Dialoogtafels leiden tot gezamenlijk ontwikkelingsplan
voor departement La Paz (Bolivia)
Eind november hebben sociale partners, kennisinstellingen en overheden een plan gepresenteerd
voor het economische en sociale herstel van het departement La Paz. Het gaat om tien voorstellen
variërend van het verbeteren van de infrastructuur tot het opzetten van Technologiepark en de
bevordering van duurzame energieopwekking uit water, zon en wind.
De voorstellen zijn in de maanden september-november uitgewerkt aan zeven tafels over human
capital, verbindingen, schone energie, productieontwikkeling, diversificatie van de economie, over
algemene thema’s als financiering, gezondheidszorg en ondernemingsklimaat en over de ‘oranje
economie’. De oranje economie bestaat uit de toeristische, culturele, gastronomische sectoren en de
creatieve industrie.
De tevredenheid over deze economische en sociale dialoog voor de ontwikkeling van het
departement La Paz is zo groot dat de partijen voorstellen deze te institutionaliseren en meer
publieke en private organisaties te betrekken. De uitkomsten zouden moeten worden uitgewerkt in
de planningen van departement, gemeenten en universiteit en in de strategieën van de private
organisaties. Een aandachtspunt is het aantrekken van publieke en private financiering voor het
uitvoeren van door de tafels voorgestelde maatregelen.
Het opzetten van een Technologiepark en een Universitaire Innovatie-hub moeten leiden tot een
betere samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs. Met name het noorden van de
regio moeten beter ontsloten worden door betere wegen. Het opwekken en exporteren van
duurzame energie uit waterkracht, zon en wind kan extra inkomsten genereren voor het
departement.
In zijn algemeenheid moeten overheden meer doen om export vanuit La Paz te faciliteren, de
consumptie van lokale producten te stimuleren en een gunstig ondernemingsklimaat te creëren en
zo meer banen te scheppen. Bij dit laatste gaat het om onder meer juridische zekerheid,
bescherming van investeringen en minder administratieve lasten.
Tot slot pleiten de partijen voor het stimuleren van de ‘oranje economie’, met toerisme als aanjager
van de culturele, gastronomische en andere creatieve sectoren. Dit zijn allen sectoren met een groot
potentieel om het BNP te vergroten.
De tien voorstellen zijn opgenomen in een verklaring is onderstekend door onder meer de
gouverneur van het departement, de burgemeesters van La Paz en El Alto, de voorzitter van de
federatie van ondernemers FEPLP, de aangesloten brancheorganisaties en de regionale vakbond
COD, de rector van de universiteit UMSA en de voorzitter van de beroepsopleidingen Infocal.

