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Os gastos militares mundiais e o comércio de armas ocupam, hoje, um dos primeiros lugares nos gastos 
globais e na reprodução do capital, com taxas de lucro e de riqueza crescentes; concomitantemente, o 
aumento do poder militar e de Estados militarizados produz o consequente aumento da violência, do 
medo e das guerras, em inúmeros países do mundo. 

Os gastos militares atingiram, de maio de 2008 a abril de 2009, o montante de um trilhão e 340 bilhões de 
dólares, tendo crescido 45% nos últimos dez anos, o que corresponde a cerca de 202 dólares/ano por 
habitante no Planeta. Os EUA são responsáveis por cerca de metade desses gastos, incluindo os gastos 
militares no Iraque e no Afeganistão e, ainda, o projeto de compra de novos mísseis e construção de bases 
militares em diversos países. Em sete anos, o governo Bush aumentou o orçamento militar norte-
americano em 74%. 

O orçamento de Defesa dos EUA, em 2008, foi equivalente a cerca de dois mil dólares para cada norte-
americano, superando mais de dez vezes os gastos militares dos cinco países que mais gastam: Grã-
Bretanha, França, China, Alemanha e Japão. Além disso, o orçamento militar dos EUA é mais de 20 
vezes maior do que os gastos combinados dos seis países considerados como uma ameaça a sua segurança 
nacional: Cuba, Coréia do Norte, Irão, Síria e Sudão. 

Tanto quanto o aumento dos gastos militares, incrementa-se o comércio de armamentos, que aumentou, 
nos últimos dez anos, em cerca de 50 bilhões de dólares. Os principais exportadores de armas são os 
países desenvolvidos, capitaneados pelos EUA, com cerca de 40% dos contratos, que atingem mais que o 
dobro da Rússia, em 2º lugar, e a França, a Alemanha e a Grã-Bretanha que atingem, os três 20% dos 
contratos. 

A participação do Terceiro Mundo nesse comércio mundial da morte vem sofrendo significativo aumento, 
colocando seus países como os principais compradores de armas, sobretudo armas de grande poder de 
fogo, logo, de crescente poder de destruição em massa: tanques, aviões de combate, incluindo aviões 
invisíveis, mísseis e novas bombas que despejam grande quantidade de fósforo enriquecido, cujo poder de 
destruição equivale ao de uma pequena bomba nuclear (bombas de dissuação), empregadas na guerra da 
Iugoslávia.  

A produção de armas e armamentos prossegue, com poder de destruição crescentemente maior, 
expandindo o arsenal dos EUA, permitindo ataques preventivos com poder de destruição incalculáveis, 
seja em vidas humanas, seja em bens materiais. Os EUA estão desenvolvendo uma bomba que pesará 
13,6 toneladas, duas delas de explosivos, capaz de destruir estruturas altamente protegidas, como os 
bunkeres e, países “envolvidos” com terrorismo, o narcotráfico ou “excesso” de democracia. A bomba 
será lançada de bombardeios pesados B-52 e B-2. Esse projeto inclui o uso de modernas tecnologias de 
espionagem, para localização de objetivos visados. 

O diário “The Jerusalém Post” divulgou que o Departamento de Defesa dos EUA vendeu a Israel mil 
bombas guiadas antibunker, confirmando, assim, o quanto Israel é vital para os seus interesses no Oriente 
Médio. Venderam, ainda, a Israel, mísseis GBU-39, guiados por GPS, que já foram usados contra o 
Líbano, onde morreram milhares de pessoas e provocaram grandes perdas materiais. Esses mísseis 
poderão destruir instalações nucleares no Irã, para desarmá-lo.  

Nos últimos dois anos, os EUA deixaram claro sua disposição de trazer a guerra para a América Latina e 
militarizar a região, como ficou claro com a reativação da Quarta Frota da Armada norte-americana, 
colocada no Atlântico Sul, depois de 50 anos desativada. Reforçaram e equiparam suas bases militares na 
região, inclusive na zona caribenha: Curaçau e República Dominicana. Alardearam a construção de uma 
base no Paraguai, na zona da Tríplice Fronteira (onde existem as maiores reservas de água potável do 



continente) e mais recentemente, aprofundaram o controle político-militar sobre a Colômbia, com a qual 
firmaram um acordo de uso e ocupação de sete bases militares no território colombiano, implementando, 
assim, o Plano Colômbia às últimas conseqüências.   

O Plano Balbôa, elaborado como uma extensão militar de invasão da Venezuela e ocupação da zona 
fronteiriça com a Colômbia, faz parte do Plano Falcão destinado ao controle da indústria petrolífera, de 
modo a garantir e proteger o fornecimento de petróleo para os EUA. A Assistência Militar a Honduras 
passou de US$ 3,9 milhões para US$ 77,4 milhões por ano, para garantir a total subserviência do país aos 
interesses dos EUA.  

No quesito das armas nucleares alardeou-se, logo após a débâcle da URSS e o fim da Guerra Fria, a 
intenção de destruir os arsenais nucleares, mas, de concreto, nada foi implementado. Os mísseis Pershing 
e Cruísse, de médio e longo alcance continuam estacionados na Europa. O mesmo ocorre com as bombas 
nucleares, que avançaram das 12,5 e 20 toneladas de TNT, que arrasaram Hiroshima e Nagasaki, em 
agosto de 1945, as bombas que avançaram de cem megatons, as bombas de hidrogênio, as bombas 
“limpas” e a fórmula que permitirá construir, a qualquer momento, a bomba de cobalto (a “bomba do fim 
do mundo”, como foi classificada). 

O Clube Atômico foi constituído pelos cinco países detentores da bomba nuclear: EUA, ex-URSS (agora, 
Rússia), China, França e Grã-Bretanha, mas, hoje, já congrega outros quatro países, sabidamente 
possuidores da bomba nuclear: Índia, Paquistão, Israel e Coréia do Norte. Alguns outros países detêm a 
possibilidade de produzir a bomba: Irã, Japão e, mais recentemente, Brasil. O perigo da guerra nuclear 
não acabou, pelo contrário, aumentou, na medida em que o Clube Atômico, anteriormente com cinco 
componentes, hoje congrega em torno de doze.  

Existe, portanto, concretamente, a possibilidade não só de destruir não só a humanidade, mas o próprio 
planeta. A força explosiva das bombas nucleares de cem megatons, das ogivas e cargas nucleares 
armazenadas em vários recantos do mundo, são cerca de um milhão de vezes superior à bomba de 
Hiroshima. São 26.000 cabeças nucleares e os países que as detêm estão investindo pesadamente em 
programas para modernizar seus arsenais. Estudos realizados nos anos 80, asseguraram que a potência 
nuclear estocada poderia, por decisão ou até por acidente, destruir o planeta, com todas as suas formas de 
vida, 50 vezes...! 

Fica cada vez mais evidente que a produção feérica de armas com capacidade crescente de destruição em 
massa, está longe de garantir uma maior segurança para as nações e para os povos do mundo, aumenta os 
riscos econômicos, políticos e sociais, de forma cada vez mais grave e imediata para todos os habitantes 
do planeta. 

Fica claro que os primeiros grandes beneficiários da produção e comércio dos armamentos não são as 
grandes populações do mundo, mas as gigantescas empresas deste setor, estreitamente vinculadas e 
favorecidas pelo Complexo Industrial Militar dos EUA e seus satélites, que encomendam e compram 
ininterruptamente a gigantesca produção de armas e armamentos de todo tipo, que, naturalmente, não são 
usadas como armas de brinquedo ou de ornamentação, mas para atingir os objetivos propostos: a 
dominação e controle das grandes populações, de modo a que sigam subalternas e subordinadas aos 
interesses de reprodução do grande capital, apropriado por uma parcela ínfima da sociedade humana. 
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