ההשפעה הכלכלית של ערים תאומות
בשנת  ,2015הארגון הבינלאומי לערים תאומות ( )Sister Cities Internationalפרסם מחקר בשם
[ Measures That Matterבתרגום חופשי :לנקוט באמצעים שמשפיעים] בדבר היתרונות הכלכליים
של יחסי ערים תאומות בארה"ב והשפעתם של הכלכלה העולמית החל מהשנים .2014-2015
לקראת ציון  60שנה להיווסדו של הארגון הבינלאומי לערים תאומות ,הארגון חבר לחברת הייעוץ
הניהולי  ,Valueideasהמתמחה ביצירת פתרונות יצירתיים לאתגרים מורכבים ,ויחד ערכו מחקר על
השפעתן הכלכלית של ערים תאומות באמצעות מתודולוגיית ה Measures That Matter-של חברת
.Valueideas
עיקרי הסקר לשנת 2015






רשת הארגון הבינלאומי לערים תאומות כוללת  545קהילות ברחבי ארה"ב ו2,121-
שותפויות בין ערים תאומות ב 145-מדינות.
שיעור האוכלוסייה בכ 50%-מהערים הכלולות ברשת הארגון הבינלאומי לערים תאומות
נמוך מ 50,000-תושבים.
כ 42%-מתכניות הערים התאומות פעלו בתקציב הנמוך מ $5,000-ו 79%-בתקציב הנמוך
מ.$25,000-
למעלה מ 1/3-מהנשאלים לא קיבלו תמיכה כספית הרשויות העיר מעבר למחויב מתוקף
חברותן.
על סמך שקלול הממוצעים העולים מן הסקר ,פעילויות רשת הארגון הבינלאומי לערים
תאומות בשנה החולפת כלל את הבאים:
 14,000 oמבקרים כחלק מ 1,000-חילופי [משלחות] בארה"ב.
 10,000 oמתושבי ארה"ב השתתפו ב 950-חילופי [משלחות] מחוץ לארה"ב.
 33,000 oמתנדבים ברחבי ארה"ב.
 15,000 oבני נוער המעורבים [בערים תאומות].
 2,300 oאירועי ערים תאומות בארה"ב עם  1,130,000משתתפים.

כלכלת ארה"ב








הוצאות הקשורות בנסיעות הנובעות מחילופי משלחות פנים ארציות בארה"ב הסתכמו ב-
 $63.7מיליון; אירועים באירוח ערים תאומות ברחבי ארה"ב הסתכמו ב $56.5-מיליון ,ואירוח
סטודנטים זרים הוסיף לכלכלה  $70.1מיליון נוספים; בסך כולל של  $190.4מיליון בהשפעה
ישירה על כלכלת ארה"ב.
בהתייחס לרכיב המכפיל של התרומות לכלכלה הנובעות מנסיעות אלו של הוצאות עקיפות
ואינדוקציה ,אזי ההשפעה הכלכלית על כלכלת ארה"ב הסתכמה ב $430.8-מיליון.
התרמה המצטברת ושוות הערך של רשת המתנדבים של הארגון הבינלאומי לערים תאומות
לקהילותיהם הסתכמה ב $94.8-מיליון ,ובהשפעה כוללת על כלכלת ארה"ב בסך של $525.7
מיליון.
רשת הארגון הבינלאומי לערים תאומות סייע ישירות ליצירת  1,641משרות וסך של 3,715
משרות כתוצאה מתרומות עקיפות.
רשת הארגון הבינלאומי לערים תאומות סייעה להוספת  $45.5מיליון לתשלום משכורות וכ-
 $29מיליון לטובת מיסים מקומיים ,מדינתיים ופדרליים [בארה"ב].

הכלכלה העולמית









הוצאות הקשורות בנסיעות הנובעות מחילופי משלחות בינ"ל הסתכמו ב $29.7-מיליון ,בעוד
אירוח סטודנטים זרים הוסיף  $17.5ובסך כולל של  $47.2מיליון; בהשפעה ישירה על ידי
חברי הארגון הבינלאומי לערים תאומות לכלכלות של קהילות בינלאומיות.
בהתייחס לרכיב המכפיל ,בדומה לזה של ארה"ב ,של הוצאות עקיפות ואינדוקציה כתוצאה
מהוצאות הקשורות בנסיעות  -ההשפעה הכלכלית הכוללת על כלכלות מחוץ לארה"ב
הסתכמה ב $106.8-מיליון.
הערך הממוצע של מדד שווי מחיר הקנייה (ה ,)Purchase Price Parity –PPP-התרומה
העקיפה לכלכלות מחוץ לארה"ב על ידי רשת הארגון הבינלאומי לערים תאומות הסתכמה
ב $18.3-מיליארד והתרומה הכוללת הסתכמה ב $41.5-מיליארד.
ההשפעה העולמית הישירה של רשת הארגון הבינלאומי לערים תאומות הסתכמה ב$237.6-
מיליון והשפעה הכוללת הסתכמה ב $537.7-מיליון.
התרומה הישירה של הארגון הבינלאומי לערים תאומות לכלכלה העולמית ,בתיאום לערך
הממוצע של מדד ה PPP -העולמי ,הסתכמה ב $18.5-מיליארד ותרומה כוללת בסך $41.9
מיליארד.

