
Francês Jean Ti role é um dos poucos
europeus na lista de favoritos ao Nobel
Amanhã será conhecido o vencedor, ou vencedores, da 45. a edição do Prémio de Ciências Económicas e a
lista de potenciais vencedores volta a estar dominada por instituições e investigadores norte-americanos

Economia Ana Brito

Há casos em que ter carisma ajuda a ganhar o prémio e talvez tenha sido esse o caso de Paul Krugman

Quando o telefone toca na casa de
um economista, isso pode ser... um
Nobel. Amanhã serão conhecidos
todos os laureados de 2013 com o
anúncio do vencedor do Prémio de
Ciências Económicas em Memória
de Alfred Nobel (ver caixa). O comi-
té do Prémio - que supervisiona as

nomeações e selecciona os candi-
datos finais - reunir-se-á de manhã
com os membros da Academia Real
das Ciências da Suécia para escolher

o(s) vencedor(es), a quem a decisão
será comunicada por telefone. Logo
de seguida, o anúncio formal será
feito pela Academia, em conferência
de imprensa agendada para as 13h

(meio-dia em Lisboa).
Se olharmos para as estatísticas,

será muito provavelmente numa
qualquer casa ou apartamento dos
Estados Unidos que o telefonema
feito a partir de Estocolmo soará.
Desde que foi instituído, em 1969, o

prémio já foi atribuído a 71 laureados,
frequentemente aos pares ou trios
(só em 22 ocasiões houve um ven-
cedor único) e, destes, mais de dois

terços são norte-americanos, ainda

que alguns com dupla nacionalida-
de. Mulheres, só uma, Elinor Ostrom
(também norte-americana, da Uni-
versidade de Indiana), em 2009.

Tal como com os Nobel das ou-
tras áreas, nunca há uma lista oficial

de candidatos, o que faz com que
as previsões saiam muitas vezes ao
lado. Ainda assim, existem listas de
favoritos. Na selecção deste ano, a
agência de informação financeira
Thomson Reuters aposta em no-
mes como Sam Peltzman e Richard
A. Posner (Universidade de Chicago)
pelo trabalho na área da Regulação.
O Wall Street Journal (WSJ) destaca,
entre outros, Douglas Diamond
(também de Chicago) e Philip Dyb-
vig (Universidade de Washington)
por explicarem o que motiva as cor-
ridas aos depósitos bancários. Isto se

o ângulo de escolha for a crise finan-
ceira, refere o WSJ. Já se o critério



forem as teorias comportamentais,
Robert Shiller, de Vale, surge entre os

favoritos, mas se for o crescimento
económico, as apostas são Philippe
Aghion (Harvard) e Peter Howitt
(Brown University).

Por cá, o professor da Faculdade

de Economia da Nova School of Busi-

ness & Economics Pedro Pita Barros
nota que "é difícil fazer futurologia",
mas tem algumas ideias quanto aos

sucessores de Alvin Roth (Stanford)
e Lloyd Shapley (UCLA), os vence-
dores em 2012. 0 francês Jean Tirole

"pelo trabalho em Regulação, em ge-
ral e em Finanças, e em várias áreas
de microeconomia teórica", poderá
ser um deles. "Num momento em
que se fala sobre regulação financei-
ra mais adequada, Tirole é um nome

que entraria no perfil", acrescenta
Pita Barros, referindo que o pro-
fessor da Toulouse School of Eco-
nomics (que também é destacado
pelo WSJ) poderia eventualmente
ganhar o prémio "em conjunto com
Paul Milgrom" [Stanford], embora
este tenha "uma menor abrangência
nos tópicos que cobre". Mas se as

preferências do Comité forem para
"o trabalho empírico, David Card

[Berkeley] será uma possibilidade
forte", acredita Pita Barros, referin-
do ainda que Card poderá fazer par
com Jerry Hausman (MIT, Cambrid-

ge). Se o Nobel for atribuído com o

objectivo de distinguir a carreira,
"um provável candidato já há vários
anos é Martin Feldstein [Harvard],
pela discussão das questões de segu-

rança social e intervenção do Estado

nas economias de mercado".
Todos estes nomes, e vários ou-

tros, incluindo o do português Sérgio
Rebelo (da Kellogg - Northwestern
University), surgem também numa
lista elaborada por Luís Costa, pro-
fessor do Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão da Universidade de

Lisboa, ISEG. O docente considera
os critérios de escolha do Nobel "to-
talmente imprevisíveis" e diz nunca
ter conseguido acertar no vencedor,
ainda que "só 10% dos laureados"
tenham ficado de fora da lista que
faz há anos com os alunos.

Se no início os trabalhos premia-

dos eram exclusivamente da macro-
economia, no final da década de 70
notou-se uma abertura às áreas da
econometria e métodos quantitati-
vos e posteriormente da microecono-
mia. O que se verifica é que o comité

"procura uma certa rotatividade",
diz Luís Costa, para quem a escolha
final está desligada da conjuntura
económica, até porque "geralmen-
te os trabalhos são laureados passa-
dos 20 ou 30 anos da publicação",
depois de se ter deixado "passar a

espuma dos dias" e de se "conseguir
ver o seu alcance". Isso explica a mé-
dia de idade dos laureados, à volta
dos 67 anos (o mais novo foi Kenneth
J. Arrow, com 51 anos, em 1972, e o

mais velho Leonid Hurwicz, aos 90
anos, em 2007). A própria conjuntu-
ra também pode ditar o afastamen-
to de um eterno favorito, como era
o caso, até há seis anos, de Eugene

Fama (Chicago), que perdeu a con-

dição depois de a crise do subprime
evidenciar o falhanço das "teorias de
mercado perfeito e comportamentos
racionais".

Há casos em que o carisma ajuda,
defende o professor do ISEG, dando
o exemplo de Paul Krugman, que,
apesar do "inatacável contributo pa-
ra a área da nova geografia económi-
ca", talvez não tivesse ganho o Nobel
em 2008 (aos 55 anos) "se não fosse

um comentador e uma personagem
pública".

Se olharmos para as instituições
de onde são provenientes os laurea-
dos, a Universidade de Chicago lide-

ra, com 16% do total dos prémios, se-

guida de Harvard (8%) e MIT (7,6%).
Mas olhando para as últimas nomea-

ções, talvez seja possível "identificar
um micropadrão" que aponte para
Princeton, diz o docente do ISEG.


