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Introdução 

Este artigo busca fomentar o debate da concepção de moeda e crédito em Rudolf 

Hilferding e suas possíveis divergências com o apresentado por Marx. O trabalho se 

organiza da seguinte forma: A primeira parte apresenta a concepção de dinheiro na 

circulação simples para Hilferding e a segunda parte, como o autor apresentou sua 

concepção de crédito a partir da moeda fiduciária. E para concluir, como o dinheiro enfim 

aparece no capital financeiro. 

1. Dinheiro e Circulação Simples em Hilferding 

A partir da circulação simples desenvolvida por Karl Marx em “O Capital”, 

Hilferding aponta que o produto social da sociedade capitalista só é possível pela troca, 

visto que o processo de integração neste tipo de sociedade organizada pela propriedade 

privada e pelo monopólio dos meios de produção só pode ser estabelecido em um 

mecanismo onde a complexa relação de desigualdades se encontre em uma relação de 

igualdade. 

Entretanto, diferente de Marx (2013), Hilferding (1985) introduz a noção de 

crédito, lucro e capital na circulação simples e já estabelece que a relação de igualdade 

nas economias é dada pela taxa de lucro, protagonizada pelo capital como fator decisivo 

na sociedade capitalista, onde a equivalência do trabalho contidos nas mercadorias é 

substituída pela equivalência dos lucros exigidos pelos capitais, e os produtos são 

vendidos pelos seus preços de produção. 

Essa forma de introduzir a circulação simples tem como objetivo apresentar o 

dinheiro como mercadoria que detém o monopólio da equivalência. O autor analisa a 

circulação do dinheiro através da fórmula Mercadoria-Dinheiro-Mercadoria (M-D-M), 

onde o dinheiro é apenas meio de circulação. Nesta fórmula as mercadorias entram e saem 



do mercado como origem e destino da circulação, sempre mediadas pelo dinheiro, que 

consequentemente nunca sai da circulação e assim adquire uma circulação própria.  

Como meio de circulação, o dinheiro é necessário como símbolo de valor, pois só 

assim a mercadoria expressa seu valor na troca, mas esta afirmação nos leva a 

compreender que o dinheiro como manifestação dos preços das mercadorias, como meio 

circulante, não tem necessidade nenhuma de ser valor para mediar a relação, bastando 

que o signo seja uma representação que garanta a equivalência, um signo do valor, visto 

que na circulação simples apenas a mercadoria é uma forma de existência do valor.  

É o estado, como órgão consciente da sociedade capitalista quem define as formas 

de circulação, se em mercadoria ouro (moeda), como expressão substancial, ou como 

determinados símbolos de dinheiro, desde que exclusivamente para a função de 

intermediador das mercadorias. Aqui está talvez uma das maiores preocupações de 

Hilferding, a partir da noção de meio circulante, qual, e o que deve regular a quantidade 

de moeda na economia. 

A relação objetivamente social colocada pela moeda ouro pode ser inteiramente 

substituída, nesse caso, pelo papel moeda, uma relação social regulada de modo 

consciente. Para o autor, a produção capitalista é anárquica, e não há como regular as 

trocas, visto que se torna necessária uma circulação mínima de dinheiro, e a possibilidade 

desse dinheiro ser trocado pelo papel-moeda diminui muito os impactos de tal anarquia. 

Considerando tanto a circulação do ouro, como a do papel-moeda, Hilferding 

defende que há necessidade das duas formas circularem, pois uma vez que a produção 

exija mais dinheiro em circulação, o ouro como moeda pode entrar e sair através do 

entesouramento. Caso isso não ocorra, haverá distorções no valor nominal da nota com 

relação ao seu valor real, o que incorrerá na desvalorização da moeda.  

Para compreender como o papel-moeda se comporta diante da sua relação com 

ouro e com as mercadorias, Hilferding (1985) afirma que em havendo só papel-moeda de 

circulação forçada, o seu valor será determinado pela soma dos preços das mercadorias 

em circulação. Esse valor passa a ser totalmente independente do valor do ouro, refletindo 

diretamente o valor das mercadorias, quase como se houvesse um descolamento da 

relação de valor do ouro com o papel-moeda, podendo esta relação ter como resultado 

tanto uma desvalorização, como uma supervalorização do papel-moeda. 



Para Hilferding, e nesta exposição, está claro que as trocas são realizadas a partir 

da relação de valor entre as mercadorias. O ouro como mercadoria equivalente, tem no 

papel moeda o signo de seu valor, e com toda a capacidade de representa-lo como meio 

de circulação. O papel-moeda pode cumprir a mesma função de refletir o valor das 

mercadorias e é uma forma mais desenvolvida de signo, já que facilita a circulação, o 

transporte e não deprecia com a velocidade da moeda-ouro. Com o descolamento da 

relação com o ouro, o valor do papel-moeda é determinado pela soma das mercadorias 

em circulação, o que é uma característica imanente da relação capitalista de troca. 

Na determinação do valor do papel-moeda por meio do valor da soma 
das mercadorias em circulação, o caráter meramente social do valor se 
apresenta pelo fato de uma coisa sem valor em si, a exemplo do papel 
(desempenhando função puramente social, isto é, a circulação), recebe 
um valor que não é determinado por seu ínfimo valor próprio, mas pela 
massa de mercadorias que refletem seu valor na cédula de papel. Assim 
como a Lua, já esfriada há muito tempo, só brilha porque recebe a luz 
da bola de fogo que é o Sol, o papel-moeda só tem valor porque o caráter 
social do trabalho o concede às mercadorias. É o valor reflexo do 
trabalho que transforma o papel em dinheiro, assim como a luz refletida 
do Sol produz a luminosidade lunar. O valor que o papel aparenta 
possuir pela Lua, é na verdade, a luz irradiada pelo Sol. (HILFERDING, 
1985, p. 46) 

A preocupação do autor é claramente com a determinação da quantidade de 

dinheiro na economia, mas ao estabelecer que o papel moeda tem valor representativo, 

ou seja, é um signo do valor, mas determinado pelas mercadorias, ele determina essa 

relação de forma distinta a Marx (2013), tendo em vista que Hilferding estabelece que o 

papel-moeda é signo de dinheiro, ou signo do ouro. Para Marx a relação do papel-moeda 

com os valores das mercadorias “consiste apenas em que estes estão idealmente expressos 

nas mesmas quantidades de ouro simbólicas e sensivelmente representadas pelo papel. O 

dinheiro de papel só é signo de valor na medida em que representa quantidades de ouro.” 

(MARX, 2013, pp. 201-202).  

Para Marx a determinação de valor representado pelo papel-moeda vem da sua 

representação de valor com relação a mercadoria ouro, e é por isso que o papel-moeda 

funciona como equivalente das trocas das mercadorias, sendo assim, não são os valores 

expressos pela somatória de preços das mercadorias que determinam o valor do papel-

moeda, é na verdade, o valor da mercadoria ouro que ela representa. Outra divergência 

no pensamento provém dessa determinação, pois se para Marx a mercadoria chega com 

o valor determinado na circulação, caso ela determinasse o valor do papel-moeda, esse 



valor seria imutável, mas para Hilferding não é, visto que esse valor muda de acordo com 

a soma de valor das mercadorias em cada circulação. 

De fato a missão de Hilferding em suas primeiras seções era debater com os 

quantitativistas a questão da quantidade de moeda em circulação. O pressuposto de que o 

papel-moeda é um signo de valor, que representa o valor das mercadorias diante do 

mercador, e por isso não pode assumir um valor ou determinar o valor das mercadorias é 

assumido. A teoria quantitativista não responde o problema das moedas inconvertíveis 

pois não compreende que este fenômeno só pode ser entendido se o valor da massa de 

produtos em circulação for objetivamente determinado, ou seja, entender pelo artifício da 

teoria do valor-trabalho exposto acima. (HILFERDING, 2014, pp.63-64). 

O fato do dinheiro se estabelecer como uma padrão de valor veio à tona na 

argumentação de Hilferding (1985). Para o autor, está claro que não é possível, a partir 

do Estado ou outros agentes, mudar o poder de compra da moeda, sendo que as 

mercadorias continuam sendo expressas em dinheiro a partir da relação social entre elas. 

Mas a dimensão do valor não é mais determinada pela mercadoria dinheiro, visto que essa 

forma faz com o que o padrão de valor oscile em torno do valor da mercadoria ou do 

signo, logo não pode ter o seu valor calculado a partir desta mercadoria.  

Na realidade, esse “valor” é determinado muito mais pelo valor total 
das mercadorias passíveis de entrarem em circulação (a uma velocidade 
de circulação invariável). O padrão de valor não é o dinheiro; a 
“cotação” do dinheiro é determinada por aquilo que eu gostaria de 
chamar de valor socialmente necessário da circulação. (HILFERDING, 
1985, p. 52) 

A determinação deste valor socialmente necessário da circulação seria dada pela 

relação entre o valor total das mercadorias e a velocidade de circulação do dinheiro, mais 

a soma dos pagamentos vencidos menos os pagamentos compensados menos o número 

de rotações das peças de dinheiro (que atua como meio de circulação e de pagamento). 

Como aponta (COUTINHO, 2013), nos regimes com o sistema misto de 

circulação a teoria quantitativa da moeda (TQM) não tem validade. Mas quando 

Hilferding especula sobre como se daria um mundo com apenas papel-moeda, ele 

aparenta permitir a validade da TQM, quando diz que o valor do papel-moeda e das 

mercadorias seria oscilante com relação as necessidades da circulação e partir disso 

O dinheiro já não seria o parâmetro de valor das mercadorias, mas, pelo 
contrário, seu valor seria medido de acordo com a respectiva 
necessidade circulatória, ou seja, pelo valor das mercadorias, no caso 



de a velocidade de circulação permanecer constante. Papel-moeda de 
tipo puro torna-se, pois, impossível como instituição permanente 
porque a circulação estaria, dessa forma, exposta a perturbações 
constantes. (HILFERDING, 1985, pp. 60-61) 

Hilferding ainda conclui o raciocínio dizendo que isso é um mero devaneio, pois 

não há a mínima possibilidade de um mundo que exista apenas pela moeda fiduciária, 

visto que o ouro dá estabilidade a circulação e é a única moeda que faz o comércio 

internacional.  

Opondo os momentos transcritos aqui é possível afirmar que “em sua 

aproximação à questão do volume adequado de meio circulante, Hilferding refugia-se em 

uma espécie de quantitativismo pela negativa: a teoria quantitativa vale quando não há 

moeda metálica (apenas papel-moeda circula), ou quando a moeda papel é inconversível.” 

(COUTINHO, 2013, p. 11). 

2. Moeda Fiduciária e Crédito  

Como antecipamos, Hilferding dá tons de continuação da obra de Marx. Ao 

estender a teoria monetária de Marx a uma realidade em que predomina o papel-moeda, 

o autor aponta para a importância do crédito de circulação e do crédito de capital para que 

se possa compreender a o papel do capital bancário na dinâmica do capitalismo moderno. 

(PINTO, 1997, p.22). Para tal, o autor, em sua preocupação com a circulação e com o 

crédito, pula da circulação simples (M-D-M) à circulação do dinheiro (D-M-D), mesmo 

que sem expor o conjunto da teoria geral da moeda de Marx que é exposto na primeira 

seção de O Capital. (BRUNHOFF, 1978, p.15) 

Este salto se dá na intenção de destacar o papel do meio de pagamento na formação 

do crédito, visto que tal função pressupõe um acordo recíproco entre comprador e 

vendedor com relação a uma promessa de pagamento, onde o dinheiro passa a não ser 

mais uma peça que protagoniza a troca de valores no mercado, pois isto deixa de existir. 

O dinheiro como meio de pagamento funcionará apenas como um parâmetro ideal de 

valor, sem adquirir um funcionamento próprio, A paga B que devia C que devia A e assim 

por diante. (HILFERDING, 1985, p. 66) 

Um ponto importante desta definição é a concepção de qual forma monetária é 

meio de pagamento. Para o autor a moeda fiduciária é produto da relação privada de 



compra e venda, relação entre credor e devedor1. Já o papel moeda de cunho forçado, ou 

papel moeda estatal como signo de valor, não é um meio de pagamento, logo, não é moeda 

fiduciária, pois é resultado de uma circulação do produto social, como foi exposto no 

tópico anterior. 

É essa a diferença que existe entre a circulação da nota promissória e a 
circulação do papel-moeda estatal de curso forçado. Este último tem por 
base uma circulação social mínima de mercadorias. A circulação da 
promissória ocupa o espaço que ultrapassa esse mínimo; ela baseia-se 
na venda correspondente e efetivamente realizada de uma mercadoria, 
ou seja, na venda realizada por certo preço em dinheiro, constituindo 
título de dívida particular que é compensado por outro ou é pago em 
dinheiro, sendo, com isso, o título reconhecido como equivalente 
socialmente válido. A promissória nasceu da função do dinheiro como 
meio de pagamento; substitui o dinheiro, a saber, mediante o crédito, 
mediante a relação privada entre os contraentes, amparada pela 
confiança em sua capacidade de pagamento, em sua capacidade social. 
(HILFERDING, 1985, p. 67) 

Sendo assim, o papel-moeda desvaloriza de forma totalizada, pois é uma unidade 

socialmente reconhecida e não pode ser impresso para além da necessidade mínima de 

circulação normal das mercadorias. Já a moeda fiduciária depende de si mesma, e sua 

variação de valor ocorre pela sua capacidade de se converter, ou não, em dinheiro real. 

Portanto, sua quantidade é limitada pelo preço das mercadorias que vai representar como 

meio de pagamento e o seu valor não é derivado a produção total de valor e mais valor. 

A utilização dos meios de pagamento é intrínseca ao desenvolvimento da 

produção capitalista e cresce com ela por dois motivos principais: Em primeiro lugar, no 

processo D-M-D há a possibilidade de vendas e compras ocorrerem de forma simultânea 

sem a necessidade da finalização deste processo, inclusive apelando a mecanismos de 

compensação de débitos, que se afastam demais da recompra de outra mercadoria como 

resultado do início de uma venda (como na circulação simples).  

Em segundo lugar, as condições de circulação se complicam com o 

desenvolvimento das relações capitalistas, e as oportunidades de negócios não coincidem 

mais como compra e venda, havendo a necessidade de relações creditícias efetuarem as 

operações. A importância da moeda fiduciária reside no fato dela ultrapassar os limites 

da circulação que eram impostos pela quantidade de ouro existente, e esse fenômeno dá 

asas a Ícaro. 

                                                           
1 A relação comprador e vendedor é também uma relação entre credor e devedor, a moeda fiduciária 
funciona exatamente como uma promessa de pagamento. 



Mas, como já vimos, a circulação é, ao mesmo tempo, condição e 
resultado da produção capitalista. Esta só pode ter início quando o 
capitalista toma posse dos elementos de produção, mediante um ato da 
circulação. Na medida em que essa circulação torna-se independente da 
existência do dinheiro real, a produção também se torna, na mesma 
medida, independente da quantidade de ouro existente. (HILFERDING, 
1985, p. 69) 

O tempo que um capital monetário toma para realizar a produção e circulação do 

capital é chamado de tempo de rotação. Caso a necessidade de uma nova produção não 

seja acompanhada pela velocidade da rotação do capital, um novo capital monetário é 

necessário para garantir o novo circuito. Desta forma, o dinheiro aparece na circulação, 

não como uma forma transitória do valor, mas como uma forma permanente e 

independente da mercadoria.  

A aparição do crédito é resultado da impulsão produtiva, impulsionado pela 

moeda fiduciária, e se torna solução para a circulação do capital. Ou seja, a criação de 

crédito é paralela a necessidade de moeda na circulação, que só vai aumentar, se aumentar 

a necessidade das transações com dinheiro real. 

O tempo de rotação é influenciado pela evolução técnica e organizativa do sistema 

produtivo capitalista, este movimento aliado ao avanço da organização bancária, 

diminuem a necessidade de capital monetário destinado a atividade produtiva, e como 

resultado este capital ocioso aparece em contradição com sua própria função, gerar lucros. 

(HILFERDING, 1985, pp. 80-82). 

O crédito enfim aparece na obra de Hilferding como garantia de um processo 

ininterrupto de produção, condicionado as possibilidades de liberação do capital 

monetário. O capital monetário ocioso, quando como crédito, atuará nas condições de 

garantia da circulação e principalmente como impulsionador da produção, isto é, se torna 

uma necessidade sistêmica.  O aumento da circulação e da produção para Hilferding 

(1985) são movimentos contínuos e possíveis graças ao aumento de dinheiro creditício. 

O aumento das mercadorias em circulação não tem como impacto um aumento da 

demanda por dinheiro-ouro, tampouco uma pressão na relação entre oferta e demanda por 

capital monetário, afinal, o aumento da demanda por meios de pagamento pode ser 

fornecido por um aumento do dinheiro fiduciário. 

Conclusão 



Como resultado, e também movimento, o avanço da organização bancária 

possibilitou que os créditos passassem a ser compensados em um ambiente monetário 

mais fixo e centralizado, passando os bancos a terem papel importantíssimo, além de 

centralizar em suas reservas o capital monetário de todo o sistema produtivo.  

Além de centralizar os depósitos, o banco terá a sua disposição uma quantidade 

enorme de capital alheio e passará a centralizar a aplicação do capital monetário ocioso. 

O crédito exercido pelos capitalistas produtores (crédito comercial), na forma de 

emprestadores de capital monetário, passa a ser trocado pelo capital bancário para a 

mesma função. O Banco que já centralizava o meio circulante, passa a centralizar o 

crédito de produção. 

O desenvolvimento da organização bancária e as novas funções geradas a partir 

disso são consequência do processo de desenvolvimento da produção capitalista, aliado 

com a necessidade de organização do crédito como motor desta. A organização bancária 

é o resultado de ambos os movimentos, pois se localiza como a casa do crédito, e também 

como motivadora da produção, através da participação bancária na tomada de decisões 

da indústria. O dinheiro de crédito substitui a circulação metálica e do papel-moeda com 

a sua centralização nos bancos através do sistema de compensações de débito.  

Em “O Capital Financeiro” é apontado que a oferta de moeda é a soma entre 

dinheiro corrente e moeda fiduciária, e que a segunda, como apontamos acima, aumenta 

com o aumento da necessidade desta para circulação e produção, ou seja, em um momento 

expansivo da economia, se aumenta a necessidade e consequentemente a oferta de moeda 

fiduciária, que é garantida pelo crédito de circulação, visto que o crédito de produção não 

pode ser criador de moeda. 

A utilização da moeda fiduciária em substituição das transações com moeda real, 

o crescimento do capital bancário, a relação crédito-produção, são todas consequências 

do desenvolvimento capitalista, e todas estas são ligadas a organização bancária. A 

dominância bancária aparece como resultado deste processo, e como motor da nova 

organização dos capitais através do capital financeiro. 
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