Ezkerraren izenean?
1. Eta Marx?
Utz diezaiogun Karl Marxi berari erantzuna ematea. Hona Marxek zioena1, XIX. mendean:
“Ni ez naiz marxista.”
Harrigarria bada ere, batzuk ez bide dira konturatu baina XXI. mendean gaude!
2. XIX. mendeko Marxengandik XXI. mendeko Diru Teoria Modernora
XIX. mendean: Marx
XXI. mendean: MMT, hots DTM (Diru Teoria Modernoa)
Zubia ikusteko, joan ondoko linkera2.
3. Erreformismo merke, zaharkitu eta ez-efektiboa krisian segitzeko
Bai hala da. Jende serioa, UPVkoa, espainolez noski, eta errezeta zaharrak, oso zaharrak…
Behin eta berriz erretolika bera errepikatuz… Orain ondoko ‘berrikuntzekin’:
Krisiak 4 edo 5 urte gehiago segituki du hobekuntza ekonomikoa ikusteko (agian Ama Birjinak esan
bide dio nola etorriko den mirakulua).
Europako eredua fiskalitaterako (sic), euskal (ala ‘vasco’?) banku publikorako (sic) Europako Inbertsio
Bankutik (sic) eta Kutxabank-etik (sic) hornitzea (sic).
Nahikoa!
Hori ote irtenbidea ala krisian segitzeko in eternum?
Keynesianismo merkeak (ezkertiarra omen den ikuspuntua, noski!) ez garamatza inora, gauden
zuloan segitzera baizik.
Holakoek krisia zertan datzan ez dakite. Krisitik ateratzeko beste erremedio batzuk ez dituzte
ezagutzen. Teoria berriak egon badaudela, ideiarik ez.
Ezjakintasuna da nagusi Granadan ere, sorry Euskal Herrian.
Hona hemen tantatxo batzuk hausnartzen hasteko:
(i)
(ii)
(iii)
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Non dago dirua?3
Ezjakintasunetik enpresari-estatura4
Etorkizun hurbilerako berriak5

Ikus http://quotes.dictionary.com/all_i_know_is_im_not_a_marxist.
Ikus http://www.unibertsitatea.net/otarrea/gizarte-zientziak/ekonomia/xix-mendeko-marxengandik-xximendeko-diru-teoria.
3
Ikus http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2013/08/29/non-dago-dirurik-ez-ote-dago-dirurik/.
4
Ikus http://www.unibertsitatea.net/otarrea/gizarte-zientziak/ekonomia/ezjakintasunetik-enpresari-estatura.
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(iv)
(v)

Defizit publikoaren beharra6
Aurre-banaketa7

Gogoratzekoa, behin eta berriz eta badaezpada ere: kapitalismo mota berri batean bizi gara.
Kapitalismo berriaz jabetzeko, hona hemen zenbait puntu:
a)
b)
c)
d)

Finantza kapitalismoa da nagusi
Finantza-krisia induzitua izan da8
Krisi teorikoari aurre egiteko, Diru Teoria Modernoa eratu dute ekonomialari batzuek
Euskal Herri independentea Europar Batasunean9 kokatu beharra dago

Hori guztia eta gehiago ondoko liburu honetan ikus daiteke:
Diru Teoria Modernoa eta finantza-ingeniaritza10
Halaber, ikus ondoko link hauek ere11.
Ikasiko ote dugu inoiz?
Dudatan nago.
4. Mosler Ekonomia
Badago bide bat ezjakintasuna gainditzeko.
Hasteko: Teklatuaren bidez12. Eurolandian ere13.
Segitzeko: Zer egin bankuekin?14
5

Ikus http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2013/10/17/etorkizun-hurbilerako-berriak/.
ikus
http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2013/09/19/aurrekontuaz-hitz-bi/
eta
http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2013/10/17/defizit-hontzak/.
7
Ikus http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2013/07/08/banaketarik-ala-aurre-banaketarik/.
8
Eguneratze gisa, ikus http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2013/09/19/krisiaz-berriz/.
9
Sarrera gisa, ikus http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2013/07/29/euskal-konfederazioberrirantz/.
10
Ikus http://www.buruxkak.org/liburuak_ikusi/2278/Diru%20Teoria%20Modernoa%20eta%20finantzaingeniaritza.html.
11
UEUn: http://www.unibertsitatea.net/otarrea/gizarte-zientziak/ekonomia/krisia-induzitua-izan-da.
Le Journal du PB-n:
http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2011/08/27/le-journal-du-pays-basque-elkarrizketa/.
Jatorrizko bertsioa:
http://www.unibertsitatea.net/otarrea/gizarte-zientziak/ekonomia/le-journal-du-pbk-egindako-galderak.
GARAn:
http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2011/12/11/elkarrizketa-gara-n/.
Tolosaldea Hitzan:
http://tolosaldea.hitza.info/2013/04/17/krisia-ez-da-etorri-ekarri-egin-dute-baina-badaude-irtenbideak.
Hamaika Telebistan:
http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2013/06/03/hamaika-telebistan-egindako-elkarrizketa/.
UEUkoek egindakoa:
http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2013/06/13/ueukoek-egindako-elkarrizketa/.
12
Ikus http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2013/06/20/teklatuaren-bidez/ eta
13
Ikus http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2013/06/20/teklatuaren-bidez-eurolandian-ere/.
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Atsedena hartzeko: Zazpi gezur politika ekonomikoan15,
Bidean segitzeko: Mosler Ekonomia16.

14

Ikus http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2013/06/24/zer-egin-bankuekin-fedtik-eta-ebztikeuskal-herrira/.
15
Ikus http://www.unibertsitatea.net/otarrea/gizarte-zientziak/ekonomia/warren-mosler-zazpi-gezur-politikaekonomikoan,
16
Ikus http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2013/04/07/mosler-ekonomia/ eta bereziki
hauek: http://www.unibertsitatea.net/otarrea/gizarte-zientziak/ekonomia/warren-mosler-magister eta
http://www.unibertsitatea.net/otarrea/gizarte-zientziak/ekonomia/mosler-ekonomia.

