
New-York, kêr bed

'Vit kregiñ :

-  kêr bed :  mennozh implijet  muioc'h-mui abaoe embannadur levr ar  sosiologourez Saskia Sassen e 1991
« The Global City : New York, London, Tokyo».

- Eviti eo ar c'hêrioù bed e penn hierarkiezh ar c'hêrioù, o ren war ekonomiezh ar servijoù hag o vleinañ ar
mondializañ. Tolpañ 'reont ar galloudoù strategel : ekonomikel, arc'hantel, gouarnerezh… Gante 'vez aozet
Rannidigezh Etrevroadel al Labour.

- Tamm ha tamm eo bet lakaat ouzhpenn an 3 c'hêr kentañ Pariz, Singapour ha Shanghaï. Met hervez ar renabl
graet gant Mastercard, diwar 60 muzul bennak, e chom NY an hini kentañ.

I) Ur vetropolenn o tolpañ ar c'hargoù diviz

A) Ur vetropolenn etrevroadel

→ NY : megapolenn 22 milion a dud. 9 milion evit NY City nemetken. 4vet tolpad kêr pobletañ ha 7vet
gorread kêr pobletañ ar bed e 2012. Hini gentañ Amerika an Norzh. E-kreiz ar Megalopolis, megalopolenn 50
milion bennak a dud eus Boston betek Washington.

→ Kêr etrevroadel abaoe fin an 19vet kantved diwar diorroadur an industriezh hag an eskemmoù koñvers.
Goude an eil brezel bed, pa teu ar SU da vezañ ur c'halloudegezh vras, eo kreñvaet pouez NY c'hoazh. Daoust
ma n'eo ket kêrbenn ar SU, na kenebeut hini he Stad (Albany) eo deuet NY da degemer sez an aozadur
politikel etrevroadel, an ONU

→ Un teknopolenn vras eo ivez : 3vet kêr high-tech ar vro, o tolpañ kalz embregerezhioù ispisializet war
internet hag ar mediaoù (e Lower Manhattan ha Midtown, e-kichen Broadway : Sillicon Alley)

B)     Kentañ kreizenn ekonomikel hag arc'hantel ar bed

→ E skeul ar vro eo disheñvel NY diouzh ar metropolennoù-all dre ar chareoù a dalvoudegezh ouzhpennet
uhel : ober 'ra ar chareoù arc'hantel 13 % deus an implijoù hag ober 'reont 36 % deus ar PIB ! A-drugarez da se
eo  uheloc'h  ar  PIB dre  den e  NY eus  25 % e-keñver  ar  geidenn amerikan.  NY a  c'hallje  bezañ ar  7vet
galloudegezh ekonomikel bed gant he PIB ha produiñ 'ra muioc'h pinvidigezhioù evit ar Brezil !

→ E 2006 oa bet teuziet New York Stock Exchange (ti bours NY) hag Euronext (ti bours Pariz), ha ganet oa
bet an embregerezh tier bours kentañ ar bed o c'haori gant 15 000 miliard $. An eil plas arc'hantiñ bed eo NY,
war lerc'h Londrez, e-ken er an eskemmoù arc'hant graet ha Wall Street, e-kreiz ar Financial District, a zoṽ
arouez ar c'halloudegezh arc'hantel amerikan. Gant an indeksoù Dow Jones ha NASDAQ 'vez roet ton d'an
holl dier bours 'barzh ar bed : ober 'reont war dro 45 % eus arc'hant holl dier bours ar bed !

C)     Ur gêrbenn sevenadurel ha touristel bed

→ Abaoe ar bloavezhioù 1990 eo deuet industriezh an « entertainment », an diduañs, da vezañ e eil renk an
ezporzhiadegoù amerikan (goude an industriezh kirri-nij). Ha war an dachenn-mañ emañ NY e-kreiz ar jeu :
abadennoù sonerezh Broadway, sevenadur hip-hop, street art…

→ Ur gêrbenn sevenadurel bed eo gant an embannadurioù lennegel, galloudegezh ar wask, marc'had an arzh
(Christie’s, Sotheby’s), ar mirdioù bras (Metropolitan, MOMA, Guggenheim…)

→ Kêr touristel vras eo ivez, hini gentañ ar SU, gant 11 milion a douristed etrevroadel ha 40 milion eus ar SU.
Sachet int gant lec'hioù (Times Square, 5th Avenue), monumantoù (Ellis Island, Delwenn ar Frankiz), mirdioù
'kichen Central Park pe abadennoù sport (marathon NY...)



II) Ur gêr e kreiz ar rouedadoù

A) E kreiz ar rouedadoù diviz etrevroadel

→ Liammañ 'ra ar rouedad arc'hantin bed an holl blasoù arc'hantiñ. NY a zo e-kreiz ar walenn arc'hantiñ bed.

→ Tolpañ ra NY sezoù sosial an embregerezhioù amerikan bras (American Express, Merrill Lynch, AIG, CBS,
NBC, NY Times, Time Warner, Pfizer, Colgate-Palmolive) hag an ajañsoù daremprediñ (WPP group etc.). 22
sez eus ar 500 embregerezh kentañ er bed a zo staliet e NY : nebeutoc'h evit Tokyo pe Pariz met 3 gwech
muioc'h evit Houston, en eil renk ar SU).

B)     Un «     hub     » bed 

→ Emañ NY e beg div stêr : an Hudson River hag an East River, digor war ar mor Atlantel. Setu eo ur porzh
mor bras o liammañ ar mor Atlantel hag al Lennoù Bras a-drugarez d'ar c'hanolioù etre an Hudson River hag
al Lennoù Bras. Setu eo deuet NY da vezañ porzh mor pouezusañ talbenn vor atlantel ar SU (Newark, Jersey
City, Red Hook)

→ Tolpañ 'ra NY ar redoù dre nij : JFK, La Gardia ha Newark a zo an aerborzhioù pouezusañ er SU e-keñver
an dremenidi etrevroadel. Kaoz 'zo eus gateway. An aerborzhioù bras all eus ar vro (Atlanta, Chikago...) a zo
gouestlet d'ar redoù diabarzh kentoc'h.

→ Unan eus ar c'hêrioù staget ar gwellañ ouzh ar rouedad urzhiataerezh eo ivez. Aze oa bet savet an teleporzh
kentañ er bed e 1986.

C)     Ur gêr bedvroat

→ Un tamm mat deus ar c'harterioù (800 bennak 'zo e NY) o deus miret ur stumm etnik : deuet oa war wel
« little Italy » ha « china town » en 19vet kantved. Goude-se oa deuet Harlem da vezañ kreiz ar vuhez afro-
amerikan adalek ar bloavezhioù 1910.

→ 36% eus ar boblañs a zo embroidi ( 30% dioute eus ar C'haraibez, 24% eus Azia, 19% eus Europa, 9% eus
Amerika Kreiz, 3% eus Afrika) ha komzet 'vez 176 yezh e-barzh ar skolioù publik. Adimplijet 'vez toud ar
gizioù hag ar pleustroù sevenadurel gant industriezh sevenadurel NY.

→ Brudet eo skolioù meur NY pe an tro-war-droioù (Columbia, Princeton, Yale) : en eil renk etrevroadel
emañ goude Londrez ha sachañ 'ra NY kalz studierien estrañjour (ar muiañ er SU). Eus Azia e teu ar brasañ
deus ar studierien-se.

III) Startijennoù ar vetropolenn stag diouzh ar mondializañ

A)     Karter an aferioù

→ Ar skyline zo deuet da vezañ un arouez eus berzh ha startijenn ar gêr abaoe ma oa bet savet ar skraper-oabl
kantañ e 1898. Ar brasañ deus an aferioù 'vez graet e traoñ da Manhattan, met savet 'zo bet karterioù nevez
gouestlet d'an aferioù (Jersey City, Newark) e plas an dokoù kozh.

→ Tolpañ 'ra enez Manhattan ar pep pouezusañ deus kargoù strategel ar vetropolenn. Aze emañ ar skraperien-
oabl un arouez deus galloudegezh ekonomikel ar gêr : 50 tour bennak en tu-all da 200 m uhelder, gant ar
Freedom Tower, tour uhelañ ar SU ha 4vet ar bed, savet e plas ar WTC kozh distrujet e 2001.



B) Ur gêr merket gant an disparti sosial hag etnik

→ Gwashaet eo bet an disparti sosio-etnik e kêr gant ar metropolizañ. Abalamour ma vez tolpet muioc'h-mui
ar galloudoù hag ar pinvidigezhioù e NY e teu tud yaouank frammet ha gopret mat da 'n em staliañ. Reiñ 'ra
lañs d'ar gentrification ha lakaat a ra feur ar feurmaj-tier da vezañ an uhelañ er bed. E-kichen da se 'vez kavet
karterioù paour o tolpañ ar baourentezh, an disurentezh hag o klotañ alies gant ar minorelezhioù etnik. Un den
war pemp 'zo paour e NY ha kavet 'vez 35000 den hep ti na bod.

→  Setu panaos 'mañ aozet kêr NY e-keñver al live sosial : ar c'harterioù pinvidikañ 'vez kavet er CBD, e
Manhattan neuze, e-keit m'emañ ar c'harterioù tro war dro ar c'hreiz kêr ar re baourañ (Bronx, Harlem). Goloet
eo ar gurunenn tro-kêr gant banlevioù lojañ ar rummadoù etre. War liessaat 'h a an tro war droioù koulskoude :
savet  'zo  bet  karterioù  ispisializet  war  ul  labour  bennak  (« edge  cities »),  teknopolioù,  karterioù  nevez
gouestlet d'an aferioù.

→ Gwir eo 'vez deus ur politikerezh lojeiz sosial : klasket vez renevesaat karterioù 'zo gant politikerezh an
"empowerment zones". Sachet 'vez ar postadegoù arc'hant dre reiñ aesamantoù tailhoù. Alies eo bet hastet ar
« gentrification » gant ur seurt politikerezh kar dont a ra keroc'h ar foñs : setu penaos emañ gonezet karter
Harlem gant ar gentrification,  ha tamm ha tamm etrezek Brooklyn bremañ.

C)      Kudennoù endro

→ Taliñ 'ra  NY ouzh kudennoù endro ivez hag a  deu da vezañ koustus evit  an ekonomiezh :  hentoù ha
straedoù stanket, pourvezañs diaes en dour, cheñchamant temz amzer (bevañ 'ra 500 000 a dud a raz dour) ha
riskloù korventenn (eil kêr gourdrouzet ar muiañ er vro goude Miami) evel hini Joachim e miz Here 2015. 


