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 A análise do neoliberalismo monetarista, presente nunha numerosa literatura 
académica, ofrece unha ampla caracterización desta temática, circunscrita de ma-
neira xeral ao enfoque dun determinado campo de estudo. Atopamos así unha valo-
ración das súas proposicións no ámbito da epistemoloxía e da metodoloxía da cien-
cia, no terreo da teoría e da política económica e, xa que logo, das súas recomenda-
cións e dos seus resultados de aplicación nas economías de países desenvolvidos e 
non desenvolvidos. 

Constitúe un reto para o economista investigador franquear as tradicionais fron-
teiras entre estes campos e desenvolver unha investigación interdisciplinaria que 
abarque a epistemoloxía e a metodoloxía económica, a crítica da economía política 
e a teoría macroeconómica, a teoría sociopolítica e a historia do pensamento eco-
nómico.  

O libro que hoxe nos ocupa asume de maneira destacada esta tarefa, rompendo 
coa frecuente visión-confrontación do neoliberalismo como unha teoría estritamen-
te económica. Como sinala o seu autor, este traballo pretende cuestionar a acepta-
ción acrítica das teorías e dos métodos da economía convencional, máis inclinada 
cara á preeminencia das formas sobre o contido, das técnicas sobre o fondo dos 
problemas e das matemáticas sobre as ideas económicas. 

Porén, isto non supón posicionarse en contra dunha dirección económica com-
petente tecnicamente. Pola contra, trátase de enriquecer os temas da estabilización 
monetaria e da macroeconomía en xeral, presupoñendo o recoñecemento do con-
texto estrutural dos cambios que constitúen o seu referente sociopolítico e ideo-
lóxico-cultural.  

Atendendo a isto, este traballo sustenta a hipótese de que foron as transforma-
cións das relacións sociais, as poderosas forzas materiais da transnacionalización 
produtiva que operan baixo a hexemonía das finanzas privadas internacionais 
asociadas aos intereses económicos dos principais países capitalistas, as que po-
sibilitaron o avance arrasador do neoliberalismo a partir da década dos anos oitenta 
do século pasado. 

En consecuencia, o libro estuda ese proceso e achega unha valoración crítica do 
neoliberalismo e do monetarismo, que transcende o seu contido analítico instru-
mental. A estrutura que segue desenvólvese en tres partes.  

A primeira, Surgimiento, evolución y fundamentos del proyecto neoliberal, per-
corre en tres capítulos os principais trazos da reorganización da economía mundial 
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xerada pola globalización e pola hexemonía monetaria e financeira; a evolución do 
proxecto neoliberal, incluídas as referencias á súa aplicación en países de América 
Latina, e as principais características do seu pensamento político-social. 

A segunda, Antecedentes teóricos metodológicos del monetarismo, composta 
por tres capítulos, ofrece unha valoración das bases metodolóxicas e teóricas ache-
gadas polo pensamento filosófico e económico, poñendo a énfase no sistema neo-
clásico e na evolución da teoría cuantitativa do diñeiro. 

La teoría y la política monetarista, a súa terceira parte, expón en cinco capítulos 
a análise realizada polo autor acerca da reformulación cuantitativa monetarista, a 
denominada taxa natural de desemprego, a política económica monetarista, o neo-
monetarismo e o tratamento desde unha perspectiva crítica da problemática do di-
ñeiro e da inflación. 

Pola importancia do tema tratado e polas súas interesantes reflexións, que con-
tribúen de maneira significativa a un rigoroso e anovador enfoque desta temática, 
propoñemos a lectura de Neoliberalismo monetarista. La hegemonía del capital, do 
doutor Héctor Castaño Salas. 
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