Bolívia: novos investimentos em
2018 em benefício da população

Por Maria Josefina Arce
O governo do presidente Evo Morales iniciará 2018 com força investindo notáveis somas de dinheiro em
obras sociais para transformar aos poucos a Bolívia num país mais justo e equitativo.
As autoridades anunciaram um investimento público para o ano que vem de 7,5 bilhões de dólares,
quase o mesmo aprovado em 2017.
A ministra de Planejamento do Desenvolvimento, Mariana Prado, afirmou que o Modelo Econômico
Social Comunitário e Produtivo, em vigor desde 2006, considera o investimento público e o mercado
doméstico os principais setores que geram maior nível de crescimento econômico.
Além disso, a participação do Estado diversificará a produção nacional com projetos estratégicos. Assim,
houve positivo desempenho de quase todas as atividades econômicas: o setor agropecuário, a
construção e a indústria de alimentos, bebidas e tabaco.
Isto possibilitou um crescimento sustentado do Produto Interno Bruto. Estima-se que se manterá neste
ano e no que vem, segundo organismos internacionais.
A CEPAL – Comissão Econômica da ONU para a América Latina e o Caribe - estima que em 2017 e

2018 a Bolívia continuará liderando o crescimento do PIB na América do Sul.
Neste ano, 43 por cento do investimento público foi destinado a projetos de produção, seguidos pela
infraestrutura com participação de 29,6 por cento; e os programas sociais com 23 por cento.
Nos últimos dias foram inauguradas no departamento de Potosi uma ponte veicular, cuja construção
custou 18 milhões de bolivianos e beneficiará mais de 30 mil cidadãos e um centro esportivo com
capacidade para 2.700 espectadores.
Igualmente, se prevê a construção de oito hospitais em Potosi, um de terceiro nível e o resto de
segundo, com investimento de 870 milhões de bolivianos equivalentes a mais de 125 milhões de dólares.
O governo já investiu mais de 151 milhões de dólares de 2007 a 2017 em 746 projetos pelo bem-estar
dos moradores de Potosí.
No quadro do programa “Bolívia está mudando, Evo cumpre”, foram construídos mais de sete mil
projetos sociais no país nas esferas de saneamento básico, infraestrutura viária, produtivos, de
infraestrutura social, esporte e educação.
O presidente Morales afirmou que os projetos e investimentos do governo objetivam que a economia
mantenha seu bom ritmo de crescimento e se realizem obras para atender a antigas e novas demandas
de toda a população que não tinham sido levadas em conta pelos governos anteriores.
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