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 0101 פברואר 01, פ"תש בשבט ו"ט

   אופטימיות זהירה - הנכנסת ענף התיירות
 

 עיקרי הדברים

 ל רקע השקט היחסי במצב הביטחוניע ,ישראלבשנים האחרונות נרשם גידול חד בתיירות הנכנסת ל ,

ממגמה כללית של בנוסף נהנית ישראל  .מאמצים שיווקיים של משרד התיירותוים פתוחים רפורמת שמי

 .שמתרחשת בעולם בעשור האחרון, בעולם גידול בהיקף התיירות

 וברור שכבר בטווח המיידי מושפעת , התיירות העולמית רגישה מאוד למצבי חירום בתחום בריאות הציבור

  .ברמה הגלובלית את עוצמת הפגיעהמוקדם מדי להעריך , עם זאת. מווירוס הקורונה

 להתפתחויות האחרונות צפויה השפעה ישירה שלילית ומיידית על היקף התיירים הנכנסים מסין, ובישראל ,

 (.3%-כ)שיעורם מסך כניסות התיירים לישראל נמוך כי , חשוב לזכור ,אולם

  יחד עם זאת. עלתה לאחרונהשאף , יחסית מתאפיין ברמת סיכונים גבוהה הנכנסת בישראלענף התיירות, 

המגמה החיובית , יתפוגגו וירוס הקורונההחששות מווני ושבהנחה שלא תחול הרעה במצב הביטח

 .סביר יותר שתוך האטה מסוימת בקצב הגידול, בתיירות הנכנסת צפויה להימשך

 

 הייתה שנת שיא 9102 - מבט לאחור

 .1ח"מיליארד ש 00 הסתכמו במעללאחר ש 9102-בנכנסת המשיכו לשבור שיאים ההכנסות למשק מתיירות 

; (0102לעומת  01.4%גידול של )מיליון תיירים  5.4-כמספר התיירים שנכנסו לישראל בשנה החולפת עמד על 

   .  ח בקירוב"ש 4,111-ל גיעהה ארץההוצאה הממוצעת של תייר שביקר ב

חשיבותו אך  ,(מהיצוא הישראלי 4.6%-וכ) 0.6%-כ, נמוךאמנם מסך התוצר  שירותי התיירותמשקלו של יצוא 

והוא , והסברתית פוליטית, חברתית, חשיבות כלכלית( חוץ ופנים)בכללותו  לענף התיירות. למשק גבוהה יותר

שירותי תחבורה , התרומה של תעשיית התיירות מבוססת על שירותי הארחה. משפיע על ענפי כלכלה רבים

כלל , לפי הערכות משרד התיירות. שירותי פנאי ונופש ועוד, מסעדות, סוכנויות נסיעות, (אווירית ושדות תעופה)

 .אלף 041-המועסקים הישירים בתעשיית התיירות עומד על כ

במצב שבו כל שנה מספר היציאות . הנכנסתלתיירות  במשק נזקפתהתיירותית כמחצית מסך הצריכה , נכון להיום

התלות שבין , (רפורמת שמיים פתוחים בעקבות, גם בקצב מהיר 0101-מו) ל עולה בהתמדה"של ישראלים לחו

  .גדלהאף ענף התיירות לתיירות הנכנסת 

 עלה, 0101מאז . האחרוןבעשור בעולם חשת שמתר, ישראל נהנית ממגמה כללית של גידול בהיקף התיירות

חלה  0102-באם כי ) 4%-כעליה שנתית ממוצעת של  - שונות בעולםהמספר כניסות התיירים למדינות בהתמדה 

. (מלחמת הסחר והאטה בכלכלה הגלובלית, מתחים גיאופוליטיים, בשל אי הוודאות סביב הברקזיט, 1.2%-האטה ל

קלות , גידול בשעות הפנאי, הוזלה של מחירי התחבורה, פנויהגידול בהכנסה ה, הסיבות לכך מגוונות וכוללות

 . חופשות באינטרנט ועוד/בהזמנת טיסות

השקט היחסי במצב  על רקע, בקצב מואץ יש לומר, רונות ישראל הצטרפה למגמה בעולםבשנים האח

כאשר גם  ,(הביאה לגידול ניכר של פעילות חברות התעופה הזרות בארץ) ם פתוחיםרפורמת שמייהביטחוני ו

וניתן  ,שהמצב הביטחוני הוא עניין מרכזי ,כמובן .באופן חיובימאמצים שיווקיים של משרד התיירות תרמו 

                                                           
1
 .לא כולל הכנסות של חברות תעופה ישראליות מדמי נסיעה של תיירים  
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בשנים , למשל, כך .אירועים ביטחוניים שהתרחשו לאורך השנים הובילו לירידה בכמות התיירות הנכנסתלראות ש

-יולי, "צוק איתן"בעיקר בשל מבצע , 0101בשנת  מספר כניסות התיירים לארץ היה נמוך מזה שנרשם 0105-0106

במהלך העשור האחרון חל גידול , על אף התנודות החדות בתיירות הנכנסת לישראל (.0איור ) 0105אוגוסט 

 (.לשנה 4%-כ, כאמור)גבוה מהממוצע העולמי , 7%בקצב שנתי של 

 שיעור שינוי, כניסות תיירים לישראל בהשוואה לעולם - 0איור 

 

 

מסך  41%-כ)גרמניה ובריטניה , רוסיה, צרפת, ב"מגיע מארה הגבוה ביותר של תייריםמספר ה, באופן מסורתי

גידול חד במספר התיירים היינו עדים לבשנים האחרונות (. 01%-ב לבדה מהווה למעלה מ"ארה; כניסות התיירים

לאחר , 2על רקע פעילות ממוקדת שמשרד התיירות מקיים שמגיע לארץ מהמזרח הרחוק וממזרח אירופה

ופולין ( מיד, התייחסות לקורונה)סין (. מתמשכת ברמת החייםעלייה )הטמון בשווקים אלו שזיהה את הפוטנציאל 

    (.0איור ) 0104מאז  071%ידול מצטבר של מעל לחיוב עם ג בלטו

 באלפים, כניסות תיירים לפי ארצות מובילות - 9איור 

 

                                                           
2
 .ושיווק אגרסיבי, סבסוד טיסות לשדה התעופה בעובדה, הארכת תוקף אשרות, ביטול אגרות  
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 תחזית חיובית אך זהירה - מבט קדימה

צופה צמיחה שנעה  ןלפיה, את תחזיותיו( UNWTO)פרסם ארגון התיירות העולמי ( לפני בהלת הקורונה) 02/0-ב

את הסיבות )חלה האטה  0102-ב, אמנם. בדומה לאשתקד, 0101-בהיקף התיירות העולמית ב 5%-ל 1%בין 

הרבה , בהיקף התיירים 7.6%עם צמיחה מהירה של )הוא המזרח התיכון  אך אזור שהפתיע לטובה, (פירטנו לעיל

, (6%-ל 5%בין )בתיירות המזרח התיכון נאה צופה הארגון המשך צמיחה  0101-ל. (מעל ממוצע ארוך הטווח

עליה  גם הן חווש, כדוגמת מצרים וירדן)מצד מדינות שכנות גוברת ישראל זוכה לתחרות נראה כי , במקביל, כאשר

  (.בכמות התיירות הנכנסת אשתקד הירהמ

בטווח המיידי מושפעת ברור שכבר ו, למצבי חירום בתחום בריאות הציבורעולמית רגישה מאוד ההתיירות 

 .ברמה הגלובלית הפגיעהמוקדם מדי להעריך את עוצמת , עם זאת. מווירוס הקורונה

 .ומיידית על היקף התיירים הנכנסים מסיןלהתפתחויות האחרונות צפויה השפעה ישירה שלילית , ובישראל

והוא הגבוה ביותר מבין מדינות , בשיעור חד בשנים האחרונות, כאמור, מספר התיירים שמגיעים לארץ מסין עלה

סך משל התיירים מסין  שיעורםש, חשוב לזכור, עם זאת(. 51%-גידול של כלבדה הציגה  0102שנת )אסיה 

וירוס , ועות הקרובים תושג שליטה על המחלהבהנחה שבשב ,לפיכך .(3%-כ)התיירים שנכנסים לישראל נמוך 

השתלטות על הזמן עד לבתרחיש שבו משך , מנגד .התיירות אופן משמעותי בענףב צפוי לפגועהקורונה לא 

בניגוד למה שמסתמן נכון למועד )קצב ההתפשטות מחוץ לסין יגבר , ובמקביל, היה ארוךהמחלה יהתפשטות 

כי הדעה , יצוין) גם פגיעה גדולה יותר בענף, ובהתאם, תיתכן פגיעה בסנטימנט התיירותי בעולם, (כתיבת המסמך

  (.הרווחת היא שהתממשות תרחיש שכזה הינה פחות סבירה

 יחד עם .שאף עלתה לאחרונה, ברמת סיכונים גבוהה יחסיתפיין מתא בישראל הנכנסת ענף התיירות, לסיכום

המגמה החיובית , יתפוגגו רוס הקורונההחששות מווישבהנחה שלא תחול הרעה במצב הביטחוני ו ,זאת

  .הגידולהאטה מסוימת בקצב  תוךש סביר יותר, בתיירות הנכנסת צפויה להימשך

 

 בנק דיסקונט , הסקירה הוכנה על ידי מחלקת מאקרו כלכלה

 noy.tzabar@dbank.co.ilאנליסט מאקרו ושווקים , נוי צבר: נכתב על ידי

 ir@dbank.co.ilnira.sham, כלכלנית ראשית, נירה שמיר: מנהלת המחלקה

 

 

 :מ"בע לישראל דיסקונט בנק מטעם כלליות ואזהרות הערות

תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח או , הניתוח הכלול בסקירה זו הינו למטרת אינפורמציה בלבד ואין לראות בו המלצה

לייעץ ללקוחותיו "( הבנק: "להלן)מ "או נכסים פיננסיים או התחייבות של בנק דיסקונט לישראל בעע "למכור ני/לקנות /הזמנה לייעוץ כאמור או הצעה להחזיק

, העשויים להיות חסרים, על נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצמאית, בין היתר, הניתוח מתפרסם בהתבסס. בהתאם לאמור בו

הדעות . מתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של הקורא בלתי מעודכנים ואינם, בלתי מדויקים

הדעות האמורות נכונות ליום פרסומן לראשונה והן יכולות . המובאות בסקירה מייצגות את עמדת מחבריה והן אינן זהות בהכרח לעמדת יועצי ההשקעות בבנק

הוא מגיע אליך אישית באמצעות , וגם אם במסגרת תפוצה רחבה זו, הניתוח מופץ כחלק מתפוצה רחבה. צורך בהודעה מוקדמתלהשתנות בכל עת ללא ה

לא מבחינת , לא מבחינת תוכן הניתוח, אין לראות בו משום ניתוח או סקירה המותאמים לצרכיך ולנתונים האישיים שלך, ל או בכל דרך או מדיה אחרת"הדוא

הבנק וכל . או לבנק עניין אישי בנושא הסקירה/עשוי להיות למחברי הסקירה ו . ככל שיהיו ולא מכל בחינה אחרת, נכסים הפיננסיים הנזכרים בוע וה"סוגי הני

 רבות ביחס לנתוניםל, שגיאה או כל פגם אחר בסקירה זו, או מי מטעמו אינם לא יהיו אחראים לכל אי דיוק/או עובדיו ו /או בעלי מניותיו ו /חברה קשורה אליו ו 

אין . ואינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט, כתוצאה מהסתמכות על סקירה זו, אם ייגרם, שייגרם, ישיר או עקיף, לכל נזק או/ו

ללא קבלת , במלואה או בחלקההעברת הסקירה ופרסומה . לפרסם או לעשות כל שימוש אחר בסקירה זו ללא אישור הבנק מראש ובכתב, להעתיק, להפיץ

מסחר בניירות , בין היתר בניהול תיקי השקעות, או החברות הקשורות עוסקות/או חברות הבנות שלו ו/הבנק ו . אישור הבנק כאמור לעיל הינה אסורה בהחלט

, או נכסים פיננסיים הנזכרים בסקירה זו/בנייר הערך ועסקאות , בין היתר, או לבצע/ועשויים להחזיק ו , ביצוע עסקאות בבורסה ובפעילות בנקאית לסוגיה, ערך

למרות שהבנק נוקט באמצעים ' אי דיוקים וכו, טעויות, ניסוח, תיתכן אפשרות שבסקירה נפלו שיבושי הגהה. בהתאם או שלא בהתאם לאמור בה, ככל שנזכרים

אינטרנט ובמערכות ממוחשבות על אף שהבנק נוקט בכל האמצעים השימוש באינטרנט חשוף לתקלות וסיכונים הטבועים ברשת ה. ככל יכולתו למונעם

או הפסקה בקווי /או תוצאה שנגרמה כתוצאה משיבוש ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/לפיכך לא ישא הבנק באחריות לנזק ו. כאמור, הסבירים למניעת תקלות וסיכונים

 .הבנק ושהבנק לא יכול היה למונען במאמץ סביר או בהעברת הנתונים ככל שאלו נגרמו מתקלות שאינן בשליטת/התקשורת ו
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