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ערים חכמות באמריקה הלטינית? 
חלום 2068

מאת: סרג'יו ויניצקי

הבנק הבין-אמריקאי לפיתוח )IDB( נוסד 
ב-1959 ומייעד את עיקר מאמציו להקטנת 
כלכלי-חברתי  ופיתוח  ולקידום  העוני 
מ-48  מורכב  הבנק  אמל”ט.  מדינות  של 
בעלות מניות, 22 תורמות )ארה”ב, מדינות 
ו-26  ישראל(  ואפילו  סין  יפן,  אירופה, 
נתרמות )אמריקה הלטינית והקאריביים(.

במשך 12 שנים, מפגיש הבנק מוחות יצירתיים מהאזור, להראות 
את ההתקדמות המרשימה שנעשתה עד כה.

יותר  מודאגים  להיות  לנו  שגורמות  קוגניטיביות,  הטיות  לנו  “יש 
מהבעיות הנוכחיות מאשר אלה שהשארנו מאחור. טבעי שאנחנו 
שעדיין  במה  ומתמקדים  מעלה  כלפי  ציפיותינו  את  מתאימים 
חסר לנו, אך אנו מודאגים מכך שאנו לא מעריכים את התקדמות 
העצומה שעשינו. עיוות זה משפיע על החזון שלנו להשיג את יעדי 
מורנו,  אלברטו  לואיס  הקולומביאני  הבנק,  נשיא  טען  העתיד”, 
בפתיחת פורום “תכנון פתרונות חכמים”, שנערך כחלק מהמפגש 

השנתי במרץ 2018 בעיר היין מנדוזה, שבארגנטינה.
אך  נכונה,  אורחים  ומכניסי  שמחים  הלטינים  לפיה  התפיסה 
מאחוריה מסתתרת פסימיות כשמדובר במציאות, שמובילה אותם 
כי  הראה  לאחרונה  סקר שנערך  יותר.  טוב  היה  לחשוב שבעבר 
רוב האנשים באמל”ט טוענים שהמצב כיום גרוע יותר מאשר היה 
לפני 50 שנה. מתוך שמונה המדינות שנסקרו, רק בצ’ילה סבורים 
שהמצב השתפר, בדומה לרוב מדינות אירופה ואסיה שהשתתפו 

במחקר.
על פי מורנו, למרות כל הבעיות הקיימות, המצב באמריקה הלטינית 
כיום טוב משמעותית מזה שהיה לפני חצי מאה. את טענתו הוא 
תחת  חיו  הללו  המדינות  רוב  ה-60,  בשנות  נתונים:  בכמה  גיבה 
נהנים  האזור  מאזרחי  אחוז   95 כיום,  ואילו  צבאיות  דיקטטורות 
מדמוקרטיות; תוחלת החיים גדלה ב-20 שנה; אחד מכל שלושה 
מעשרה  פחות  על  עומדת  הכמות  וכעת  אנאלפבית  היה  אנשים 
מ-250  ינייד למעלה  אחוזים; המטוס, אמצעי תחבורה שב-2018 

מיליון לטיניים, “היה בעבר עבור עשירים ומפורסמים בלבד”.

סרגיו ויניצקי

בפתיחת פורום “תכנון פתרונות חכמים”, במרץ 2018 שבארגנטינה, הראו המנהיגים 
כי הם הגיעו לשלב בו העתיד כבר כאן. ערים אלה התמקדו בתעשיות היצירתיות, 
ביצירת מקומות עבודה אטרקטיביים, השאלה אם יגיעו לשנת 2068 חכמות יותר

בפורום  מורנו.  של  הצעתו  הייתה  העתיד,  מול  אל  העבר  בחינת 
“תכנון ערים” הראו המנהיגים כי הם הגיעו לשלב בו העתיד כבר 
מקומות  ביצירת  היצירתיות,  בתעשיות  התמקדו  אלה  ערים  כאן. 
השינויים  נוכח  עירוני,  ובחוסן  בחדשנות  אטרקטיביים,  עבודה 
אנחנו  שכיום  “אף  לפניהם.  עמדו  אשר  והסביבתיים  החברתיים 
באותו מסלול.  ימשיכו  אומר שהדברים  לא  טוב, אף אחד  במצב 
דרושים מאמץ, יצירתיות והסתגלות על מנת להמשיך להתפתח”.

אחד האתגרים המרכזיים הוא להסתגל לשוק העבודה המשתנה. 
ל-65 אחוזים מהילדים הנמצאים בבית הספר יהיו מקומות עבודה 
האנשים  רווחת  את  להבטיח  הוא  “האתגר  כיום.  קיימים  שאינם 

בתנאים החדשים האלה”.
מייסד  ג’ודלן,  ניקולאס  יתרון.  עם  מתחילה  אמל”ט  זה,  בתרחיש 
ג’נקסוס, אמר: “אם המאה ה-20 מילאה את העולם בנפט, המאה 
ייעלמו  ונשנות  ה-21 תעשה זאת עם תוכנה. המשימות החוזרות 
בתרבויות  כוח מאשר  יותר  יש  ליצירתיות  בו  באזור  חיים  ואנחנו 
אחרות. בעולם החדש הזה יש לנו הזדמנויות טובות יותר מאשר 

נפט”.
יצירתיות היא המפתח, קולנוע, מוסיקה, משחקי וידיאו ואמנות הם 
מקומות  מיליון  שני  כמעט  מייצר  היום  שכבר  מאקוסיסטם  חלק 
להמשיך  מנת  על  שלה.  מהתמ”ג  אחוזים  ו-2.2  באמל”ט  עבודה 

להיות מקור של עושר פורה, דרושה תמיכה מהממשל.
של  התשתיות  מנהל  אגירה,  אגוסטין  משינויים.  לפחד  צריך  לא 
הבנק, טען שלא צריך להתרגש מהתאונה הקטלנית הראשונה של 
מכונית  שגם  “כנראה  לאחרונה:  שהתרחשה  אוטונומית,  מכונית 
תעשיית  המזל,  ולמרבה  באנשים  התנגשה  הראשונה  טי  הפורד 

הרכב לא נעצרה...”.
אלה היו חלק מהנושאים שהרכיבו את הוועידה השנתית במנדוזה, 
הוועידה  ב-2068.  הערים  ואת  המדינות  את  לדמיין  ביקשו  בה 
מורנו,  של  מפיו  תפילה  אפילו  אולי  הצעה,  או  בבקשה  ננעלה 

“ששם משפחתו של הצוקרברג הבא יהיה רמירז או דה סילבה”.

הכותב הוא נציג הכנס והתערוכה לערים חכמות בברצלונה 
וחבר המכון הישראלי לערים חכמות


