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Nobel em Economia vê desafio político para crise gl obal

Marcelo Mota

RIO - Nobel em Economia em 2003 por ter desenvolvido modelos estatísticos para traçar
e prever eventos, como riscos nos mercados financeiros, Robert Engle acha difícil prever 
como se desdobrará a crise atual. A razão é simples: a grande questão não é mais 
econômica ou financeira, mas política.

“Não será difícil resolver os problemas econômicos, são as instituições políticas que têm 
que ser efetivas”, disse Engle ao Valor por telefone, de Búzios, onde encerrou suas 
férias, antes de vir ao Rio para uma palestra na Escola de Pós-Graduação em Economia
da Fundação Getúlio Vargas (EPGE-FGV).

Segundo ele, isso vale tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. Para a 
economia americana, a receita de Engle é “estímulo de curto prazo e austeridade no 
longo prazo”. Mas ele reconhece que falta força política para o governo Obama lançar 
mão desses estímulos agora. Devido a isso, estima, os Estados Unidos terão 
crescimento modesto por alguns anos.

Na Europa, o grande desafio também é político. “É exatamente por isso que há tanta 
incerteza. As pessoas não estão confiantes de que eles o farão”, diz Engle, que até 
acredita que o bloco econômico sobreviva. No entanto, para que os esforços de 
preservação da zona do euro ganhem base política, ele acredita que antes “a situação vá
ficar ainda pior”. Segundo ele, a piora acontecerá por meio da crise da dívida dos países 
da periferia, como a Grécia.

A redução do ritmo de crescimento afetará os emergentes, ainda que meno que no 
passado, mas, no Brasil, o professor da Universidade de Nova York acredita o risco 
esteja no superaquecimento econômico, que pode ter gerado bolhas de ativos. No 
entanto, ele acredita que “o sistema regulatório do Brasil é forte e impede os bancos de 
se alavancarem demais”. “Acho que é algo importante para se manter.”


