KRUTWIGEN EKARPEN
EKONOMIKOAK
COMPUTER SHOCK ETA EKONOMIAREN
EGOERA BERRIRANTZ

I.-Egoera SOZIO-EKONOMIKO
POLITIKOA
Computer Shock eta “Ba hal dauka Euskalherriak
ethorkizunik Kybernetikearen garaian”aren (osagarria)
ingurumarian (1977-1984)
• Politikoa: Konstituzioa (“askatasun” berria), Estatutua,
Itun ekonomikoa, perspektiba itxaropentsuak…
• Ekonomikoa: Eredu keynesiarraren gainbehera,
Europaren egituraketa berria, inflazioa, Moncloako
hitzarmena….
• Euskal kultura eta euskararen gorakada

2.-KRUTWIGen ideologia:

Liberala-Aurrerakor

bakarra

• Marxismotik (???) liberalismora: Alderdi Kontserbadoreek eta Alderdi
Komunistek historiaren aurka.
• Jabetza pribatuaren alde = esplotazioa eta mozkina, lehen gaitzetsi eta
Jabetza komunala defendatu.
• Erlijioa: katolizismoarekin kritiko- erreforma eta batik bat kontrarreforma
(Loiolako Inazioren aurka- Pio XII). Atzerapenaren erru guztia
• Materialismo historikoa arbuiatzen du, zientziaren aurkakoa delako.
• Positibismoa bereganatzen du (enpiriokritizismoa): Avenarius eta Mach.
• Positibismoak Fisika Berriari ateak irekitzen dizkio, determinismoa
ukatu,
• Marxismoa determinismo zurrunarekin lotzen du, Fisika klasikoarekin
(newtondarra)

3.-Iraultzak historian:

Produkzio eredu

marxistaren porrota:

• Proletalgoa ez da gai iraultzarako, desagertuko da robotei esker,
•
Iraultza eliteak bakarrik burutu dezake
•
Benetako iraultzak hauexek dira:
• 1.- Neolitikoan nekazaritza asmatzerakoan: harrizko lanabesak
•
Ogia: duela 14.500 urte Siria aldean
• 2.- Metalgintza: hiriak, idazkera (adimenaren hedapena), merkataritza,
soberakinak nekazaritzan
• 3.- Errenazimendua-Berpizkundea: kultur gorenaren garapena estatu-hirietan.
• Asmakizunak
• Eliza katolikoa oztopo. XX menderen atzerapena elizarengatik
• Burgesia mugimendu guztiaren sustatzaile, gaitasuna, prestakuntza, jakintza

• 4.- Datorren Iraultza: ZIBERNETIKA - natur baliabideak mugatuak, ordezkoa
INFORMAZIOA

4.- EHREN ETORKIZUN
EKONOMIKOA (1)
• BILBO da Euskal ekonomiaren ardatz gunea: itsas lotura nagusia
Amerika-Europa (finantzak, aseguruak, ikerketa zentroak,….)
• Kontutan itsasoaren sakonera
• Bilbotik itsasontzi txikiagotan: Iparralderantz BH, Ipar itsasoa, Baltiko, eta
Mediterraneoko herrialdeak hornitu
• Bilbotik trenez Europarantz (Paris, Berlin, Viena,…). Trenbidea eraiki
(AHT?)
• Bilbotik Baiona, Bordele, Pau, Tolosa, Marseilla, Lyon, Ginebra…
• Norabide bitako garraioa
• Ekonomia garaikidearen METROPOLIZAZIOA, -zentralizazioakonzentrazioa (NY, SF, STT, L, P, M,…)
• Ahaztu: Rotterdamen protagonismoa

4.- EHREN ETORKIZUN
EKONOMIKOA (2)
• Nekazaritza gutxitzen (Etxezarreta), industria gora, baina murrizten, zerbitzu
garatuak (ez aisiarekin lotuak)
• Iraultza jakintza gorenetik etorriko da, eliteek burutuko dute
• Produktibitatea eliteek sustatuko dute eta zibernetika bitarteko oinarri
bilakatuko da
• Etorkizuna: informazioaren kudeaketan, gaurko baliabideak (petrolioa)
agortuko direlako
• EHren eraketa ekonomikoa: lau gune erreferentzia gisa:
• Euskal ekonomia lau herri hauek egiten dutenarekin irudikatzen du:
•
•
•
•

Eibar: aurrerapen teknikoak kopiatu, Japoniak bezala
Bergara: aurrerapen zientifikoak indarrean ipini (wolframio)
Arrasate: enpresak sortzeko ahalmena (kooperatibak-1984)
Oñati: unibertsitatea* jendea prestatzeko: ezagutza orokorra, EZ teknikoa-Filologia ikasi

4.- EHREN ETORKIZUN
EKONOMIKOA (3)
• Gaurko unibertsitatetik teknikoak (peritoak) irteten dira, ez luke horrela
izan behar
• Egitura sozio-ekonomikoak aurrera egiteko: goi mailako pentsalarien lana
• Sophopolisa: Jakitun gorenen hiria (Gernika ondoan). 25 mila kide
bizitzeko hiria (gero Grezian)
• Pentsatzeko, kultur gorena lantzeko, ekoizpena hobetzeko eta
eztabaidatzeko hiria
• Eginkizun horiek bakarrik
• Hortik irtengo dira ideiak aurrera egiteko
• Fourierren falansterioak bezala

4.- EHREN ETORKIZUN
EKONOMIKOA (4)
• Aurreramendua, progresoa, BERRIKUNTZA: 1) Arlo
zientifikoan-asmakizunak; 2) Arlo teknologikoa-eskola
teknikoetan; 3) Produktibitatean eragina; 4) Ekoizpena
hobetu; eta 5) Jendartearen egoera hobetu-ONGIZATEA
areagotu
• Hori txertatu behar da EHko ereduan (E, B, A eta O)
• Baina orain, iraultza zibernetikoa barneratu beharra
EHn

ONDORIOAK
Brainstorming, ideia berriak
Metodologia
Produktibitatea igo, euskal ongizatea erdieste aldera
Produktibitatea igotzeko, bide bakarra, jakintza hobetu
Jakintza gorena ardatz nagusi: gaur egun
ZIBERNETIKAren bidez

