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O Prêmio Nobel de Economia foi concedido ontem a Paul Krugman, um dos maiores 
divulgadores de ideias econômicas e critico mordaz do governo do presidente americano 
George W. Bush. Mas o prêmio foi atribuído por trabalho realizado quase três décadas atrás, 
no desenvolvimento do que é denominada "nova teoria de comércio" e "nova geografia 
econômica". 
 
Teorias de comércio anteriores sugeriam que um país teria relações comerciais com parceiros 
que fossem diferentes ricos comerciariam com pobres, e países com uso intensivo de capital 
comerciariam com países intensivos em mão-de-obra. Na prática, os países ricos tendem a 
comerciar uns com outros países. A análise de Krugman mostrou porque isso ocorre: muitos 
produtos são produzidos de modo mais eficiente por grandes companhias, mas os 
consumidores desejam variedade, e assim compram produtos de gigantes estrangeiros, bem 
como de companhias nacionais dominantes. 
 
As ideias de Krugman sobre a importância das economias de escala remontam a Adam Smith, 
mas o novo ingrediente foi uma descrição matemática utilizável do que acontece no mundo 
real.  
 
A geografia econômica usa grande parte da mesma matemática para explicar a localização de 
empregos e empresas. Krugman mostrou que as forças da globalização, longe de criar um 
"mundo plano", podem multiplicar o poder de cidades internacionalizadas, como Nova York e 
Londres, porque essas cidades têm condições de fazer negócios cada vez mais intensamente 
com um mercado globalizado. 
 
Krugman, professor da Universidade Princeton e destacado colunista do "The New York Times", 
era há muito tempo considerado um futuro favorito para o Nobel. Ele recebeu a medalha John 
Bates Clark para jovens economistas em 1991. 
 
Mas, se a escolha não é surpreendente, seu momento pode ser, às vésperas da eleição 
presidencial americana. Krugman é um comentarista político ativista e influente. Seus artigos, 
primeiro na revista "Slate" e depois no "The New York Times", foram, de início, inteligentes 
refutações a noções errôneas populares sobre protecionismo comercial ou sobre a "nova 
economia", mas tornaram-se muito mais comentados por seus incisivos ataques ao governo 
Bush. 
 
Krugman recentemente criticou Hank Paulson, secretário do Tesouro dos EUA, por soluções 
inadequadas à crise de crédito, ao mesmo tempo em que aplaudiu o governo britânico por sua 
"disposição de pensar com clareza sobre a crise financeira e agir rapidamente com base em 
suas conclusões". Em 2005, Krugman também advertiu para a bolha no mercado habitacional 
americano. 
 
Essa não é a primeira vez em que a Comissão Nobel do banco central da Suécia (que escolhe o 
vencedor) honra um economista que tem imagem pública e apetite por debate político. Joseph 
Stiglitz compartilhou o prêmio em 2001, após um breve período combativo como economista-
chefe do Banco "Mundial. Antes, Milton Friedman ganhou o Nobel em 1976. 
 
Entre economistas teóricos, Krugman é admirado por seu trabalho sobre crises monetárias, 
além do trabalho sobre o comércio, que agora lhe valeu o prêmio. Avinash Dixit, seu colega de 
Princeton, certa vez assim descreveu os métodos de Krugman: "Ele identifica uma questão 
econômica importante meses ou anos antes de qualquer outra pessoa. Então, constrói um 
modelo para ela que proporciona novas e inesperadas percepções. Em pouco tempo, a questão 
obtém atenção geral, e o modelo de Krugman fica esperando que outros economistas o 
alcancem." 
 
Frases  
 



"Espero voltar a ser a mesma pessoa dentro de duas semanas. Espero que as coisas não 
mudem demais."   
 
"Estamos agora testemunhando uma crise tão severa quanto a crise que atingiu a Ásia nos 
anos 90. Essa crise tem algumas semelhanças com a da Grande Depressão."   
 
"Estou um pouco menos aterrorizado do que estava na sexta", disse, referindo-se ao encontro 
de líderes mundiais na sexta-feira para discutir medidas contra a crise   
 
"Um monte de intelectuais é anti-Bush", questionado sobre se seria anti-Bush   
 
"Seria bom que tivéssemos um governo sofisticado, mas isso pode mudar", ao comentar as 
propostas dos dois candidatos e presidente   
 
"Há muita ganância grotesca por trás dessa crise, mas ganância não é ilegal", ao falar do 
sistema financeiro   
 
Paul Krugman 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A12. 
 


