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Ciclos Econômicos 

Teorias dos Ciclos Econômicos: Principais Autores 

 
Empiricistas 
 
Joseph Kitchin  

"Cycles and Trends in Economic Factors", 1923, REStat.  
 
 

Nikolai D. Kondratiev, 1892-1931?-  
The World Economy and its Condition During and After the War, 
1922  

"The Long Waves in Economic Life", 1926, Archiv fur 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik (transl. 1935, REStat)  
The Long Wave Cycle, 1928.  



Ciclos Econômicos 

 
Wesley Clair Mitchell and the American Institutionalists  
 
The Harvard Barometer Group (Bullock, Persons, Crum)  
 
Moses Abramovitz, 1912-  
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Teoria dos Ciclos Climáticos (teorias meteorológicas) : 

 

 William Stanley Jevons, 1835-1882.  

 Henry Ludwell Moore, 1869-1958.  

 Johan Henryk Åkerman, 1896-1982  

 Rhythmics of Economic Life (1928),  

 C. Garcia-Mata e F. I, Shaffner. (1934), QJE 

   

 

http://cepa.newschool.edu/het/profiles/jevons.htm
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/moore.htm
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/akerman.htm#henryk
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Teorias dos Ciclos Econômicos: Teoria dos Ciclos Climáticos 

(Teorias Meteorológicas)  

W. Stanley Jevons (1875) afirmou que as variações na atmosfera 

do sol, manifestadas na freqüência e grandeza das manchas 

solares, determinariam as flutuações rítmicas da indústria. 
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http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.altega.com/CienciaDidactica/LibroEclipse/Imaxes/EclipsesSolManualDidacticoGalego45_html_m69a01c57.jpg&imgrefurl=http://www.altega.com/PostNuke/modules.php?op%3Dmodload%26name%3DSections%26file%3Dindex%26req%3Dviewarticle%26artid%3D84%26page%3D1&h=1575&w=1575&sz=212&hl=pt-BR&start=3&um=1&tbnid=TzL-ApHmwFjjjM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images?q%3Dmanchas%2Bsolares%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN
http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2003/images/haywire/XCHART.gif
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Ciclos Econômicos 

Tradição Continental: Teóricos do superinvestimento 

  Clèment Juglar, 1819-1905.  
 Mikhail Ivanovich Tugan-Baranovsky, 1865-1919.  
 Arthur Spiethoff, 1873-1957.  
 Gustav Cassel, 1866-1946.  
 Dennis H. Robertson, 1890-1963.  
 Joseph A. Schumpeter, 1883-1950.  
 Jean Lescure, 1882-1947.  
 Marco Fanno, 1878-1965  
 Adolph Lowe and the Kiel School  

   

 

http://cepa.newschool.edu/het/profiles/juglar.htm
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/tugan.htm
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/tugan.htm
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/tugan.htm
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/spiethoff.htm
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/cassel.htm
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/robertson.htm
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/schump.htm
http://cepa.newschool.edu/het/schools/frenchist.htm#lescure
http://cepa.newschool.edu/het/schools/italian.htm#fanno
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/lowe.htm
http://cepa.newschool.edu/het/schools/kiel.htm
http://cepa.newschool.edu/het/schools/kiel.htm


Ciclos Econômicos 

(ii) Teorias não monetárias: explicavam a existência do ciclo 

econômico como uma decorrência do desajustamento entre o 

estoque de capital e o volume de demanda de consumo. 

 Autores: 

  Arthur Spientoff; 

 Hobson (subconsumo); 

 Gustav Cassel; 

 Mikhail I. Tugan-Baranovsky (1894) - superinvestimento 

    

   

 

http://cepa.newschool.edu/het/profiles/tugan.htm
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/tugan.htm
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/tugan.htm
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Teorias Pré-keynesianas  do Ciclo Econômico 

Teorias do Lado da Oferta – explica o ciclo econômicos devido as 

variações de custo e da margem de lucro das empresas. 

    

   

 

Wesley Clair Mitchell, 1874-1948  



Ciclos Econômicos 

Teoria do Superinvestimentos: Teorias Monetárias 

 

 Ralph G. Hawtrey, 1879-1971.  

 Friedrich A. Hayek, 1889-1992.  

 Gottfried von Haberler, 1900-  

 Knut Wicksell. 

    

   

 

http://cepa.newschool.edu/het/profiles/hawtrey.htm
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/hayek.htm
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/haberler.htm
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Teorias Monetárias do Ciclo Econômico: relacionavam a explicação 

das flutuações do nível de produto as flutuações da taxa de juros, 

que geravam flutuações no nível de crédito da economia e 

consequentemente, flutuações no nível de investimento e renda. 
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A teoria monetária do ciclo baseia-se nas seguintes proposições: 
 
 (i) que o comportamento conhecido do ciclo não poderia 
ocorrer se não houvesse uma oferta elástica de crédito; 
 
 (ii) que a oferta monetária de todos os países com sistemas 
monetários é elástica e capaz de expansão e contração; 
 
 (iii) quando ocorre uma expansão e contração, levam a uma 
expansão e contração cumulativa da indústria e são suficientes 
para explicar o ciclo econômico, mesmo quando não presentes 
outras causas; 



Ciclos Econômicos 

 
 (iv) que a conduta normal dos bancos produz estas contrações 
e expansões em vez de controlar a oferta monetária no interesse 
da estabilidade; 
 
 (v) o ciclo econômico e, em essência, o resultado das 
variações na oferta de crédito. 
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Knut Wicksell 
 
A Teoria dos Ciclos de Wicksell baseia-se sobre os mecanismos 
indiretos através dos quais os fatores monetários podem ter um 
efeito sobre as variáveis reais. 
 
 Os mecanismos monetários do ciclo econômico funcionariam 
através da taxa de juros. 
 
 Wicksell faz a distinção entre a taxa real e de mercado da taxa 
de juros. 
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A taxa real de juros iguala a S e o I (baseadas sobre as 
preferências temporais e a taxa real de retorno, mas não é 
diretamente observável. 
 
 A taxa de juros de mercado e determinada ou fixada pelas 
bancos. 
 
Se a taxa de marcado for fixada abaixo da taxa real, temos que:  
I > S  e  DA > OA; 
 
 O excesso de I sobre a poupança privada S está sendo 
financiada pelos empréstimos bancários; 
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A taxa real de juros iguala a S e o I (baseadas sobre as 
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 O excesso de I sobre a poupança privada S está sendo 
financiada pelos empréstimos bancários; 
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Se a taxa de juros de mercado for fixada acima da taxa real de 
juros, teremos que  S > I e a DA < OA; 
 
 Isto irá gerar uma queda  nos preços e na renda dos fatores 
de produção. Os bancos por sua vez começam a acumular um 
excesso de reservas bancárias. 
 
 Para que a economia se estabilize é necessário que a taxa de 
juros de mercado se igual a taxa real de juros. 
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Tradição Anglo-Americana 

 Alfred Marshall, 1842-1924.  

 Irving Fisher, 1867-1947.  

 William H. Beveridge, 1879-1963.  

 Wesley C. Mitchell, 1874-1948.  

 Albert Aftalion, 1874-1956.  

 Arthur C. Pigou, 1877-1959.  

 John Maurice Clark, 1884-1963.  

 George L.S. Shackle, 1903-1992.    

   

 

http://cepa.newschool.edu/het/profiles/marshall.htm
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/fisher.htm
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/beveridge.htm
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/mitchell.htm
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/aftalion.htm
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/pigou.htm
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/maurice.htm
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/shackle.htm
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Teóricos do Subconsumo: 
  
 John A.Hobson, 1858-1940. 
  
 William T. Foster, 1879-1950.  
 
 Waddill Catchings, 1879-1969  
 
 John Maynard Keynes, 1883-1946. 

    

   

 

http://cepa.newschool.edu/het/profiles/hobson.htm
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/foster.htm#foster
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/foster.htm#catchings
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/keynes.htm
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Teóricos do Subconsumo: a causa fundamental das crises e das 

depressões periódicas é a incapacidade dos consumidores de 

adquirir produtos da indústria  por preços que cubram seus 

custos.  

 

 O que produz interrupções periódicas na indústria é a 

incapacidade dos produtores , não de continuar a produção, mas 

de encontrar uma saída, a preços lucrativos para seus artigos e 

produtos. 
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