ВИСТУП
на парламентських слуханнях 6 квітня 2016 року
Тема: «Туристична галузь України: Руїна чи низький старт»
Спікер: Романюк С.В., віце-президент Туристичної асоціації України,
президент Міжнародного агентства «Україна-Русь»
Шановні народні депутати, учасники парламентських слухань!
Професійна туристична спільнота вкрай обурена багаторічною бездіяльністю
виконавчої влади, яка з кожним роком все більше і більше руйнує туристичну галузь.
Будь яка держава, розуміючи, що туризм дозволяє без особливих витрат
розвивати малий і середній бізнес, створювати робочі місця, залучати валюту й
інвестиції, розвивати інфраструктуру, не руйнує, а плекає свою туристичну галузь,
яка несе «золоті яйця», створює належні умови для розвитку туристичного бізнесу.
Так, у Туреччині уже протягом багатьох років реалізується державна програма
підтримки туризму та курортів, складовою якої є стимулювання експорту
туристичних послуг, податкові пільги, сприятлива візова і валютна політика,
державне фінансування участі туроператорів і готельєрів в міжнародних
туристичних виставках.
В результаті кількість іноземних туристів, що приїжджають до Туреччини,
вимірюється десятками мільйонів осіб щорічно, а доходи галузі – десятками
мільярдів доларів США.
Нещодавно Прем’єр-міністр Туреччини заявив, що уряд планує виділити в
2016 році додатково 87 млн.дол.США на підтримку туристичного сектору економіки.
На такі кроки уряд Туреччини вирішив піти після того, як через напруженість у
стосунках з Росією, туристична галузь зазнала серйозних збитків.
На жаль, Прем’єр-міністр України пан Яценюк жодного разу не ініціював
підтримки туристичного сектору української економіки, який в наслідок захоплення і
анексії Росією Криму та розв’язаною війною на сході України зазнав не просто
серйозних, а колосальних втрат. Практично у двічі скоротились іноземні та
внутрішні туристичні потоки, доходи від туристичних послуг та туристичного збору,
інвестиції в туристичну інфраструктуру та робочі місця.
За підрахунками експертів держава щорічно не доотримує тільки від експорту
туристичних послуг щонайменше до 1 млрд. валютних надходжень.
Основною причиною, яка привела до руйнації туристичної галузі вважаємо: по перше, недооцінку державою значення туризму в економіці країни та
неадекватне, а часом деструктивне ставлення до його розвитку вищого керівництва
держави, що демонструє серйозну кризу довіри до державного управління.
Впродовж останніх 5 років в Україні взагалі відсутня державна політика в
сфері туризму та стратегія його майбутнього розвитку. А створена при Кабінеті
Міністрів Координаційна рада з питань туристичної діяльності, яку очолює віцепрем’єр-міністр пан Кириленко, а заступником якого є міністр економрозвитку пан
Абромавичюс протягом року взагалі ні разу не засідала. Про яку координацію
органів виконавчої влади щодо формування і реалізації державної політики в сфері
туризму можна вести мову ? І як це можна розцінювати ?
Це або звичайна безвідповідальність, або скоріш саботаж чиновників
вищогорангу за що вони повинні були б притягнуті до відповідальності.
- по-друге, іншою, не менш серйозною, причиною руйнування туристичної галузі є
багаторазова трансформація державного органу виконавчої влади у сфері туризму.
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За останні 15 років, замість реформування туристичної галузі держава шість
разів реформувала його центральний орган, що як правило зводилось тільки до зміни
його підпорядкування, заміни назви та протягом року передачі прийому справ. Все
це привело до втрати керованості туристичною галуззю та невиконання Україною
міжнародних зобов’язань.
Так, через ліквідацію Державного агентства з туризму та курортів, Україна не
виконала своїх зобов’язань, зазначених в Меморандумі про сприяння груповим
поїздкам китайських туристів в Україну, підписаному в Пекіні 5 грудня 2013 року. І
як результат, такий бажаний всюди китайський турист, який витрачає за кордоном
колосальну суму коштів на багато років втрачений для України.
Шановні друзі,
Підтримуючи потуги пана Ліптуги, нового очільника туристичної галузі щодо
розробки та презентації ним нової Стратегії розвитку туризму і курортів до 2020
року, Туристична асоціація України вважає, що цього сьогодні недостатньо. Для
того, щоб вивести український туризм з глибокої кризи потрібний цілісний,
системний підхід. Необхідно зробити, як мінімум, 3 основні речі:
Перше. Парламентському профільному комітету Верховної Ради та Кабінету
Міністрів необхідно терміново об’єднати свої зусилля, що буде найкращим
прикладом співпраці Парламенту і Уряду
виступити єдиним фронтом і з
урахуванням процесів децентралізації та дерегуляції, які проходять в державі
підготувати та подати до Національної ради реформ для схвалення проект Стратегії
реформи туризму, яка б включала і нову «європейську модель» управління
туристичною галуззю.
Друге. Кабінету Міністрів, враховуючи той факт, що українське туристичне
законодавство морально застаріло ініціювати розробку проекту нової редакції Закону
України «Про туризм», який би відповідав європейським стандартам і принципам
роботи, забезпечував нові правила гри на туристичному ринку, пріоритетність
в’їзного і внутрішнього туризму, удосконалював здійснення фінансового
забезпечення туроператора перед туристами, врегульовував діяльність фахівців
туристичного супроводу, тощо. Цей закон повинен бути більш прикладним, а не
декларативним, містити основні вимоги та механізми створення та реалізації
туристичного продукту та послуг.
Третє. Мінекономіки на основі стратегії та нової редакції закону підготувати
Державну цільову програму підтримки туристичного сектору економіки на 201720212 роки, яка б стимулювала в першу чергу експорт туристичних послуг,
залучення іноземних та вітчизняних інвестицій в сферу туризму, створення
конкурентоспроможного національного та регіонального туристичних продуктів,
вільних туристичних зон, розбудову об’єктів туристичної і курортної
інфраструктури.
І на сам кінець. Для успішного проведення зазначених реформ вкрай
необхідно завойовувати підтримку туристичної спільноти та довіру до державного
управління галуззю, а для цього потрібні широкі громадські обговорення цих
документів, які б породжували суспільні дискусії про майбутнє українського
туризму.
Дякую за увагу.

