שנמצאת בחסר ורגולציה קיימת שאינה עונה על המטרות
לעיל .בשוק הסלולר למשל היה מעבר לרגולציה חיובית .יש לשקול כל רגולציה לעומת התועלות שלה.
בדיקת עלויות המלונות בארץ – חריגה ביחס למדינות ה ,OECD-ואין מתחרים חדשים והקיימים לא יכולים
לעשות עסקים בארץ .למה? יש כאן עלויות חריגות.









מפעילי בריכות שחיה .בכל בריכה צריך מישהו מפתיחה עד סגירה צריך מישהו לשבת להסתכל
על חדר המכונות.
מדריך חדר כושר – אין במלונות בעולם ,רק אצלנו.
תקנים פיזיים – משרד התיירות נהג לקבוע שטחים שמלון צריך כדי למנוע מאנשים להפוך מלון
למגורים :עוד ארנונה ,עוד תחזוקה.
אבטחה – אנחנו במצב בטחוני טוב .זו רגולציה של משטרת ישראל הקובעת את כמות
המאבטחים בבית מלון .בשוק מחנה יהודה אין מאבטחים .אבל המשטרה שזה באחריותה,
יודעת לעשות ניהול סיכונים כשזה על חשבונו .כשזה על חשבון המלון ,אין ניהול סיכונים.
כשרות – מייקר את המחיר מאד .מלון יכול לבחור אם הוא כשר או לא ,ויש צורך בכשרות בשביל
הקהל ,הבעיה הגדולה היא מחיר.
מצילים – במלון בחו"ל אין חובת מציל .תנו לבתי המלון לנהל את הסיכונים שלהם בעצמם.
חוק שעות עבודה ומנוחה

זה נכון גם על תחומים אחרים – סימון מחירים בסופר – זה עולה כסף שבסוף מתגלגל על הלקוח...
נדרש ,לצד קביעת רגולציות בנושאים בהם קיימים כשלי שוק ,לבטל רגולציות הפוגעות בתחרות או
שעלותן גבוהה מהתועלת שלהן .היום כשלרגולטור אין אחריות ,רק סמכות – כך זה נראה במציאות.
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