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1. Neste início de século XXI, os EUA consolidam-se como potência una, 

inconteste e sobrevivente da “Guerra Fria”. Não sem algumas escaras 

significativas em sua economia, das quais apenas o tempo irá informar a 

profundidade.  

 

2. Num primeiro ciclo do capital industrial, entre 1990 e 2003, alguns 

padrões de rodadas anteriores parecem ter-se repetido: a espoliação da periferia, 

o sustento de grandes massas de consumo e investimento governamentais a 

garantir, a uma taxa observada de acumulação, o crescimento do produto.  

 

3. Por outro lado, notam-se algumas diferenças no efeito dos gastos 

militares sobre o crescimento do produto. Se em outros períodos da história 

econômica dos EUA, a produção e venda de armamentos contribuía 

positivamente para o crescimento econômico, na última década, a retomada 

desse expediente da parte dos norte-americanos não obteve o mesmo resultado. 

 

4. Os gastos públicos com a defesa sempre foram um importante 

componente do produto dos EUA, desde o início do século XX.  Com a Guerra 

do Iraque (1991 – 1993) , retomou-se um ciclo de crescimento econômico que 
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marcava-se pela extenuação da Reaganomics, De acordo com o gráfico 01, a 

taxa de crescimento do produto norte-americano parece ter sido premida para 

baixo pela queda dos gastos públicos não-militares – um traço das 

administrações norte-americanas após 1979, e sua subseqüente ultrapassagem 

pelos gastos militares. As administrações Bush (1988 – 1992) e Clinton (1993 – 

2000), em menor escala, parecem ter reduzido, gradativamente, as taxas de 

crescimento do volume de gastos públicos não-militares, compensando-os por 

um gasto militar crescente, por quase toda a década de 1990 (gráfico 01). 

EUA, variáveis selecionadas, 1990 - 2004
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Fonte: National Statistics Bureau, EUA.  

 

5. Visto como um todo, esse crescimento da economia dos EUA, ainda que 

significativo, encontra-se aquém da tendência histórica, o que indica tanto uma 

queda da produtividade do trabalho e um aumento do desemprego.  
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6. Daí deriva-se uma nova dinâmica da beligerância, em que a parcela 

destinada ao uso militar torna-se, ao mesmo tempo, parte da destruição de 

estoques de capital que eventualmente pressionam os preços reais para baixo, e 

também parte da capacidade de consumo dessa economia.  

 

7. O aumento do déficit público em razão do produto tende a tornar-se um 

problema mais grave a longo prazo, posto que o atual mecanismo de 

financiamento do déficit público dos EUA via mecanismos de financeirização do 

capital em economias periféricas consiste em um estratagema de eficácia apenas 

temporária, já que estas economias apresentam elas mesmas problemas crônicos 

de manutenção do equilíbrio de suas contas, mesmo com a ampla liquidação de 

ativos públicos apregoada pela extensão das políticas do “Consenso de 

Washington” a estes países na última década. O volume de ativos imobilizados 

no setor público dessas economias é finito.  

 

8. Por outro lado, a liquidação de estoques de capital consubstanciado na 

forma de armamentos não parece ter apresentado o mesmo efeito de outras 

ocasiões na economia estadunidense. Calculada, a elasticidade dos gastos 

públicos não-militares permanece bastante próxima da do período 1930 – 1980. 

Em compensação, a alta elasticidade do crescimento do produto sobre o 

crescimento dos gastos militares realizados – uma das bases do crescimento 

econômico dos EUA no século XX – caiu drasticamente na década de 1990, 

chegando a perder significância estatística na composição deste, fato que não 

impediu o crescimento da escala de gastos militares, como efeito da maior 

influência da indústria bélica sobre as decisões de política econômica do país, 
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sobretudo após os eventos de 11/09/2001. Até o momento, o império norte-

americano parece estar decidindo-se pela via militar, garantindo pela força as 

vantagens econômicas que lhe deram o desenvolvimento do último século e o 

papel de maior potência hodierna. Se se trata da decisão mais acertada, o dirá o 

tempo.  
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