
ულტრამემარჯვენეების ანტი-ოსტერიტი* პოლიტიკები 
 
თუკი რაიმე ვისწავლეთ გლობალური ფინანსური კრიზისისგან, ეს არის ის, რომ მკაცრი 

ფისკალური ეკონომიისადმი წინააღმდეგობა ისევე მოსალოდნელია ულტრამემარჯვენეებისგან, 
როგორც ულტრამემარცხენეებისგან. პროგრესული თეორეტიკოსები, რომლებიც 
იმედოვნებდნენ, რომ ფინანსური სისტემის აფეთქება ბუნებრივად გადაითარგმნებოდა 
სოციალ-დემოკრატიული და სოციალისტური ძალების განახლებაში, გაოცებული დარჩნენ, 
როდესაც საფრანგეთის Front National-მა და იტალიის Lega-მ ეს პასუხისმგებლობა თავის თავზე 
აიღეს და გამოაცხადეს თავი ერთადერთ პარტიებად, რომლებსაც აქვთ ნამდვილი პოლიტიკური 
ალტერნატივის შექმნის უნარი. აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპაში, ულტრამემარჯვენე 
პარტიებმა Golden Dawn-ით და Front National-ით დაწყებული Jobbik-ით და CasaPound-ით 
დამთავრებული სუვერენული სავალო კრიზისი სათავისოდ გამოიყენეს და თავები 
წარმოადგინეს როგორც ახალი პოსტ(ნეო) ლიბერალური პოლიტიკური წესრიგის ერთადერთ 
სერიოზულ არქიტექტორებად. თავიანთი ეკონომიკური დღის წესრიგის დეტალების 
შესამუშავებლად ისინი ხშირად სესხულობდნენ იდეებს მემარცხენე და ჰეტეროდოქსი 
ეკონომისტების ნაშრომიდან. ჩვენ მხოლოდ ამ პარტიების პროგრამებს უნდა გადავხედოთ — და 
მის მიღმა ულტრამემარჯვენე მედიასფეროს — რათა დავინახოთ, რომ ისინი და მათი 
ამომრჩევლები ხშირად საოცრად კარგად ერკვევიან საბანკო და ფულის შექმნის 
ჰეტეროდოქსულ თეორიებში და ისევე მზად არიან წარმოადგინონ დეფლაციის საფრთხესთან 
გამკლავების არატრადიციული გზები როგორც ბევრი მარცხენა ფლანგზე. 

 
ევროზონის მიღმა მყოფ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, სადაც ხშირად 

ყოფილი კომუნისტური მემარცხენეობა წლების განმავლობაში საბაზრო რეფორმებისადმი 
მდუმარე თანხმობის გამო საკუთარი თავის დისკრედიტაციას ახდენდა, ავტორიტარული 
ცენტრიზმი ახლა ულტრამემარჯვენეებს ნეოლიბერალური კაპიტალიზმის იმპერიალისტური და 
გამრყვნელი ზეგავლენის გმობაში ეჯიბრება. უნგრეთში, ულტრამემარჯვენე Jobbik თითქოს 
არსაიდან აღმოცენდა და 2010 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მთავარ პოლიტიკურ ძალად 
წარსდა, როცა მან თავისი კამპანიის რიტორიკა მემარცხენე და მემარჯვენე ცენტრისტული 
პარტიების მიერ ათწლეულების განმავლობაში გატარებულ მკაცრი ფისკალური ეკონომიის 
პოლიტიკაზე გაამახვილა. მისი ლიდერები გმობენ „ნეოლიბერალურ ფსევდოდემოკრატიას — 
რომელიც თავისუფალი კონკურენციის საფარქვეშ ყოფს საზოგადოებას წვრილ, ძალიან მდიდარ 
ნაწილსა და სქელ, ძალიან ღარიბ ნაწილს შორის“ და ამავდროულად ადანაშაულებს 
ევროკავშირს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, გენდერულ დევიანტებს, ბოშებსა და მათ 
უნივერსალურ სიმბოლურ ეკვივალენტს, საერთაშორისო ებრაელს.1 მისი 2010 წლის საარჩევნო 
პროგრამა იწყება იმ დაკვირვებით, რომ „მრავალეროვნული კაპიტალის თავისუფალ 
მოძრაობაზე დაფუძნებულმა გლობალურმა კაპიტალიზმმა მარცხი განიცადა“ და მოუწოდებს 
თამამი ახალი ეკონომიკური დღის წესრიგის შექმნისკენ, რომელიც მოიცავს კეთილდღეობის 
ფონდების გაფართოებას და რენაციონალიზაციას, მულტინაციონალური კორპორაციებისთვის 
გადასახადებისა და საინვესტიციო სუბსიდიების შეწყვეტას, და ცენტრალური ბანკის პოლიტიკის 
ეროვნულ ინტერესებისთვის დაქვემდებარებას.2 

 
ვინაიდან იძულებული გახდა შებრძოლებოდა ულტრამემარჯვენეების მზარდ 

პოლიტიკურ გავლენას, ვიქტორ ორბანის ნაციონალისტურმა Fidesz-მა დაუფარავად გამოიყენა 

                                           
* მთარგმნელის შენიშვნა: ცნება ოსტერიტი (ინგ. Austerity) პოლიტიკურ და ეკონომიკურ 

ლიტერატურაში სახელმწიფოს მიერ გატარებულ საჯარო ხარჯების დაზოგვისა და შემცირების მკაცრ 

პოლიტიკას აღნიშნავს. წინამდებარე ტექსტის დიდ ნაწილში austerity პირდაპირ გაქართულებულია, 

ვინაიდან სამეცნიერო ლიტერატურაში ამ სიტყვას უკვე ცნების მნიშვნელობა აქვს შეძენილი, თუმცა 

ცალკეულ მონაკვეთებში, სადაც შეიძლება შეზღუდულიყო ტექსტის გასაგებობა, იქ შინაარსობრივ 

თარგმანს მივმართე და ცნება „მკაცრ ფისკალურ ეკონომიად“ ვთარგმნე.  
1 როგორც ციტირებულია მიჰაი ვარგას მიერ, “Hungary’s ‘Anti-Capitalist’ Far-Right: Jobbik and the 

Hungarian Guard,”-ში Nationalities Papers 42, no. 5 (2014): 798. 
2 როგორც ციტირებულია ვარგას მიერ, “Hungary’s ‘Anti-Capitalist’ Far-Right,”-ში 798. 



Jobbik-ის ეკონომიკური პროგრამის ელემენტები: 2010 წელს მისი არჩევის შემდეგ, ორბანმა 
ცალმხრივად გააუქმა ოჯახების უცხოურ ვალუტაში არსებული ვალის მეოთხედი, დააწესა 
კრიზისის გადასახადი უცხოელების საკუთრებაში არსებულ ბანკებზე, ნაციონალიზება გაუკეთა 
14 მილიარდ დოლარზე მეტ კერძო საპენსიო აქტივებს და აბუჩად აიგდო ცენტრალური ბანკის 
დამოუკიდებლობა.3 კონკურენტი უნგრეთის სოციალისტურ პარტიისგან განსხვავებით, ორბანმა 
არ დააყოვნა სსფ-ის [IMF] წესების უგულებელყოფა, რათა შეემცირებინა სახელმწიფო 
დეფიციტი და ვალი, გამარჯვება მითვისების გზით, რამაც საბოლოოდ და მოულოდნელად მას 
საერთაშორისო ობლიგაციების ბაზრების მხარდაჭერა მოუპოვა. 

 
ბულგარეთში და რუმინეთშიც ულტრა მემარჯვენეები გამოჩნდნენ, როგორც ექსპანსიური 

ფისკალური პოლიტიკის ყველაზე ხმამაღალი მხარდამჭერები მაოხრებელი საერთაშორისო 
კაპიტალიზმისა და პოლიტიკური მემარცხენეობის წინააღმდეგ. ვინაიდან ყოფილი 
კომუნისტური პარტიები საერთაშორისო კრედიტორების დიქტატს ემორჩილებიან, ბულგარული 
Ataka და დიდი რუმინეთის პარტია გამუდმებით ეწინააღმდეგებოდნენ საგარეო ვალზე დიდძალ 
დამოკიდებულებას და მოითხოვდნენ ცენტრალური ბანკის დამოუკიდებლობის დასრულებას.4 
მათი პოლიტიკური წარმოსახვა მიგვანიშნებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, 
ევროკავშირის და შეერთებული შტატების მაქინაციებზე — რომელთა მიღმა ისინი ხედავენ 
ებრაელ ფულის გამსესხებელთა ინტერნაციონალს — როგორც ეკონომიკური და კულტურული 
დაკნინების მთავარ შემოქმედებზე.5 

 
მაგრამ სწორედ ევროზონაში (რომელიც შედგება ევროს მიმღები ქვეყნებისგან და იცავენ 

ევროპის სავალუტო კავშირის კონსტიტუციურ წესებს) ულტრამემარჯვენეები იძულებულები 
გახდნენ ყველაზე დიდი შემოქმედებითობა გამოეჩინათ მკაცრი ფისკალური ეკონომიისა და 
დაბალანსებული ბიუჯეტის იმპერატივისგან თავის არიდების მცდელობებში. საფრანგეთში, 
Front National ხშირად მერყეობდა სახელმწიფო ვალის საკითხზე, მაგრამ როდესაც მისი 
ამჟამინდელი ლიდერი, მარინ ლე პენი, 2012 წელს პარტიის თავმჯდომარე გახდა, მან მიატოვა 
მამის, ჟან-მარი ლე პენის ნეოლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკა, ნაციონალ-სოციალიზმის 
მაგვარი ექსპანსიური ეკონომიკური ნაციონალიზმის სასარგებლოდ.6 მის ორ ბოლო 
საპრეზიდენტო კამპანიაში, მარინ ლე პენმა გამოაცხადა, რომ არჩევის შემთხვევაში, Front 
National გამოვიდოდა ევროზონიდან (რეფერენდუმის შედეგების მოლოდინში) და აღადგენდა 
ფრანკს, როგორც ეროვნულ ვალუტას ყოველდღიური ტრანზაქციებისთვის.7 გარდა ამისა, ლე 
პენმა გააკეთა შეთავაზება გაუქმებულიყო 1973 წლის პომპიდუ-ჟისკარის კანონი, რითაც 
თითქოსდა ბოლო მოეღო Banque de France-ის შესაძლებლობას სახაზინო ვალების შეძენის გზით 
„დაბეჭდოს ფული“.8 Front National-ის გეგმის მიხედვით ორმაგი მიზნის მიღწევა, სახელმწიფო 

                                           
3 Juliet Johnson and Andrew Barnes, “Financial Nationalism and Its International Enablers: The Hungarian 

Experience,” Review of International Political Economy 22, no. 3 (2015): 535–69, and Andrea L. P. Pirro, “Hardly 

Ever Relevant? An Appraisal of Nativist Economics through the Hungarian Case,” Acta Politica 52, no. 3 (2017): 

339–60. 
4 Pirro, “Hardly Ever Relevant?,” 345. 
5 Kristen Ghodsee, “Left Wing, Right Wing, Everything: Xenophobia, Neo-Totalitarianism, and Populist Politics in 

Bulgaria,” Problems of Post-Communism 55, no. 3 (2008): 26–39. 
6 ამ ცვლილების შესახებ იხილეთ Gilles Ivaldi, “Towards the Median Economic Crisis Voter? The New Leftist 

Economic Agenda of the Front National in France,” French Politics 13, no 4 (2015): 346–69. 2017 წლის 

საპრეზიდენტო არჩევნებში მარინ ლე პენის დამარცხების შემდეგ Front National-ს Rassemblement 

National დაერქვა. თუმცა, მთელ ამ თავში მე გამოვიყენებ ტერმინს „Front National“, ვინაიდან 

ძირითადად საუბარი მაქვს 2017 წლამდე მოვლენებზე. 
7 . Rémi Bazillier et al., Petit manuel économique anti-FN (Paris: Le Cavalier Bleu, 2017), 49–69. 
8 Alexis Le Castel, Marine le Pen n’est pas celle que vous croyez (Paris: Editions Lulu, 2013), 27. ეს ბროშურა 

აჯამებს Marine le Pen-ის 2012 წლის საარჩევნო პროგრამას, რომელიც ონლაინ აღარ არის 

ხელმისაწვდომი. ფაქტობრივად, როგორც ბენჟამინ ლემუანმა დაწერა, 1973 წლის კანონი ხაზინასა და 

Banque de France-ის თანამშრომელთა უმრავლესობისთვის მეტისმეტად მიიჩნეოდა. ხაზინა დიდი ხნის 

განმავლობაში ვერ ახერხებდა ცენტრალური ბანკისთვის პირდაპირ მიეყიდა თავისი ვალი. თუმცა, მას 

შეეძლო ცენტრალური ბანკისგან სესხის აღება დაბალი პროცენტით ან უპროცენტოდ. ეს 



ხარჯების ზრდა და გადასახადების შემცირება, ცენტრალური ბანკის მიერ დაფინანსებული 
ფისკალური დეფიციტის რეჟიმის დაბრუნებით უნდა მოხდეს, რომელიც საფრანგეთში 1970-იანი 
წლების დასაწყისამდე წამყვანი პოლიტიკა იყო და რაც ახლა ცენტრალური ბანკის 
დამოუკიდებლობის ორთოდოქსიისთვის თითქმის წარმოუდგენელ შეურაცხყოფად მიიჩნევა. 

 
იტალიაში, ულტრამემარჯვენე Lega-ს შიდა ეკონომისტი და Deutsche Bank-ის გაყიდვების 

ყოფილი მენეჯერი, კლაუდიო ბორგი აკილინი, ასევე მოუწოდებს თავის პარტიას აღადგინოს 
ლირა და დაავალოს ცენტრალურ ბანკს სახაზინო ვალის მონეტიზაცია. „თუ სახელმწიფოს აქვს 
საკუთარი ფულში გამოხატული ვალი და აქვს მონეტარული სუვერენიტეტი, ის ვერასოდეს 
გაკოტრდება, რადგან ის ყოველთვის შეძლებს „დაბეჭდოს“ ის თანხა, რომელიც საჭიროა მის 
დასაბრუნებლად“.9 Lega ასევე ეთამაშებოდა „ფისკალური ფულის“ შემოღების იდეას, 
მთავრობის მიერ გამოშვებულ სავალო ხელწერილს რომელიც სახელმწიფოს საშუალებას 
მისცემს თავი აარიდოს მკაცრ ფისკალურ ეკონომიას ისე, რომ არ შეილახოს ფულის გამოშვებაზე 
ევროკავშირის სამართლებრივი მონოპოლია. საინტერესოა, რომ „ფისკალური ფულის“ 
კონცეფცია პირველად მემარცხენე ეკონომისტთა ჯგუფმა შემოიტანა, რომლებმაც ეს იდეა მთელ 
პოლიტიკურ სპექტრზე წარმოდგენილ ჯგუფებში გაავრცელეს, ულტრამემარჯვენე Lega-თი 
დაწყებული, პოლიტიკურად ბუნდოვანი, მაგრამ ზოგჯერ პროგრესული ხუთი ვარსკვლავის 
მოძრაობით დამთავრებული.10 ამ ეკონომისტებმა კარგად იციან თავიანთი შეთავაზების 
ისტორიული წინამორბედები. ისინი აღნიშნავენ, რომ ჰიტლერის ცენტრალური ბანკირი, 
ჰიალმარ შახტი, იყო პირველი, ვინც წარმატებით შექმნა ფისკალური ფულის პარალელური 
რეჟიმი იმ ვითარებაში, რომელიც ძალიან ჰგავს ევროზონის პერიფერიული ეკონომიკების 
მდგომარეობას და ამტკიცებენ, რომ დღეს უნდა მივუბრუნდეთ ასეთ რადიკალურ ზომებს.11 

 
შორს გახედვა არაა საჭირო იმისთვის რომ ვიპოვოთ არატრადიციული ეკონომიკური 

პოლიტიკისადმი ამ განახლებული ინტერესის მიზეზები. კრიზისის კვალად, ცენტრალურმა 
ბანკებმა უცხო წყლებში თავადვე შეტოპეს ღრმად, შემოიღეს ექსპანსიური ბალანსის 
სტრატეგიები, რაც წარმოუდგენელი იქნებოდა უახლოეს წარსულში და ეჯახებოდნენ 
პრობლემებს (როგორიცაა თითქმის ნულოვანი საპროცენტო განაკვეთები და არასაკმარისი 
ინფლაცია), რომლებიც უბრალოდ არნახული იყო უფრო წყნარ პერიოდებში.12 თუმცა, 
იმავდროულად, სახელმწიფოებს უჭირდათ გამოეყენებინათ თავიანთი სრული ფისკალური 
შესაძლებლობები ეკონომიკის სტიმულირებისთვის, რადგან ნეოლიბერალური ფინანსური 
დოგმები კვლავ განსაზღვრავდა გადაწყვეტილებებს სახელმწიფო ხარჯებთან დაკავშირებით. 
ცენტრალური ბანკის დამოუკიდებლობის მანტრის ერთ-ერთი გაუთვალისწინებელი შედეგია ის, 
რომ მონეტარული ხელისუფლება ბევრად უფრო აქტიური და პოლიტიკურად ჩართული იყო 
კრიზისზე რეაგირებაში, ვიდრე არჩეული მთავრობები. იმ კონტექსტში, როდესაც 
სახელმწიფოების მხრიდან ფისკალური აქტივობები კვლავ მკაცრადაა შეზღუდული, თითქოს 
დამოუკიდებელი ცენტრალური ბანკები იძულებულები არიან სახელმწიფოების უმოქმედობის 
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კომპენსირებისთვის გამოიყენონ თავიანთი აღმასრულებელი უფლებამოსილებები (ბერნანკეს 
მსგავსი ცენტრალური ბანკირების სამწუხაროდ).13 

 
ისტორიული ირონია იყო იმ პოლიტიკური კლასის წევრებისთვის, რომლებიც წუხდნენ 

ფაქტზე, რომ მთავრობის ქმედებები ასე პარალიზებული იყო დაბალანსებული ბიუჯეტის 
დოგმით იმ დროს, როცა ვალი თითქმის უფასო იყო (თითქმის ნულოვანი საპროცენტო 
განაკვეთის წყალობით) და ცენტრალური ბანკები აკრობატულ მოძრაობებს ასრულებდნენ 
ინფლაციის სტიმულირებისთვის. გასაკვირი არ არის რომ არსებული ჩიხიდან გამოსასვლელად 
მეინსტრიმ ეკონომისტებიც კი ყველაზე არაორდინალური გადაწყვეტილებების მიღებაზე 
ფიქრობდნენ. მათ შორის, ვინც ლოურენს სამერსის მსგავსად, მოითხოვდა სახელმწიფო ვალის 
ბევრად უფრო ფართო გამოყენებას გრანდიოზული ინფრასტრუქტურული პროექტების 
დასაფინანსებლად14, ვინც იხსენებს, რომ მილტონ ფრიდმანმაც კი რეკომენდაცია გაუწია 
ცენტრალური ბანკის მიერ ფულის შექმნას (ე.წ. ვერტმფრენის ფული) იმ კონტექსტში, სადაც 
დეფლაცია და არა ინფლაცია იყო უპირველესი საფრთხე15 და ისინიც, ვინც ინგლისის ბანკის 
ადირ ტერნერის მსგავსად, რეკომენდაციას უწევდა ცენტრალური ბანკის მიერ ფულის შექმნის 
უფრო დემოკრატიულ გამოყენებას ფისკალური დეფიციტისა და სახელმწიფო ხარჯების 
დასაფინანსებლად. როგორც ტერნერი განმარტავს, ეგრეთ წოდებული „მონეტარული 
დაფინანსება“ - პროცესი, რომელშიც ცენტრალური ბანკი სახაზინო ობლიგაციების შეძენით 
სახელმწიფოსთვის ex nihilo ქმნის ფულს  - გამოცხადდა აკრძალულად 1970-იანი წლების 
ბოლოს, როდესაც მას ბრალად დაედო მზარდი სახელფასო მოთხოვნების დაკმაყოფილების და 
ჰიპერინფლაციის გამოწვევის ცოდვა.16 მაგრამ ფინანსური კრიზისის ფონზე რაოდენობრივი 
შერბილების ფართოდ გამოყენებამ - კერძო ფინანსური ინსტიტუტების სამსახურში ფულის 
შექმნის პრაქტიკამ - ბევრს აიძულა ეს ტაბუ კითხვის ნიშნის ქვეშ დაეყენებინა. თუ კერძო საბანკო 
სექტორის შესანარჩუნებლად ცენტრალურ ბანკს „ფულის დაბეჭდვა“ შეუძლია, კითხულობს 
ტერნერი, რატომ არ შეგვიძლია იგივე ტექნიკა საზოგადოებრივი კეთილდღეობის სამსახურში 
გამოვიყენოთ? 

 
სიტუაცია კიდევ უფრო მძიმეა EMU-ს წევრ ქვეყნებში, სადაც სახელმწიფო ხარჯებსა და 

ფულის შექმნაზე დაწესებული შეზღუდვები არა მხოლოდ კონვენციური, არამედ 
კონსტიტუციურია, შესაბამისად, თითქმის შეუძლებელია თავად ევროზონის ძირეული 
რეფორმირების გარეშე მასთან დაპირისპირება. ჰეტეროდოქსმა (პოსტ-კეინსიანური) და 
მეინსტრიმ (ახალი კეინსიური) ეკონომისტებმა უკვე დიდი ხნის წინ შეამჩნიეს რომ მაასტრიხტის 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მონეტარულ და ფისკალურ კონსტიტუციას - რომელიც მას 
შემდეგ მრავალი ხელშეკრულებითა და პაქტით დაზუსტდა - ფუნდამენტური ხარვეზები აქვს, 
რაც მდგრადი პოლიტიკური კავშირის ნებისმიერ პერსპექტივას განწირულს ხდის.17 მაშინ 
როდესაც სხვა ცენტრალური ბანკების უმეტესობა მხოლოდ ფულის ლიმიტირებული შექმნის 
კონვენციითაა შეზღუდული, ევროპის ცენტრალურ ბანკს [ECB] კონსტიტუციურად ეკრძალება 
წევრი ქვეყნების ვალების მონეტიზება, თუმცა მას არ შეუძლია სტიმულირების ალტერნატიული 
მექანიზმის შეთავაზება, ვინაიდან მას არ აქვს ფისკალური ინსტიტუტი (მაგალითად, აშშ-ს 
ხაზინის მსგავსი), რამაც შეიძლება შეავსოს ცალკეული სახელმწიფოების მკვეთრად 

                                           
13 Matthew O’Brien, “Bernanke’s Secret Message to Congress: More Stimulus, Please,” Atlantic, December 28, 

2012. 
14 . J. Bradford Delong and Lawrence Summers, “Fiscal Policy in a Depressed Economy,” Brookings Papers on 

Economic Activity, March 20, 2012. 
15 Milton Friedman, “A Monetary and Fiscal Framework for Economic Stability,” American Economic Review 38, 

no. 3 (1948): 245–64; Ben Bernanke, “Deflation: Making Sure ‘It’ Doesn’t Happen Here; Remarks by Governor 

Ben S. Bernanke before the National Economists Club, Washington, D.C,” Federal Reserve Board, November 21, 

2002. 
16 Adair Turner, Between Debt and the Devil: Money, Credit, and Fixing Global Finance (Princeton, N.J.: Princeton 

University Press, 2015). 
17 იხილეთ, მაგალითად, Bill Lucarelli, “German Neomercantilism and the European Sovereign Debt Crisis,” 

Journal of Post Keynesian Economics 34, no. 2 (December 2011): 205–24, და Joseph E. Stiglitz, The Euro and Its 

Threat to the Future of Europe (London: Penguin, 2016). 



შესუსტებული ხარჯვითი შესაძლებლობები.18 მისი ქმედებები რეცესიული მოვლენების ფონზე, 
როგორიცაა 2010 წლის (და შემდგომი) სუვერენული ვალის კრიზისი, როგორც ჩანს, გათვლილია 
ეკონომიკური გაჯანსაღების ნებისმიერი იმედის მოკვლაზე: ECB დეფიციტურ ქვეყნებს მუდმივად 
აიძულებდა სახელმწიფო ხარჯების შემცირებას, აქტივების პრივატიზებას და რეგრესული 
გადასახადების შემოღებას, ინტერვენციებს, რომლებიც მშპ-ს მიმართ ვალს აუცილებლად 
გაზრდიან და მის დაფარვას შორეულ მომავალში გადადებენ. EMU-ს მხრიდან ყოველგვარი 
მოქნილობის არარსებობის პირობებში, ნებისმიერი ქვეყანა ან პოლიტიკური პარტია, რომელსაც 
სურს თავი აარიდოს დამანგრეველ საბიუჯეტო შეზღუდვებს, ძალიან შემოქმედებითი უნდა იყოს 
ალტერნატივის წარმოდგენის მცდელობაში — ან უნდა განიხილოს სრული გასვლის საფრთხე. 
ამ ვითარებაში, მეინსტრიმ ეკონომისტებსაც კი, როგორიცაა ჯოზეფ სტიგლიცი, როგორც ჩანს 
ესმით რომ ფისკალური ფულის ან პარალელური ვალუტის შექმნა - რაც ნებისმიერი 
სტანდარტით შორსაა მეინსტრიმული მაკროეკონომიკური წესებისგან - ახლა შეიძლება 
ერთადერთი სიცოცხლისუნარიანი ალტერნატივა იყოს ევროზონის პერიფერიული 
ქვეყნებისთვის.19 
 

მე მოცემულობად ვიღებ რომ სახელმწიფოს დაფინანსების სხვადასხვა მეთოდებს - 
საჯარო სესხებით დაწყებული მონეტარული დაფინანსებით დამთავრებული - არ აქვთ a priori 
პოლიტიკური მრწამსი და შეიძლება ისინი სახელმწიფო ხარჯვის საკმაოდ განსხვავებული 
პოლიტიკებისთვის გამოიყენონ.20 სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, საჯარო ფინანსების 
არატრადიციულ მეთოდებს, როგორიცაა მონეტარული ფინანსები ან ფისკალური ფული, არ 
აქვთ ექსკლუზიური კავშირი არც კომუნიზმთან და არც ფაშიზმთან, თუმცა ისინი, რა თქმა უნდა, 
ეწინააღმდეგებიან (ნეო)ლიბერალურ წანამძღვრებს გონივრული ფინანსებისა და მუდმივი 
ოსტერიტის თაობაზე. 

 
მაშ, რა განსხვავებაა ულტრამემარცხენეებისა და ულტრამემარჯვენეების ანტი-

ოსტერიტი პოლიტიკებს შორის? და როგორ უნდა უპასუხოს მემარცხენეობამ ულტრამემარჯვენე 
მოძრაობებს, რომლებიც არანაკლებ მოწადინებულები არიან წარმოადგინონ ნეოლიბერალური 
ოსტერიტის რადიკალური ალტერნატივები? უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, რა განსხვავება 
უნდა იყოს ულტრამემარცხენეებისა და ულტრამემარჯვენეების ანტი-ოსტერიტი პოლიტიკებს 
შორის? ეს განსხვავება მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით მაშინ, როცა ზოგიერთი მემარცხენე 
საზღვრების წაშლას ამჯობინებს და, მაგალითად, დაჟინებით ამტკიცებს რომ 
ულტრამემარჯვენე ნაციონალისტებისადმი მხარდაჭერა წარმოადგენს მუშათა ცნობიერების 
გამრუდებულ ფორმას; ცნობიერებას, რომელიც პოტენციურად გასწორებადია; რომ „ჩვენ 
ელიტებმა“ უნდა გავითვალისწინოთ თეთრი მუშათა კლასის წუხილები, მაშინაც კი, როცა ისინი 
მარჯვნივ იხრებიან; ან უფრო მარტივად, რომ ეროვნული Volk-ი თანაბრად დაცული უნდა იყოს 
ფინანსური კაპიტალისა და მიგრანტების უძირობისგან.21 ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
დღეს, როცა მემარცხენე ეკონომისტები ულტრამემარცხენე და ულტრამემარჯვენე 
ევროკავშირის მოწინააღმდეგე პარტიებს კოალიციის შექმნისკენ მოუწოდებენ (ჟაკ საპირი 

                                           
18 Lucarelli, “German Neomercantilism,” 210–17 
19 Stiglitz, “How to Exit the Eurozone,” Politico, June 26, 2018. 
20 ამ მხრივ, მე მივყვები აბბა პ. ლერნერის დაკვირვებას, რომელმაც წამოაყენა იდეა რომ ფინანსების 

სხვადასხვა გამოყენებები მხოლოდ „ფუნქციური“ თვალსაზრისით უნდა გავიგოთ. ლერნერის 

სიტყვებით, „ფუნქციური ფინანსები არსებითად არ არის დაკავშირებული დემოკრატიასთან ან კერძო 

ბიზნესთან. ის ესადაგება როგორც კომუნისტურ საზოგადოებას, ასევე ფაშისტურ საზოგადოებას ან 

დემოკრატიულ საზოგადოებას. ის ესადაგება საზოგადოებას, რომელშიც ფულის გამოყენება 

ეკონომიკური მექანიზმის მნიშვნელოვან ელემენტს წარმოადგენს. ის მარტივ პრინციპის გულისხმობს, 

რომ უნდა დავთმოთ ჩვენი წინასწარგანწყობები იმის შესახებ, თუ რა არის სათანადო ან სწორი ან 

ტრადიციული, იმის შესახებ, თუ რა არის „გაკეთებული“ და ამის ნაცვლად, განიხილოს სახელმწიფო 

გადასახადებისა და ხარჯების, სესხებისა და დაკრედიტების შესრულებული ფუნქციები 

ეკონომიკაში“; ლერნერი, „ფუნქციური ფინანსები და ფედერალური ვალი“, სოციალური კვლევა 10, 

No. 1 (1943): 50–51. 
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საფრანგეთში) ან როცა თავიანთ ბედს ღიად უკავშირებენ ულტრა მემარჯვენეებს (პოსტ-
კეინსიანელი ალბერტო ბანაი იტალიაში). მემარცხენეებს ყოველთვის ჰქონდათ ცდუნება 
ულტრამემარჯვენეების ანტიკაპიტალიზმი მსჯელობის გარეშე მოეშორებინათ, როგორც 
ელიტური მოტყუების ფორმა, რომელიც ნიღბავს მათ რეალურ კოალიციას გლობალურ 
ფინანსებთან (გაიხსენეთ ეგრეთ წოდებული დიმიტროვის დოქტრინა, რომლის მიხედვითაც 
„ფაშიზმი თავად ფინანსური კაპიტალის ძალაუფლებაა“, „ფინანსური კაპიტალის ყველაზე 
რეაქციული, ყველაზე შოვინისტური და ყველაზე იმპერიალისტური ელემენტების ღია, 
ტერორისტული დიქტატურა“).22 

 
სანაცვლოდ, ეს სტატია ცდილობს  ულტრამემარჯვენეების ეკონომიკური პოლიტიკა 

ფისკალური ოსტერიტის რეალურ — და არა დივერსიულ ან ფიქტიურ — ალტერნატივად 
განიხილოს, რომლის განმასხვავებელი მმართველი ლოგიკა ჯერ კიდევ გამოსარკვევია. მე 
ვიწყებ ულტრამემარჯვენეების არატრადიციული ეკონომიკური ექსპერიმენტების ხანგრძლივ 
ისტორიაში ჩაღრმავებით, რათა გავაშუქო როგორც ის სპეციფიკური გარემოებები, რომლებშიც 
ულტრამემარჯვენეებმა ეკონომიკური ლიბერალიზმის კრიტიკა განავითარეს და ამ კრიტიკის 
სპეციფიკური ფორმა მემარცხენე კონკურენტებთან მიმართებით. მე მივუთითებ შემაშფოთებელ 
პარალელებზე დიდი დეპრესიის გერმანულ გამოცდილებასა და სუვერენული ვალის კრიზისს 
შორის, რომელიც ამჟამად ევროზონის პერიფერიულ ქვეყნებს აწუხებს და განვიხილავ იმ 
ანტილიბერალურ ეკონომიკურ ფილოსოფიას, რომელიც ასაზრდოებდა ადრეულ ნაციონალ-
სოციალიზმს და მესამე რაიხის დროს მის პრაქტიკულ თარგმანს  გერმანიის ცენტრალური 
ბანკის ჰეტეროდოქსულ ეკონომიკურ პრაქტიკაში. მე ვფიქრობ რომ მესამე რაიხის მზადყოფნა 
მიეღო ოსტერიტის ჰეტეროდოქსული ალტერნატივა, ხსნის მის საყოველთაო სახალხო 
წარმატებას მათი მმართველობის პირველ წლებში. შემდეგ ვუბრუნდები აწმყოს, რათა შევაფასო 
თანამედროვე ევროპელი ულტრამემარჯვენეების ნაციონალ სოციალური (განსხვავებით 
ნაციონალურ ნეოლიბერალურისგან) ფრონტის საფრთხე, განსაკუთრებით საფრანგეთში, 
იტალიასა და გერმანიაში განვითარებული უახლესი მოვლენების ფონზე. 
ულტრამემარჯვენეების ნაციონალ სოციალური თუ ანტინეოლიბერალური კომპონენტი არ 
წარმოადგენს დღევანდელ ევროპაში ნეოფაშისტური ტენდენციების მთელ სპექტრს. მართლაც, 
ბოლო დრომდე, ულტრამემარჯვენეების ნაციონალ ნეოლიბერალური კომპონენტი ბევრად 
მძლავრობდა. ორივე ტენდენცია უკიდურესად საშიშია. მაგრამ ულტრამემარჯვენეების 
ნაციონალ სოციალური კონფიგურაცია გამორჩეულ საფრთხეს უქმნის მემარცხენეებს, 
განსაკუთრებით მაშინ, როცა მემარცხენეებს უჭირთ ევროპის სავალუტო კავშირში ჩაშენებული 
ოსტერიტის მანდატის ძირეული პოლიტიკური ალტერნატივის განხორციელება. 

 
სუვერენული ვალის კრიზისის წინაშე ევროპული ხელისუფლებების უკომპრომისობამ  - 

მათმა გადაულახავმა აკვიატებამ დაეცვათ საერთო ვალუტის ღირებულება, მისი წევრი 
ქვეყნებისა და ხალხების მიერ გადახდილი ფასის სრული უგულვებელყოფით - საბოლოოდ 
გააქრო აპოლიტიკური ფულის მითი. თუმცა ბუნდოვნად რჩება ის თუ ვინ გამოვა გამარჯვებული 
ამ მითის მსხვრევით, ულტრამემარცხენეები თუ ულტრამემარჯვენეები. ევროპის მასშტაბით, 
ნაციონალ სოციალური ულტრამემარჯვენეები ითხოვენ საჭირო ნებისმიერი გზით ოსტერიტის 
შეწყვეტას და ექსპანსიურ ფისკალურ პოლიტიკასთან დაბრუნებას. ამგვარად, ისინი იმავე ნავში 
სხედან რომელშიც ცენტრისტი პრაქტიკოსები, როგორიცაა ადირ ტერნერი Bank of England-ში, 
სოციალ-დემოკრატი ფულის აქტივისტები, როგორიცაა Positive Money-ის ჯგუფი და ფისკალური 
ფულის ან ე.წ. გეგმა B-ს ულტრამემარცხენე მხარდამჭერები, რომელთაგან ყველა იბრძვის 
ფულის შექმნის ახალი პოლიტიკისთვის და საჯარო ფინანსების ახალი წარმოსახვის 
განვითარებისთვის. ანტიკაპიტალისტური და ანტიფაშისტური მემარცხენეებისთვის ფსონი არ 
შეიძლება იყოს უფრო მაღალი. საბერძნეთში ულტრამემარცხენე ეკონომიკური ალტერნატივის 
დამარცხებამ და სოციალ-დემოკრატი მემარცხენეების შემდგომმა წარუმატებლობამ 
გაეტარებიათ ევროზონის თუნდაც მოკრძალებული რეფორმა, ულტრამემარჯვენეებისთვის 

                                           
22 დიმიტროვის დოქტრინა ეხება ბულგარეთის კომუნისტი ლიდერის, გეორგი დიმიტროვის ნაშრომს; 

Dimitrov, The Fascist Offensive and the Tasks of the Communist International in the Struggle of the Working Class 

against Fascism, Main Report Delivered at the Seventh World Congress of the Communist International 1935 (New 

York: Prism Key, 2012), 11. 



კარი ფართოდ გაღებული დატოვა. ნეოლიბერალური პარტიების გამარჯვებამ საფრანგეთსა და 
ნიდერლანდებში დრო მოიგო, მაგრამ ვერ გადალახა ვერც ევროზონის ეკონომიკური სტაგნაცია 
და ვერც ულტრამემარჯვენეების საფრთხე. ის თუ როგორ გავიგებთ ამ კონიუნქტურას და როგორ 
ჩავერევით მასში, სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა, თუკი უარესის თავიდან აცილება გვინდა, 
თუნდაც იმიტომ, რომ ეს ადრე უკვე ნანახი გვაქვს. 

 
ოქროს სტანდარტი და ოსტერიტი 
 
2007 წლის ფინანსური კრიზისიდან ათწლეულზე მეტი გავიდა, თუმცა კვლავ ძნელია არ 

გავავლოთ პარალელები გვიანი ვაიმარის რესპუბლიკის გერმანულ დეფლაციასა და 
დღევანდელ დეპრესიის მსგავს პირობებს შორის, რომელსაც კვლავ მოცული ყავს ევროზონის 
პერიფერიული ეკონომიკები.23 ორივე შემთხვევაში, შეერთებულ შტატებში გაჩენილი ერთი 
შეხედვით ლოკალიზებული ლიკვიდობის კრიზისი ევროპის საბანკო ან სავალუტო კრიზისში 
გადაიზარდა, სანამ ევროპის დეფიციტურ ეკონომიკებში სრულმასშტაბიან სუვერენულ სავალო 
კრიზისს წარმოქმნიდა. ოცდამეერთე საუკუნის საბერძნეთში, ისევე როგორც ვაიმარის 
გერმანიაში, პერიფერიულმა ეკონომიკამ, რომელიც ნასესხები სახსრებით ინარჩუნებდა 
ფიქსირებულ გაცვლით კურსს, მოულოდნელად დაკარგა სახსრები და ვერ შეძლო ვალუტის 
გაუფასურება იმ დროს, როცა ეს ნაკადები მიმართულებას შეიცვლიდნენ. როგორც მაშინ, ისე 
ახლა, ქვეყნები, რომლებიც ოქროს ან ევროსთან მიმართებით სტრუქტურული დეფიციტის 
მდგომარეობაში იყვნენ, კრიზისით ყველაზე მძიმედ დაზარალდნენ. 

 
მრავალმა ეკონომისტმა შენიშნა რომ არსებობს ღრმა სტრუქტურული კავშირი ოქროს 

საერთაშორისო სტანდარტის რეჟიმსა და დღევანდელი ევროზონის ეკონომიკურ 
კონსტიტუციონალიზმს შორის.24 ორივე აწესებს ფიქსირებულ სავალუტო გაცვლით კურსს, ან 
ეროვნული ვალუტების ოქროსთან მიბმის გზით, როგორც ეს მეოცე საუკუნის დასაწყისის 
მსოფლიო ომების შორის წლებში იყო, ან საერთოდ აუქმებს ეროვნულ ვალუტებს, როგორც ეს 
დღევანდელ ევროპულ სავალუტო კავშირშია. ეს ართულებს, თუ შეუძლებელს არ ხდის, 
სახელმწიფოების მხრიდან კრიზისის საპასუხოდ ვალუტის გაუფასურებას, მათ აიძულებს 
კონკურენტუნარიანობისა და კრედიტზე ხელმისაწვდომობის აღდგენის მიზნით ხელფასების და 
ფასების დეფლაციას, სოციალური ხარჯების შემცირებას და გადასახადების გაზრდას. ორივე 
რეჟიმი გვთავაზობს მკაცრ ფისკალურ ეკონომიას, როგორც ერთადერთ პასუხს სუვერენული 
ვალის კრიზისზე ხოლო, როდესაც კრედიტი მწირი ხდება, დეფიციტურ ეკონომიკებს ის 
დეფლაციურ სპირალში აგდებს ხოლმე, რაც მხოლოდ ამძიმებს სახელმწიფო ვალის ტვირთს და 
ამძაფრებს პოლიტიკურ კრიზისს. 

 
საერთაშორისო ოქროს სტანდარტის მიერ დაწესებული წესები მის საუკეთესო დროსაც 

კი დაუნდობელი იყო. ცენტრალური ბანკის მიერ ფულის შექმნა გამოირიცხა, რადგან ჩათვალეს, 
რომ ეს ძირს უთხრის ვალუტის მიმართ ნდობას. ოქროს სტანდარტის მქონე ქვეყანას, რომელსაც 
არ ჰქონდა დადებითი სექსპორტო ბალანსი,   ხარჯვითი სახსრების მოპოვება მხოლოდ სესხის 
აღებით შეეძლო. ეს გზა მოითხოვდა ფისკალური შეზღუდვებისა და დაბალი ინფლაციის 
ორთოდოქსიების გულმოდგინე პატივისცემას. მაგრამ როდესაც ქვეყანა დგებოდა დიდი 
საგადასახდელო ბალანსის დეფიციტისა და მიმდინარე საგარეო ვალების წინაშე, როგორც ეს 
ვაიმარის რესპუბლიკის ბოლოს გერმანიის შემთხვევაში იყო, ოქროს სტანდარტი 
კატასტროფული გახდა.25 როცა ქვეყანას ოქროს სტანდარტზე ყოფნის გამო ვალუტის 
გაუფასურება არ შეეძლო, დეფიციტის მქონე ქვეყანას კონკურენტუნარიანობის აღდგენის იმედი 
მხოლოდ შიდა ფასების დეფლაციით ჰქონდა, რომლის უდიდეს ნაწილს ხელფასები 

                                           
23 Harold James, “Weimar Europe?” Project Syndicate, February 24, 2012, and Paul Krugman, “Weimar on the 

Aegean,” New York Times, February 16, 2015. 
24 Barry Eichengreen and Peter Temin, “Fetters of Gold and Paper,” Oxford Review of Economic Policy 26, no. 3 

(2010): 370–84, and Stiglitz, The Euro and Its Threat to the Future of Europe. 
25 Peter Temin, Lessons from the Great Depression (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1999) 



შეადგენდა.26 თუმცა, ეს სტრატეგია ძალიან ხშირად თავისი მიზნის საპირისპირო შედეგებს 
იღებდა, ეკონომიკებს დეფლაციურ სპირალებში ბევრად უფრო ადრე ითრევდა, ვიდრე ისინი 
უცხოელი ინვესტორების თვალში თავიანთი სანდოობის აღდგენას მოასწრებდნენ. 

 
ვაიმარის რესპუბლიკის მომაკვდავ დღეებში ასეთ გზას გაჰყვა კანცლერი ჰაინრიხ 

ბრუნინგი, როცა მძიმედ დავალიანებული გერმანია შეერთებულ შტატებში ოქროს მარაგების 
მოულოდნელი გადინების გამო კრიზისში ჩაეფლო. იმ დროისთვის, როცა 1930 წლის მარტში 
ბრუნინგი კანცლერად დაინიშნა, გერმანიის მუშახელის ერთი მეოთხედი უმუშევარი იყო. მაგრამ, 
როდესაც ვითარება გაუარესდა და უმუშევარი მშრომელების საჭიროებების 
დასაკმაყოფილებლად მთავრობის დეფიციტი ავტომატურად გაიზარდა, ბრუნინგმა ცალსახა 
ყურადღება გაამახვილა ბიუჯეტის დაბალანსებაზე - მისი აზრით, ეს ერთადერთი გზა იყო რითაც 
ის დაამშვიდებდა კრედიტორებს და ქვეყანას საშუალებას მისცემდა შეევსო ოქროს მარაგები.27  
შესაბამისად, ბრუნინგმა დაიწყო საჯარო სამსახურებში ხელფასების შემცირება, გადასახადების 
გაზრდა და ვაიმარის რესპუბლიკის მიერ აწყობილი სოციალური დაცვის სისტემების 
თანმიმდევრული დემონტაჟი.28 როდესაც მას გაყოფილი პარლამენტის წინააღმდეგობა შეხვდა, 
ბრუნინგმა უბრალოდ საგანგებო განკარგულების უფლებამოსილება გამოიყენა ამ ზომების 
გასატარებლად. მუშები, რომლებიც ადრე უმუშევრობის დაზღვევით იყვნენ უზრუნველყოფილი, 
სიღარიბის მაჩვენებელზე დაფუძნებულ მიზნობრივ საჯარო დახმარების სისტემებში 
დააბრუნეს, დაწესდა მკაცრი ვადა სოციალურ დახმარებებზე და დასაქმებულთა მთელი 
კლასები (ძირითადად ქალები) საერთოდ გამოირიცხნენ სოციალური დახმარებებიდან.29 
როდესაც რეცესია დეფლაციაში გადაიზარდა, ბრუნინგმა — რომელსაც გერმანელი კომუნისტები 
შიმშილის კანცლერს უწოდებდნენ — გერმანიის ეკონომიკის სავალალო მდგომარეობაში 
შეყვანისთვის მხარჯველი მუნიციპალური მთავრობები დაადანაშაულა. მისი მემკვიდრე, 
კათოლიკე ულტრაკონსერვატორი ფრანც ფონ პაპენი, უფრო შორს წავიდა და ვაიმარის 
კეთილდღეობის სახელმწიფო კლასობრივი ბრძოლის პროპაგანდაში და ერის მორალური 
ქსოვილის მორღვევაში დაადანაშაულა.30 ბრუნინგის მკაცრ ფისკალურ ეკონომიას ხელი შეუწყო 
მისმა რწმენამ — რომელსაც ბევრი იზიარებდა მის მემარჯვენე-ცენტრისტულ კათოლიკურ 
პარტიაში Zentrum, მაგრამ ასევე უფრო მარჯვნივაც — რომ ვაიმარის კეთილდღეობის 
სახელმწიფო ემსახურებოდა საგანგაშო მორალური გადაგვარების დაფინანსებას.31 
შესაბამისად, მისი დაუნდობელი თავდასხმა კეთილდღეობის სახელმწიფოზე გამართლებადი 
იყო როგორც ეკონომიკური ლიბერალიზმის, ისე მორალური კონსერვატიზმის თვალსაზრისით, 
როგორც ერისთვის (რე)პროდუქტიული სიჯანსაღის დაბრუნების მცდელობა. 

 
მიუხედავად იმისა რომ ბრუნინგმა კულისებში ყველაზე მეტი გააკეთა ჰიტლერის 

ხელისუფლებაში მოსვლის ხელის შესაშლელად, სწორედ მისმა დაუნდობელმა, ბაზრის 
თავისუფლების სახელით გატარებულმა, მკაცრი ფისკალური ეკონომიის კამპანიამ გაუხსნა გზა 
ნაციონალ-სოციალიზმს. ჰიტლერამდე კარგა ხნით ადრე, ეკონომიკურად ლიბერალმა და 
სოციალურად კონსერვატორმა კანცლერმა ბრუნინგმა მოითხოვა პრეზიდენტის საგანგებო 
უფლებამოსილება ვაიმარის კეთილდღეობის სახელმწიფოს დემონტაჟისთვის. ეს იყო ბრუნინგი 
და არა ნაციონალ-სოციალისტები, ვინც პირველმა მოუხმო ულტრაკონსერვატორ იურისტ კარლ 

                                           
26 Eichengreen and Temin, “Fetters of Gold and Paper,” 183; Paul McCulley and Zoltan Pozsar, “Does Central Bank 

Independence Frustrate the Optimal Fiscal-Monetary Policy Mix in a Liquidity Trap?,” Paper Presented at the 

Inaugural Meeting of the Global Interdependence Center’s Society of Fellows, Banque de France, March 26, 2012, 

13. 
27 Liaquat Ahamed, Lords of Finance: The Bankers Who Broke the World (London: Penguin, 2009), 399– 402; 

McCulley and Pozsar, “Does Central Bank Independence Frustrate the Optimal Fiscal-Monetary Policy Mix?,” 19–

20. 
28 Young-Sun Hong, Welfare, Modernity, and the Weimar State (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1998), 

205–9. 
29 David F. Crew, Germans on Welfare: From Weimar to Hitler (Oxford: Oxford University Press, 1998), 152–65. 
30 Hong, Welfare, Modernity, and the Weimar State, 208. 
31 Laurie Marhoefer, Sex and the Weimar Republic (Toronto: University of Toronto Press, 2015), 184 –85. 



შმიტს ამ უკიდურესი ზომების გამოყენების გამართლებისთვის.32 ამით კანცლერმა უნებურად 
გამოავლინა ეკონომიკური ლიბერალიზმის ბნელი ავტოკრატიული მხარე: უკიდურეს 
ვითარებაში, ოქროს სტანდარტის შენარჩუნება შეუძლებელი იყო კონსტიტუციური 
გარანტიებისა და დემოკრატიული პროცესის გაუქმების გარეშე; საბაზრო გაცვლის თითქოს 
ავტომატური, თვითრეგულირებადი სისტემა მოითხოვდა სახელმწიფოს უხეშ აღმასრულებელ 
ძალას, რათა შეენარჩუნებინა შეჭიდულობა. გაკვეთილი მით უფრო ირონიული იყო იმით, რომ 
1931 წლის ზაფხულში ბრუნინგმა ფაქტობრივად მიატოვა ოქროს სტანდარტი, როცა მან 
რაიხსმარკის გაქცევის შესაკავებლად ფასებზე კონტროლის დაწესება გადაწყვიტა.33 ოქროს 
სტანდარტი შემდგომში მხოლოდ ადმინისტრაციულ ფიქციად შერჩა, მაგრამ ბრუნინგმა მაინც 
არ თქვა უარი თავის ორთოდოქსობაზე, დარწმუნებული იყო, რომ ოსტერიტის შემოღება 
უცხოელი კრედიტორების თვალში საბოლოოდ აღადგენდა ვალუტის კრედიტუნარიანობას. იმ 
დროისთვის, როცა ბრუნინგი თანამდებობიდან გადადგა, დეფიციტი მშპ-ს 1 პროცენტზე 
ნაკლებამდე შემცირდა, თუმცა ამასობაში ეკონომიკური და პოლიტიკური კონსენსუსი 
ჩამოიშალა, ქუჩებში მოშიმშილე გაფიცულები გამოვიდნენ, ხოლო კომუნისტები და ნაცისტები 
ღია ბრძოლაში ჩაებნენ.34 

 
 
ანტი-ოსტერიტი მესამე რაიხში 
 
სიტუაცია ყველაზე ხელსაყრელი ნაციონალ-სოციალისტებისთვის აღმოჩნდა, 

რომლებიც, ვერსალის ზავიდან მოყოლებული, საერთაშორისო კაპიტალიზმის იმპერიალისტურ 
ძალთა უკომპრომისო კრიტიკას ავითარებდნენ. ჰიტლერი, რაც ხშირად ავიწყდებათ, ნაციონალ-
სოციალიზმში გოტფრიდ ფედერთან, პოლემიკოსთან და თვითნასწავლ ეკონომისტთან, 
შემთხვევითი შეხვედრის შედეგად მოხვდა, რომელიც ომთაშორის წლებში გერმანიაში 
მოგზაურობდა და ლექციებს კითხულობდა საერთაშორისო ფინანსური კაპიტალის 
საფრთხეებსა და ებრაელ ბანკირებზე, რომლებიც თითქოს ამ ფინანსებს აკონტროლებდნენ. 
ფედერი თავს ნაციონალისტად და სოციალისტად თვლიდა. იგი ეწინააღმდეგებოდა კომუნიზმს 
მისი ინტერნაციონალიზმისა და რასის ბიოლოგიური ერთიანობისადმი გულგრილობის გამო. 
მისი სოციალიზმი შერჩევითი იყო. ვინაიდან ის უფრო მეტად ანტილიბერალი იყო, ვიდრე 
ანტიკაპიტალისტი, მან გაავლო მკვეთრი გამყოფი ხაზი პროდუქტიულ კაპიტალს (რომელიც იყო 
ეროვნული, ინდუსტრიული და ფესვგადგმული სოფლის მეურნეობაში) და არაპროდუქტიულ 
კაპიტალს (რომელიც იყო კოსმოპოლიტური, გამპროცენტებელი, ან ფინანსური) შორის და 
სახავდა ეკონომიკურ მომავალს, რომელშიც პირველი მეორეს მუდმივი შემოჭრების გარეშე 
აყვავდებოდა.35 ითვლება, რომ 1920 წელს ფედერმა შეადგინა პარტიის ოცდახუთპუნქტიანი 
პროგრამა, რომელიც მოითხოვდა გერმანიის სახელმწიფოს მხრიდან გაკოტრების ცალმხრივ 
გამოცხადებას, "მევახშეების" სიკვდილით დასჯას და გერმანიის პოლიტიკური ცხოვრებიდან 
ებრაელების გარიცხვას.36 ჰიტლერმა, რომელიც ომთაშორის წლებში ფედერის ლექციებს 
ესწრებოდა, მოგვიანებით ახსნა საკუთარი პოლიტიკურ ხედვისთვის ამ იდეების მნიშვნელობა: 

 
ცხოვრებაში პირველად მოვისმინე დისკუსია, რომელიც ეხებოდა საბირჟო კაპიტალისა 
და იმ კაპიტალის პრინციპებს, რომელიც გამოიყენება სასესხო საქმიანობისთვის. . . . ერის 
ეკონომიკური ცხოვრებიდან საფონდო ბირჟის კაპიტალის აბსოლუტური მოკვეთა 
შესაძლებელს გახდის გერმანული ბიზნესის ინტერნაციონალიზაციის პროცესთან 
შეწინააღმდეგებას, იმავდროულად, კაპიტალზე როგორც ასეთზე თავდასხმის გარეშე, 

                                           
32 Joseph J. Bendersky, Carl Schmitt: Theorist for the Reich (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2014), 123. 
33 Eichengreen and Temin, “The Gold Standard and the Great Depression,” Contemporary European History 9, no. 2 

(2000): 203. 
34 იქვე, 202; Ahamed, Lords of Finance, 400. 
35 Gottfried Feder, The German State on a National and Socialist Foundation (1923; repr. London: Black House, 

2015). 
36 Feder, The Programme of the NSDAP: The National Socialist German Workers’ Party and Its General 

Conceptions (1932; repr. London: Black House, 2016). 



რადგან ეს საფრთხეს შეუქმნის ჩვენი ეროვნული დამოუკიდებლობის საფუძვლებს. მე 
ნათლად დავინახე რა ხდებოდა გერმანიაში და მაშინ მივხვდი, რომ ჩვენ ყველაზე 
რთული ბრძოლა არა მტრული ქვეყნების, არამედ საერთაშორისო კაპიტალის 
წინააღმდეგ მოგვიწევდა.37 

 
როდესაც 1924 წლის დოუს გეგმის მიხედვით გერმანია ოქროს სტანდარტს დაუბრუნდა, 
ნაციონალ-სოციალისტებმა ეს ფაქტი ფინანსური შეთქმულების ფანტასმაგორიის ნაწილად 
აქციეს, ებრაელები გააიგივეს როგორც ულმობელ გამყიდველებთან და ოქროს 
შემგროვებლებთან, ისე მსოფლიო ეკონომიკის მარიონეტ-ოსტატებთან, რომლებსაც შეეძლოთ 
ჯერ ერის კრედიტებით წალეკვა და მისი ასე გარყვნა, ხოლო შემდეგ კი მისგან ახირებისამებრ 
მოწყვეტა. დეპრესიის მწვერვალზე გოტფრიდ ფედერი ამტკიცებდა, რომ „ვალუტის ოქროზე 
მიმაგრება. . . მხოლოდ გადახდის საშუალებების ყველაზე საშიშ დანაკლისს იწვევს და 
სინამდვილეში მხოლოდ ოქროს მფლობელების ან დიდი ფინანსების ინტერესებს 
ემსახურება“.38 ოქროს სტანდარტის რეჟიმს დაეკისრა პასუხისმგებლობა როგორც ვაიმარის 
საკრედიტო ბუმის მდიდრულ, არამდგრად მოხმარებაზე — ახლა უკვე დაგმობილი, როგორც 
უხამსი და არაპროდუქტიული სიამოვნებების პერიოდი, რომელმაც მოგება ებრაელ 
ფინანსისტებს მოუტანა  — ისე საშინლად მკაცრ ფისკალურ ეკონომიაზე რომელიც პირველს 
მოჰყვა. „ებრაულმა აზროვნებამ“ „ოქრო ცენტრში დააყენა“ და „დასავლური სამყაროს ხალხები 
აიძულა საფინანსო კაპიტალის პროცენტისა და ხარკის გადამხდელები გამხდარიყვნენ“.39 
სწორედ ებრაელებმა, როგორც სამომხმარებლო კრედიტით მოვაჭრეებმა დააფინანსეს 
ვაიმარის ბუმის წლების სექსუალური დეკადანსი, ახალგაზრდებში წაახალისეს გარყვნილება და 
ქალები მათთვის შესაფერისი დედობისა და დიასახლისობის როლებისგან გაათავისუფლეს.40 
შიმშილის კანცლერ ბრუნინგზე მეტად ებრაელები იყვნენ ისინი, ვინც შემდგომში  ამ თანხების 
მიწოდება შეწყვიტა და გერმანელი ხალხი ლამის შიმშილით სიკვდილის მდგომარეობაში 
ჩააგდო. 
 
იმ დროს, როცა გერმანელი სოციალ-დემოკრატები ძვირი ფულის პატივისცემას ქადაგებდნენ, 
ხოლო გერმანელი კომუნისტები უარყოფდნენ ყოველგვარ რეფორმისტულ მცდელობას 
შეეცვალათ სახელმწიფო ფინანსების ორგანიზება, ფედერი და ნაციონალ-სოციალისტები ღიად 
მოუწოდებდნენ გერმანიის სახელმწიფოს უარი ეთქვა ოქრო სტანდარტზე და დაებრუნებინა 
ფულის შექმნის უფლებამოსილება.41 ნაციონალ-სოციალისტების ქვეშ ფული და კრედიტი აღარ 
იქნება გარე ფაქტორით შეზღუდული, რაც გერმანიას თითქმის მუდმივი ოსტერიტის 
მდგომარეობაში ამყოფებდა, არამედ მას შესაძლებლობას მისცემს გაიზარდოს გერმანელი 
მუშის პროდუქტიულობის ზრდის შესაბამისად.42 
 
1940-იანი წლების დასაწყისში ნაცისტური მმართველობის ხუთი წლის თავზე, ჰიტლერმა 
მიულოცა რეჟიმს ფედერის ხედვის განხორციელება და ექსპანსიური ეკონომიკის შემოღება, 
რომელიც მხოლოდ გერმანელი მშრომელების სამუშაო ძალაზე იყო დამოკიდებული: „მე . . . 
გერმანელი მუშების მწარმოებლური ძალით მკვდარ ოქროს კი არ ვყიდულობ, მე გერმანელი 
მუშების მწარმოებლური ძალით ვყიდულობ მხოლოდ იმას რაც სასიცოცხლოდ საჭიროა. ჩვენი 

                                           
37 Adolf Hitler, Mein Kampf, trans. James Murphy (London: Hurst and Blackett, 1939), 168 და 171. 
38 Feder, Kampf gegen die Hochfinanz (Munich: Franz Eher, 1933), 348. ამ მონაკვეთის უფრო ნათელი 

განხილვისთვის იხილეთ Mark Loeffler, „Populists and Parasites: On Producerist Reason“, in Transformations 
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Marotta, and Bridget Maria Chesterton (London: Bloomsbury, 2015), 272. მე აქ გამოვიყენე ლოფლერის 

ნათარგმნი ფედერი. 
39 Feder, Kampf gegen die Hochfinanz, 348. 
40 Shelley Baranowski, Strength through Joy: Consumerism and Mass Tourism in the Third Reich (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2007), 31–32. 
41 Feder, Kampf gegen die Hochfi nanz, 343– 48. 
42 Feder, German State on a National and Socialist Foundation, 110. 



ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგები ჩვენზე მეტყველებს და არა ოქროს სტანდარტის ხალხზე“.43 
ჰიტლერი ნაციონალ-სოციალიზმის ეკონომიკას კლასობრივი კონფლიქტისგან თავისუფალ 
ანტიკაპიტალიზმად წარმოიდგენდა. მიუხედავად იმისა, რომ რადიკალურად 
ეწინააღმდეგებოდა ოქროს სტანდარტის გაცემულ ოსტერიტის მანდატს, ის მაინც ცდილობდა 
კლასობრივი ბრძოლის შესაძლებლობის თავიდან აცილებას მწარმოებელთა ერთიანი ერის 
ინტერპოლაციის გზით — ერთი ფორმის მიმართვაში ეხმიანებოდა როგორც მუშებს, ასევე 
მრეწველებს. „ჩვენ, ღარიბებმა გავაუქმეთ უმუშევრობა, რადგან ამ სიგიჟეს პატივს აღარ ვცემთ, 
რადგან მთელ ჩვენს ეკონომიკურ არსებობას წარმოების პრობლემად მივიჩნევთ და არა 
კაპიტალისტურ პრობლემად. . . . ჩვენ ავუხსენით ერს, რომ სიგიჟე იყო შიდა ეკონომიკური ომების 
წარმოება სხვადასხვა კლასებს შორის, რომელშიც ისინი ყველა ერთად იღუპებიან".44 ეს ხედვები 
ემთხვეოდა ფედერის ხედვას ნაციონალ-სოციალისტური ეკონომიკის შესახებ. 
 
თუმცა ფედერი არ იყო ის, ვინც ნაცისტების ეკონომიკურ პოლიტიკას განახორციელებდა. მის 
ნაცვლად, 1933 წლის იანვარში როცა ჰიტლერი ხელისუფლებაში მოვიდა, მან მყისვე დანიშნა 
რაიხსბანკის ახალი პრეზიდენტი, გამოცდილი ცენტრალური ბანკირი ჰიალმარ შახტი, რომელიც 
ამ თანამდებობას რამდენიმე წლის წინ იკავებდა. ხელახალი დანიშვნა წარმოადგენდა ერთგვარ 
ახალ რჯულზე გადასვლის გამოცდილებას. შახტმა, რომელიც ვაიმარის რესპუბლიკაში ოქროს 
სტანდარტის მტკიცე დამცველი იყო, ახლა მონეტარული და ფისკალური ექსპანსიის 
არაორდინალური ექსპერიმენტს ჩაუდგა სათავეში, რომელმაც დაარღვია ლიბერალური 
ფინანსური რეჟიმის ყველა წესი და ცენტრალური ბანკი მთლიანად ჰიტლერის პოლიტიკური 
მიზნების სამსახურში ჩააყენა: გადაიარაღება, დიდი საზოგადოებრივი სამუშაოების 
პროგრამების მეშვეობით რეკონსტრუქცია და სრული დასაქმება. ოქროს სტანდარტის 
პირობებში, დეფიციტური ხარჯები მკაცრად იყო შემოსაზღვრული, ხოლო მონეტარული 
დაფინანსება (პროცესი როცა ცენტრალური ბანკი ხაზინას სესხს ნულოვანი პროცენტით აძლევს, 
ჩვეულებრივ ცნობილია, როგორც „ფულის ბეჭდვა“) მკაცრად იყო აკრძალული. ზურგი აქცია რა 
ამ წესებს, შახტმა დანერგა გენიალური ბალანსგარეშე სისტემა, რომელსაც, მისი აზრით, 
შეეძლო დაეფინანსებინა ჰიტლერის ამბიციური საზოგადოებრივი სამუშაოები და 
გადაიარაღების სქემები ინფლაციის სტიმულირებისა და მოკავშირე ძალებისთვის ნიშნის 
მიცემის გარეშე, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ გერმანიას მთელი თავისი ქონება 
რეპარაციებისთვის უნდა დაეთმო.45 გერმანიის უმსხვილეს სამრეწველო კონგლომერატებს 
დაევალათ მოჩვენებითი კერძო კომპანიის შექმნა, სახელწოდებით მეტალურგიული კვლევების 
საზოგადოება (Metallurgische Forschungsgesellschaft), რომელიც შემდეგ შექმნიდა ფულს IOU-ების 
გამოშვებით, სახელწოდებით MEFO-ს თამასუქები. ფისკალური ფულის თანამედროვე 
მხარდამჭერების მიერ აღწერილი როგორც „არაკონვენციური ფულით-დაფინანსებული 
ფისკალური ექსპანსიის ante litteram შემთხვევა“, ეს თამასუქები გამოიყენებოდა რეჟიმის ახალი 
საზოგადოებრივი სამუშაოების პროგრამებში ჩართული სახელმწიფო კონტრაქტორებისა და 
მიმწოდებლების ასანაზღაურებლად, რაც არსებითად გულისხმობდა მსესხებლების გარეშე 
ფულისა და კრედიტის შექმნას.46 
 
მიუხედავად იმისა, რომ შახტმა ნიურნბერგის სასამართლო პროცესზე მიცემულ ჩვენებაში და 
შემდგომ მოგონებებში ამ გადატრიალების ერთადერთი დამსახურება საკუთარ თავს მიაწერა, 
ეკონომიკური ისტორიკოსი ავრაჰიმ ბარკაი აღნიშნავს, რომ მსგავსი ინიციატივა გრეგორ 
შტრასერმა 1932 წლის მაისში წამოაყენა და გამოქვეყნდა პარტიის ოფიციალურ მყისიერ 

                                           
43 Adolf Hitler, “Speech by Chancellor Hitler to the Nazi Party in Munich (February 1941),” Munich, Germany, 

February 24, 1941. 
44 იქვე. 
45 Avraham Barkai, Nazi Economics: Ideology, Theory, and Policy (Munich: Berg, 1990), 165–67; Ton Notermans, 
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ეკონომიკურ პროგრამაში.47 როგორც ჩანს,  გეგმის დეტალები რამდენიმე წლით ადრე შეიმუშავა 
გერმანიის პროფკავშირების ფედერაციაში მომუშავე ებრაელმა სტატისტიკოსმა. 
პროფკავშირებში ჩატარებულ კენჭისყრაში გეგმამ მცირე უპირატესობით გაიმარჯვა, თუმცა 
მრავლის მთქმელია რომ სოციალ-დემოკრატმა და ყოფილმა ფინანსთა მინისტრმა რუდოლფ 
ჰილფერდინგმა მოახერხა რაიხსტაგში სოციალ-დემოკრატების დარწმუნება, მას 
შეწინააღმდეგებოდნენ იმ მიზეზით, რომ ეს გეგმა "არამარქსისტული" იყო და ძირს უთხრიდა 
კაპიტალიზმთან ბრძოლის გარდაუვალად საერთაშორისო ხასიათს.48 ისტორიის ერთ-ერთი 
საშინელი ირონიაა, რომ მრავალ დაპირისპირებულ ფრაქციებს შორის, რომლებიც ამ დროს 
გერმანიის პოლიტიკურ ცხოვრებაში დომინირებდნენ, მხოლოდ ნაციონალ-სოციალისტი 
ულტრამემარჯვენეები იყვნენ მზად, დაპირისპირებოდნენ ოქროს სტანდარტის სტრუქტურულ 
შეზღუდვებს, რაც მათ ერთადერთ პარტიად აქცევდა, რომელსაც შეეძლო მკაცრი ფისკალური 
ეკონომიის სერიოზული ალტერნატივის შეთავაზება.49 
 
MEFO-ს თამასუქებით ფულის შექმნამ ხელი შეუწყო ჰიტლერის მმართველობის პირველ წლებში 
მაგისტრალების [Autobahnen] და მრავალი სხვა სამოქალაქო პროექტის დაფინანსებას. ამ 
სამსახურების შემქმნელმა პროექტებმა, სამსახურებიდან ქალების  გაძევებისა და შრომით 
გუნდებში უმუშევარი კაცების იძულებით ჩარიცხვის მცდელობებთან ერთად, გამოიწვია 
შრომისუნარიანი კაცებისთვის დასაქმების პერსპექტივების სწრაფი გაუმჯობესება. 
თანამდებობაზე შახტის ყოფნის პირველ წელს უმუშევრობის დონე ერთი მესამედით შემცირდა; 
1936 წლისთვის გერმანიის კაცი მოქალაქეები სრულად იყვნენ დასაქმებულები. როდესაც 
სახელმწიფო შესყიდვებმა ეკონომიკის კერძო სექტორისთვის მოთხოვნა გააჩინა და 
შემოსავლები გაზარდა, გერმანიის დეპრესიაც დასრულდა. 
 
ეს ადრეული წარმატებები ჩანდა რომ ადასტურებდა ნაციონალ-სოციალისტური სტრატეგიის 
სიბრძნეს შრომის მიმართ. დეპრესიის დროს ნაციონალ-სოციალისტები თავიანთ ანტი-
ოსტერიტი გზავნილებს გერმანიის ხანგრძლივად უმუშევარი ნამეტი მოსახლეობისკენ 
მიმართავდნენ, იმ იმედით რომ პროფკავშირების კოლაფსს კომუნისტური პარტიის 
ტრადიციული ამომრჩევლების მოსამხრობად გამოიყენებდნენ.50 ხელისუფლებაში ისინი 
ავტორიტარულ სრული დასაქმების პოლიტიკას ატარებდნენ, რითაც მოახდინეს გაფიცვის 
კრიმინალიზება, აიკრძალა პროფკავშირები და აღდგა ორმოცსაათიანი სამუშაო კვირა, თუმცა 
ასევე (ახალი შრომის საბჭოს ადმინისტრაციის პირობებში) ბოლო მოუღეს მშრომელთა 
ხელფასების თავისუფალ ვარდნას და სულ მცირე, ნაცისტური მმართველობის პირველი ხუთი 
წლის განმავლობაში ხელფასებს სტაბილურად ზრდიდნენ.51 ქალებს იტყუებდნენ ან 
აიძულებდნენ სახლებში დაბრუნებას საქორწინო სესხების გამოყენებით ან პირდაპირ 
განდევნით იმ პოზიციებიდან, რომლებიც მუშა კაცებისგან იყო „მოპარული“ .52 
 
ამის საპირისპიროდ, მათ, ვინც ნაცისტების კეთილდღეობა-სამუშაოსთვის პროგრამების 
მიუხედავად ლეგიტიმური სამსახურის გარეშე დარჩა, დაუნდობლად ეპყრობოდნენ. სრული (თუ 
იძულებითი) დასაქმების სარგებელზე ერთი შეხედვით უარის თქმით, როგორც ნებით 
უმუშევრები, ისე უკანონოდ დასაქმებულები ადასტურებდნენ მათზე მიკერებულ სტატუსს, 

                                           
47 Barkai, Nazi Economics, 40– 47 
48 იქვე. 51–53. 
49 რეფლაციისკენ მიბრუნების ნიშნები იყო კანცლერ ფონ პაპენის დროს, რომელიც 1932 წლის 
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როგორც გამოუსწორებელ ზედმეტ პოპულაციას და მათ სწორედ ასე ეპყრობოდნენ.53 
უსახლკაროებს, მაწანწალებს, მოხეტიალეებს, მათხოვრებს, კრიმინალებსა და მეძავებს 
დევნიდნენ ან იზოლირებას უკეთებდნენ, რადგან ისინი ნაცისტებისთვის განასახიერებდნენ 
არა(რე)პროდუქტიული, უმუშევარი ან შესაძლოა გარყვნილი (რე)პროდუქტიული შრომის 
საშინელებებს იმ დროს, როცა ყველას შრომა ეროვნული (რე)პროდუქციისკენ უნდა 
მიმართულიყო. ზოგიერთ შემთხვევაში, ეს მიუთითებდა ნების არაპროდუქტიულობაზე - ეგრეთ 
წოდებულ ასოციალურებზე, რომლებმაც უბრალოდ უარი თქვეს მუშაობაზე ან აირჩიეს 
უსახლკარო და მაწანწალა ცხოვრება, მიუხედავად გაღებული განსაკუთრებული ძალისხმევისა 
რათა მომხდარიყო მათი რეაბილიტაცია. სხვა შემთხვევებში, პროდუქტიული შრომის უუნარობა 
წარმოდგენილი იყო ბიოლოგიაში ფესვგადგმულ მახასიათებლად, რომლის აღმოფხვრა 
მხოლოდ სტერილიზაციის ან განადგურების გზით შეიძლებოდა - ასეთებად მიიჩნეოდნენ 
მოხეტიალეები და „ბნელი“ სინტი და ბოშა ხალხები, ფსიქიკურად დაავადებულები და 
უნარშეზღუდულები.54 
 
ჰომოსექსუალები, თავის მხრივ, ითვლებოდნენ ერის რეპროდუქციული მომავლის პირდაპირ 
საფრთხედ და მისჯილი ჰქონდათ განათლებით-გასწორება, ნებაყოფლობითი კასტრაცია და, 
თუ ამაზე უარს იტყოდნენ, საკონცენტრაციო ბანაკებში განადგურება.55 ნაცისტები 
ჰომოსექსუალობას რეპროდუქციული ნების მარცხად განიხილავდნენ (ლესბოსელებს ნაკლებად 
სდევნიდნენ, რადგან „გამრავლების ნება“ კაცის თვისებად ითვლებოდა; ქალები უბრალოდ ამ 
ნების მიმღებები იყვნენ და ამიტომ, მიუხედავად მათი სექსუალური პრეფერენციებისა, 
რეპროდუქციულებად რჩებოდნენ).56 თუმცა, აბორტის არჩევით ქალებს შეეძლოთ საფრთხე 
შეექმნათ კაცის ამ ნებისთვის. ტყუილად არ იყო, რომ როდესაც მესამე რაიხმა 1936 წლის შემდეგ 
გააძლიერა გეი მამაკაცებისა და ლესბოსელების დევნა, მან ეს რაიხის ჰომოსექსუალობასთან და 
აბორტთან ბრძოლის ოფისის ეგიდით გააკეთა: ჰომოსექსუალობა აბორტთან ერთად ერის 
რეპროდუქციული შრომის შეწყვეტად კლასიფიცირდა. 
 
ებრაელებს განსაკუთრებული პოზიცია ეკავათ ეროვნული რეპროდუქციისადმი მიმართულ 
საფრთხეთა ნაცისტურ პანთეონში: თუ სხვებს არაპროდუქტიულ შრომასთან მათი გაიგივების 
გამო დევნიდნენ, ებრაელები არაპროდუქტიული კაპიტალის განსხეულებებად იყვნენ 
წარმოჩენილები. ერი-სახელმწიფოსადმი მათი ერთგულების არარსებობაზე ეჭვი, მათი 
მოქალაქეობაზე პრეტენზიის სიხალვათე, თითქოს აჩვენებდა მათ შესაბამისობას ფინანსური 
კაპიტალის უფესვო და  ერის-მომაკვდინებელ თვისებებთნ.57 მათი, როგორც პროფესიონალი 
რენტიერებისა და ბანკირების პოზიცია მოყვანილი იყო იმის დასტურად, რომ ისინი - და არა 
გვიანი ვაიმარის რესპუბლიკის უმუშევარი გერმანელები - იყვნენ ნამდვილი პარაზიტები, 
არაპროდუქტიული, სტერილური კაპიტალის აგენტები, რომლებიც იკვებებოდნენ ერის 
სასიცოცხლო ენერგიებით.58 შედეგად, მათკენ მიმართულ მოპყრობის ფორმები ჰგავდა 
მაკაბრულ მცდელობას, გერმანიის მკაცრი ფისკალური ეკონომიის გამოცდილება მისი ვითომდა 
გამომწვევი აგენტების წინააღმდეგ მიემართათ: უკიდურესი გაჭირვება, შიმშილით სიკვდილის 
საფრთხე, რაც მთელ მუშათა კლასს (რომელიც, რა თქმა უნდა, ებრაელებსაც მოიცავდა) 
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დაატყდა თავს, ახლა მხოლოდ ებრაელების ხვედრი უნდა გამხდარიყო.59 საერთაშორისო 
ოქროს სტანდარტის რეჟიმის ვითომდა აგენტები იძულებით უნდა განეძარცვათ ოქროსგან და 
ტყავის გაძრობამდე უნდა ემუშავებინათ, როგორც ამას გერმანელები აკეთებდნენ გვიანი 
ვაიმარის რესპუბლიკის დეფლაციის წლებში. 
 
ამ ზედმეტი მოსახლეობის განდევნა და განძარცვა აუცილებელი იყო ნაცისტების ეკონომიკური 
პროგრამის წარმატებისთვის: გადანაწილების საყოველთაო პროგრამის განხორციელების 
გარეშე, რეჟიმს ძნელად შეეძლო უზრუნველეყო „სრული დასაქმება“ და ხელფასების ზრდა, თუ 
მკაცრად არ შემოიფარგლებოდა ლეგიტიმურად პროდუქტიული მშრომელი მოსახლეობა. 
მცდარია მოსაზრება რომ ნაცისტებმა სავალო კრიზისის ნამდვილი ეკონომიკური გადაჭრის 
ნაცვლად „მხოლოდ იდეოლოგიური“ გამოსავალი წამოაყენეს, არამედ, უფრო სწორი იქნება 
ითქვას, რომ მათმა ეკონომიკურმა გამოსავალმა მკაცრად ქსენოფობიური ფორმა მიიღო, სადაც 
„ქსენოსი“ მოიცავს ზედმეტ ფიგურათა სპექტრს - რასობრივს, გენდერულს და სექსუალურს - 
რომლებიც უნდა გაერიყათ ბიოლოგიური ერიდან. ნაცისტური ეკონომიკის ინოვაცია 
ლიბერალური კაპიტალიზმის დიქტატისგან თავის არიდება იყო ისე, რომ დაეცვათ მსხვილი 
ინდუსტრიული კაპიტალის მოგება და გერმანიის მოქალაქეებს შორის სიმდიდრის არსებული 
განაწილება მხოლოდ მინიმალურად შეეცვალათ. ეს გააკეთეს არაკონვენციური ფინანსური 
მეთოდების გამოყენებით - აკრძალული ლიბერალური ოქროს სტანდარტის რეჟიმით - რათა 
მოეხდინათ სახელმწიფო ინვესტიციების სტიმულირება და ფრთხილად შემოეფარგლათ მისგან 
მოსარგებლე ადამიანთა კლასი. 
 
აქ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ფაშიზმის, როგორც ჰეტეროდოქსული ეკონომიკური ფორმაციის 
მინიმალური განმარტება, რომელიც განსხვავდება კეინსიანიზმისა და სოციალიზმის თანაბრად 
ჰეტეროდოქსული მეთოდებისგან. ულტრამემარჯვენეების ანტი-ოსტერიტი პოლიტიკა 
განისაზღვრება დეფლაციის საფრთხის დაძლევის მცდელობით, სიმდიდრისა და შემოსავლის 
არსებული განაწილებისთვის არსებითი საფრთხის შექმნის გარეშე. ნაციონალ-სოციალისტებმა 
გამოავლინეს მზაობა და (აღმასრულებელი ძალაუფლების ხელში ჩაგდების წყალობით) 
შთამბეჭდავი უნარი გაეტარებინათ - ლიბერალური ოქროს სტანდარტის სრული დარღვევით - 
ყველაზე არაკონვენციური ექსპერიმენტები მონეტარულ და ფისკალურ პოლიტიკაში. თუმცა, 
ეკონომიკური ლიბერალიზმისადმი მათი ანტიპათია თავისი არსით არასდროს ვრცელდებოდა 
ეკონომიკური უთანასწორობის საკითხზე. რამდენადაც ისინი ამჩნევდნენ სიმდიდრისა და 
შემოსავლების ეკონომიკურ უთანასწორობას, ისინი ამას ეთნიკური, ბიოლოგიური ან 
კულტურული კონფლიქტის ლინზაში ხედავდნენ და მას აქცევდნენ ბუნებრივ გამიჯვნად 
(რე)პროდუქტიულ მოქალაქესა და არა(რე)პროდუქტიულ ან უკანონო (რე)პროდუქტიულ არა-
მოქალაქეს შორის. ჭეშმარიტი გერმანელი ბუნებისა და სამართლის ძალით (რე)პროდუქტიული 
იყო; ებრაელები, სინტი, რომა, კომუნისტები და ჰომოსექსუალები წარმოადგენდნენ 
ბიოლოგიურ საფრთხეს ერის ლეგიტიმური (რე)პროდუქციისთვის. ვითარების ამგვარი 
მოთარგმნით, შესაძლებელი იყო იმის წარმოდგენა, რომ კაპიტალიზმის კრიზისული 
ტენდენციები (გამოხატული უმუშევარ ან არადასაქმებულ მშრომელთა ციკლური 
ზედმეტობებით) შეიძლება სამუდამოდ და საბოლოოდ გადაიჭრას ბუნებით ზედმეტად 
მონიშნული ფიგურების გამოთიშვით. 
 

ანტი-ოსტერიტი თანამედროვე ევროპის ულტრამემარჯვენეებში 
 
 
რამდენად სერიოზულია დღევანდელ ევროპაში ნაციონალ სოციალური „ანტიკაპიტალისტი“ 
ულტრამემარჯვენეების საფრთხე? სულ მცირე, შეიძლება ითქვას, რომ ევროპული ელიტების 
მუდმივი მარცხი ფედერალურ დონეზე წამოაყენონ EMU-ს რაიმე სერიოზული რეფორმა, ხელს 
უწყობს ულტრმემარჯვენეების იმ ელემენტებს, რომლებიც აყენებენ ოსტერიტის ნაციონალ 

                                           
59 გერმანული ანტისემიტიზმის ასეთი ინტერპრეტაცია სხვებმაც გააკეთეს. იხილეთ, მაგალითად, 

Bernd Widdig, Culture and Inflation in Weimar Germany (Berkeley: University of California Press, 2001), 228–32, 

რომელიც მას 1922–23 წლების გერმანული ჰიპერინფლაციის გამოცდილებასთან მიმართებით იყენებს. 

მე ვფიქრობ რომ ეს არგუმენტი გვიანი ვაიმარის წლების გერმანულ დეფლაციას უფრო მიესადაგება. 



კეთილდღეობისტურ ალტერნატივებს. სუვერენული ვალის კრიზისის ხანგრძლივობამ, 
საბერძნეთში, იტალიაში, ესპანეთსა და პორტუგალიაში ეკონომიკური დეპრესიის მსგავსი 
ვითარების შექმნით, ნოყიერი ნიადაგი მოუმზადა  ევროპის ულტრამემარჯვენეებში ნაციონალ 
სოციალური ტენდენციების დაბრუნებას. ეს ცვლილება ყველაზე აშკარა არასაპარლამენტო 
ულტრამემარჯვენეებს შორისაა, ისეთ პირდაპირი მოქმედების ჯგუფებსა და სოციალური 
მოძრაობებში, როგორებიც არიან CasaPound Italia ან დამკვიდრებული ულტრამემარჯვენე 
პარტიების ახალგაზრდული ფრთები. მაგრამ ეს სულ უფრო ცხადი ხდება თავად 
საპარლამენტო ულტრამემარჯვენეებს შორისაც, სადაც 2010 წლის სუვერენული ვალის 
კრიზისიდან მოყოლებული ნაციონალ სოციალური ფრაქციები სწრაფად იძენენ მხარდაჭერას. 
თუმცა, ახლად გამოღვიძებული ნაციონალ სოციალური ულტრამემარჯვენეობა დაძაბულ 
კონკურენციაშია ნაციონალ ნეოლიბერალურ ულტრამემარჯვენეობასთან, რომელიც ბოლო 
დრომდე წამყვანი ძალა იყო ევროპის უმეტეს ნაწილზე. მაგალითად, ფრანგულმა Front National-
მა მისი შექმნის დღიდან 1972 წელს, რამდენიმე მეტამორფოზა განიცადა: ჟან-მარი ლე პენის 
დროინდელი ნაციონალური ნეოლიბერალიზმიდან მარინ ლე პენის ნაციონალ 
კეთილდღეობიზმამდე, თუმცა, როგორც ჩანს, 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში 
დამარცხების შემდეგ მარინ ლე პენი კვლავ ნაციონალ ნეოლიბერალურ პოზიციებს 
დაუბრუნდა. 
 
დაძაბულობას ამ ორ პოზიციას შორის ღრმა ფესვები აქვს ომისშემდგომი საფრანგეთის 
ულტრამემარჯვენეებში. ეგრეთ წოდებული Nouvelle Droite ან New Right (ფაქტობრივად, ახალი 
ულტრამემარჯვენეობა) 1960-იან წლებში დამარცხების ფერფლიდან აღმოცენდა. ვიშის 
რეჟიმის ქვეშ მყოფი ფრანგული კოლაბორაციონიზმის სირცხვილის და ალჟირში 
ანტიკოლონიალური მოძრაობის გამარჯვების შემდეგ ისინი იძულებით გადავიდნენ 
იატაკქვეშეთში, ფრანგული ულტრამემარჯვენეობის ნარჩენები კი, 1968 წლის ახალი 
მემარცხენეობის ჩრდილში არსებითად კულტურულ და ინტელექტუალურ მოძრაობად 
გადაჯგუფდნენ. ალენ დე ბენოისტის ინტელექტუალური წინამძღოლობით, მისმა ერთ-ერთმა 
დაფუძნებულმა ჯგუფმა, le GRECE, იგივე Groupement de recherche et d'études pour la civilization 
européenne, თანდათან მოიცილა საუკუნის პირველი ნახევრის ბიოლოგიური რასიზმის ნიშნები, 
რათა სანაცვლოდ განევითარებია ომისშემდგომი კულტურული ანთროპოლოგიის 
ანტირასისტულ აზროვნებას მორგებული არსებითი კულტურული განსხვავებების თეორია. 
აღიარა რა დამარცხება იმპერიალიზმის საკითხში, დე ბენოისტი ახლა მესამე სამყაროს 
ნაციონალისტების (და მოგვიანებით ფუნდამენტალისტების) იდეებს მიემხრო, რომლებიც 
ცდილობდნენ თავიანთი კულტურა დასავლური/ამერიკული კულტურული იმპერიალიზმის 
გამაერთგვაროვანებელი გავლენისგან დაეცვათ. სწორედ დე ბენოისტმა გამოიგონა ტერმინი 
„მემარჯვენე გრამშიზმი“, რათა აღეწერა ის, რაც მისი აზრით, ულტრამემარჯვენეებისთვის 
ყველაზე შესაფერისი სტრატეგია იყო უკანდახევის წლებში - კულტურაში გრძელვადიანი 
შეღწევა საპარლამენტო კომპრომისების ნაცვლად.60 ამან რამდენიმე საინტერესო პოლიტიკური 
გამრუდება გამოიწვია: ისინი ფრანგებს მოიხსენიებდნენ, როგორც „აბორიგენებს“, რომელთა 
უნიკალურ კულტურულ ტრადიციებს თანაბრად ემუქრებოდა გლობალური კაპიტალიზმის 
იმპერია და საფრანგეთში ჩრდილოეთ აფრიკელი მუსლიმი მიგრანტების იძულებით 
ინტეგრაცია.61 ამან ასევე გამოიწვია რამდენიმე მოულოდნელი პოლიტიკური დაახლოება: 1990-
იან წლებში ნაციონალ-ბოლშევიკების ხანმოკლე ფლირტი საფრანგეთის კომუნისტური 
პარტიის ყოფილ წევრებთან  და მიმდინარე აზრების გაზიარება აკადემიურ მემარცხენე 
ინტელექტუალებთან (პირველად ჟურნალ Éléments-ის ფურცლებზე, შემდეგ Krisis-ის).62 
 
Nouvelle Droite-ის ყველა წევრი არ იზიარებდა დე ბენოისტის პასიური ან კულტურული 
რევოლუციის სტრატეგიას. 1974 წელს, Nouvelle Droite-ის რამდენიმე წევრმა დააარსა 
ანალიტიკური ცენტრი სახელწოდებით Club de l’Horloge, რომლის მიზანი მეინსტრიმულ 

                                           
60 Alain de Benoist, Vu de droite: Anthologie critique des idées contemporaines (1977; repr. Paris: Labyrinthe, 

2001), 456–60. 
61 Benoist, Europe, tiers monde, même combat (Paris: Robert Laffont, 1986). 
62 Tamir Bar-On, Where Have All the Fascists Gone? (Aldershot, UK: Ashgate 2007), 49–50. 



საპარლამენტო მემარჯვენეებში შეღწევა იყო.63 მის კადრებს მჭიდრო კავშირი ჰქონდათ 
საფრანგეთის მაღალი რანგის საჯარო მოხელეებსა და პოლიტიკოსების მთავარ 
ინსტიტუციონალურ სათბურთან, Ecole Nationale d'Administration-თან, ანუ ENA-სთან, და 
კარიერის გაგრძელებას მემარჯვენე ცენტრისტულ პარტიებში აპირებდნენ. 
64ინტელექტუალურად ისინი ბევრად უფრო ახლოს იყვნენ ძველი, საუკუნის შუა წლების 
ვიშისტური ულტრა მემარჯვენეების იდეებთან - ბიოლოგიურ რასიზმი, კათოლიკური 
ინტეგრალიზმი და ნაციონალიზმი - და  მზად არ იყვნენ გაჰყოლოდნენ დე ბენოისტს რომელიც 
მემარცხენეებთან მიმეტურ ურთიერთობას ქადაგებდა. მართლაც, Club de l’Horloge-ს მტკიცე 
ერთგულება ჰქონდა ნეოლიბერალური იდეებისადმი, რომლებიც სწრაფად იკიდებდნენ ფეხს 
ბრიტანეთში და შეერთებულ შტატებში და რომლებიც უკან საფრანგეთში  მალევე ჩამოიტანეს 
ე.წ. nouveaux économistes-ებმა. თავის პირველ კოლექტიურ პუბლიკაციაში Club de l’Horloge 
მოუწოდებდა საფრანგეთის გაბერილი კეთილდღეობის სახელმწიფოს წინააღმდეგ ყველაზე 
რადიკალური ნეოლიბერალური რეცეპტებისა და — დემოგრაფიული შემცირების 
გარდაუვალობის პროგნოზებით სავსე — ფრანგულ ნაციონალიზმებს შორის ყველაზე 
ტრადიციონალისტურის სინთეზისკენ.65 
 
ეს აუცილებლად შექმნიდა დაძაბულობას GRECE-თან, რომელიც მყარად მისდევდა ევროპული 
ულტრამემარჯვენეობის რომანტიულ ანტიკაპიტალისტურ ტრადიციას და საფრანგეთში 
ნეოლიბერალიზმთან ინტელექტუალური დაპირისპირების ერთ-ერთ პირველწყაროს 
წარმოადგენდა. ეს პოზიცია კარგად იყო გამყარებული საფრანგეთში, სადაც, ისტორიკოს ზეევ 
შტერნჰელის მიხედვით, ევროპული ფაშიზმი თავის ნამდვილ ინტელექტუალურ წყაროებს 
პოულობს. შტერნჰელი შენიშნავს, რომ მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს, მესამე რესპუბლიკის 
პერიოდში, საფრანგეთში პირველად გამოჩნდა ქსენოფობიური და ტრადიციონალისტური 
ნაციონალიზმის შერწყმა სოციალიზმის ფორმასთან, რომელიც თავს ან ანტიმარქსისტულად 
ან პოსტმარქსისტულად წარმოაჩენდა.66 „ნაციონალისტური სოციალიზმის“ ეს 
განსაკუთრებული შტამი ცდილობდა გადაეჭრა თანამედროვე კაპიტალისტური არსებობის 
წინააღმდეგობები, მუშებსა და ქონების მფლობელებს შორის ანტაგონიზმის გაღვივების 
გარეშე. როგორც ანარქო-სინდიკალისტი მწერალი ჟორჟ სორელი ცხადყოფდა, 
ანტიკაპიტალისტური რევოლუცია შესაძლებელი იყო, სასურველიც კი, კლასობრივი 
კონფლიქტის გარეშე: რევოლუციური ბრძოლის საბოლოო დასასრული, მისი აზრით, იყო 
მუშებისა და კაპიტალისტების გაერთიანება მონუმენტურ აჯანყებაში თანამედროვე ცხოვრების 
სულიერი დეკადანსის წინააღმდეგ, რათა აღვირახსნილი ძალადობის აქტით 
აღორძინებულიყო რწმენისა და ტრადიციის დაკარგული ფასეულობები და არა არსებობის 
პირობების გათანაბრების ერთფეროვანი საქმიანობით.67 სწორედ ამ პიროვნებებმა, 1920-იანი 
წლების გერმანიის კონსერვატიული რევოლუციის ანტიკაპიტალისტ ნაციონალისტებთან 
ერთად, შექმნეს ინტელექტუალური ფონი მეოცე საუკუნის ბოლოს დე ბენოისტის მიერ 
ფაშიზმის ხელახალი გამოგონებისთვის. 
 
დროთა განმავლობაში, ურთიერთობები Nouvelle Droite-ის ორ განაყოფს შორის სულ უფრო და 
უფრო დაიძაბა. დუღილი ზედაპირზე 1990 წელს ამოვიდა, როდესაც GRECE-მ თავისი ჟურნალის, 
Éléments-ის მთელი ნომერი მიუძღვნა Club de l’Horloge-ის ნაციონალ-ნეოლიბერალურ 
პოლიტიკაზე თავდასხმას. ნომერში დაიბეჭდა დე ბენოისტის ჰაიეკისადმი მიძღვნილი გრძელი 
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კრიტიკა. ამ სტატიის წინასიტყვაობაში დე ბენოისტმა მიზანში ამოიღო Club de l’Horloge-ი, 
რომელმაც თავისი ბოლო ყოველწლიური შემოდგომის სკოლა ნეოლიბერალიზმსა და 
კონსერვატიზმს შორის ალიანსის შესაძლებლობის შესწავლას მიუძღვნა. აქ დე ბენოისტმა 
Horloge-ელები „პოლიტიკური ოპორტუნიზმში“ დაადანაშაულა და დაგმო თავად 
ნეოლიბერალიზმი, როგორც სრულად შეუთავსებელი კონსერვატიულ რევოლუციასთან.68 
მისთვის ჰაიეკის ანტიეგალიტარიზმი მისასალმებელი იყო (ამას დე ბენოისტი Club de l'Horloge-
ის კოლეგებთან იზიარებდა), მაგრამ ჰაიეკის ნეოლიბერალიზმმა ინდივიდუალიზმი იმდენად 
შორს წაიყვანა, რომ უგულვებელყო სოციალური სამართლიანობის ნებისმიერი იდეა, 
შესაბამისად შეუძლებელი გახდა კონსერვატიული კეთილდღეობის სახელმწიფო, რაც დე 
ბენოისტისთვის ფაშისტური რევოლუციის განუყოფელი ნაწილი იყო.69 სტატიაში საუბარი ორ 
რეგისტრში მიმდინარეობდა, რათა სრულად გასაგები ყოფილიყო დე ბენოისტის 
კოლეგებისთვის: ტექსტის ძირითადი ნაწილი ჰაიეკის დეტალურ ფილოსოფიურ კრიტიკას 
ავითარებდა, ხოლო სტატიის სქოლიოები ამ კრიტიკას Club de l'Horloge-ის ნეოლიბერალ 
ეკონომისტებზე ავრცობდა. მომდევნო წელს, ჰენრი დე ლესკენმა, Club de l'Horloge-ის ერთ-
ერთმა დამფუძნებელმა და ჟანმარი ლე პენის ახლო ნათესავმა, გამოაქვეყნა „პასუხის 
უფლება“, სადაც მან დე ბენოისტი მიზანმიმართულ სიცრუეში და, უარესი, მემარცხენეების 
სასარგებლო თამაშში დაადანაშაულა.70 პასუხად დე ბენოისტმა თავისი პოზიცია დაიცვა და 
მიუთითა იმაზე, რასაც ის დაუძლეველ წინააღმდეგობებად ხედავდა ნეოლიბერალიზმსა და 
ტრადიციონალიზმს შორის: „ბატონ დე ლესკენს სურს ლიბერალიზმისა და ეროვნულობის  
გაერთიანება, იმის მიუხედავად რომ თავისუფალი ვაჭრობა თავისთავად გულისხმობს 
საზღვრებისადმი სიბრმავეს. ის ამტკიცებს, რომ ლიბერალიზმს ტრადიციებთან ერთად 
თანაარსებობა შეუძლია, იმის მიუხედავად რომ ყველა ტრადიცია კოლექტიურია, ხოლო 
ლიბერალური საზოგადოება ტრადიციების სრული განადგურების შედეგად დაიბადა. . . . 
მოკლედ, ის მისდევს ნაციონალ-ლიბერალურ მემარჯვენეობას, რომელიც უპირველეს ყოვლისა 
ყოველთვის ბურჟუაზიული ბიზნეს კლასის ინტერესებს ემსახურებოდა“.71 
 
თუმცა, ამ დროისთვის, Front National-ში გაბატონებული იყო Club de l’Horloge-ის ნაციონალ-
ნეოლიბერალური ტენდენციები. 1985 წლიდან მოყოლებული, Club de l’Horloge-ის უფროსმა 
წევრებმა ჟან-მარი ლე პენის Front National-ში დაიწყეს გადასვლა, სადაც ისინი სათანადოდ 
დაფასდნენ საპასუხისმგებლო სტრატეგიულ პოზიციებზე დანიშვნით.72 აქ მათ Front National-ის 
პროპაგანდა „ეროვნული უპირატესობის“ იდეით გააჯერეს, ხოლო კოსმოპოლიტური ელიტების 
კულტურულ ლიბერალიზმს სასტიკად აკრიტიკებდნენ. 1990-იანი წლებისთვის Club de l'Horloge-
ის ტრადიციონალისტი ნეოლიბერალები Front National-ის შიგნით ერთ-ერთ მთავარ 
იდეოლოგიურ გავლენის ჯგუფს წარმოადგენდნენ, მხოლოდ მათი მეგობარი კათოლიკე 
ინტეგრალისტების შემდეგ. იმავდროულად, GRECE-ის ნაციონალ სოციალური ხედვა 
პოპულარული რჩებოდა Front National de la Jeunesse-ის ახალგაზრდა ფრონტისტების რიგებში 
და ასასის ელიტარულ სამართლის სკოლაში GUD-ის (Groupe Union Défense) ულტრამემარჯვენე 
მებრძოლებს შორის. ჟან-მარი ლე პენის ქალიშვილი, მარინი, პოლიტიკურად სწორედ ამ 
წრეებში აღიზარდა და არა ნეოლიბერალურ Club de l’Horloge-ში.73 
 
სწორედ ულტრა მემარჯვენეების ეს ალტერნატიული მემკვიდრეობა იყო - ანტიამერიკული, 
ანტინეოლიბერალური და კეთილდღეობისტური - რაც პოლიტიკურ ასპარეზზე დაბრუნდა, 
როცა 2011 წელს მარინ ლე პენმა მამამისი Front National-ის პრეზიდენტის პოსტზე ჩაანაცვლა. 
სინამდვილეში, ჟან-მარი ლე პენის Front National ამ მიმართულებით მცირე დათმობებზე 1995 
წლის საფრანგეთის საყოველთაო გაფიცვიდან მოყოლებული მიდიოდა, რათა მუშათა კლასის 
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ამომრჩევლებში პარტიის მზარდი წარმატებისთვის ეპასუხა. თუმცა, მხოლოდ მაშინ, როცა 
მარინ ლე პენმა ძალაუფლება ხელში აიღო, ფრონტის სოციალური და ეკონომიკური პროგრამა 
მოულოდნელად „მარცხნივ“ მიტრიალდა, მისი სტრატეგიული კამპანიის დირექტორის 
ფლორიან ფილიპოტის არც თუ ისე მცირე გავლენის წყალობით, რომელიც მემარცხენე 
სუვერენისტისა და ევროსკეპტიკოსის ჟან-პიერ შევნემენტის ყოფილი მხარდამჭერი იყო.74 
მომენტი ხელსაყრელი იყო: სუვერენული ვალის კრიზისს, რომელმაც 2009 წლის ზამთარში 
ევროპის სავალუტო კავშირი [EMU] მოიცვა, მთელი კავშირის მასშტაბით მკაცრი ფისკალური 
ზომების გამძაფრება მოჰყვა, რადგან მემარცხენე და მემარჯვენე პოლიტიკური ლიდერები 
ხელფასების გაუფასურების და სახელმწიფო ხარჯების შემცირების ახლა უკვე სტანდარტად 
ქცეულ სტრატეგიას მისდევდნენ, რათა უზრუნველეყოთ თავიანთი სახელმწიფო ვალის 
საიმედოობა. მემარცხენეებისგან სერიოზული ალტერნატივის არარსებობის პირობებში - 
ყოველ შემთხვევაში ჟან-ლუკ მელენშონის აღზევებამდე - მარინ ლე პენმა ამომრჩეველთა 
სრული იმედგაცრუების გამოყენება შეძლო, რათა Front National-ი მკაცრ ფისკალურ ეკონომიაზე 
ერთადერთ რეალურ პასუხად წარმოეჩინა. 
 
2012 წელს გამოქვეყნებული მარინ ლე პენის პოლიტიკური ბიოგრაფია, Pour que vive la France, 
რომელიც ამავდროულად კამპანიის მანიფესტიცაა, წარმოადგენს ამ პერიოდში მის მიერ 
გატარებული სოლის სტრატეგიის თვალსაჩინო დოკუმენტს. წიგნი იწყება იმ ფატალიზმის 
დაგმობით, რომლითაც მემარცხენე და მემარჯვენე ფრანგული ელიტები დაეთანხმნენ ევროპის 
სავალუტო კავშირის დიქტატს და მგზნებარე თხოვნით მიმართავს მათ, ვინც შესაძლოა 
ოდესღაც ხმა მისცეს კომუნისტურ მემარცხენეობას. 1970-იან წლებში დაბადებული 
თაობისთვის, იგი ამას გარკვეული დასაბუთებით შენიშნავს, ფისკალური კონსოლიდაციის 
გამოცდილება არ არის ახალი; ევროპელი ლიდერების მიერ სუვერენული ვალის კრიზისის 
შემდეგ დაწესებული ფისკალური ოსტერიტის ზომები მხოლოდ დეზინფლაციური პოლიტიკის 
გამძაფრებულ ვერსიას წარმოადგენს, რომელიც გაატარეს როგორც მეინსტრიმულმა 
მემარჯვენეებმა, ისე ფრანგმა სოციალისტებმა 1982 წელს მიტერანის ცუდი სახელის მქონე 
„ოსტერიტისკენ მიბრუნების“ შემდეგ. "ათწლეულების განმავლობაში ჩვენ გვეუბნებოდნენ, 
რომ უმუშევრობა გარდაუვალია, რომ გაუთავებელი კრიზისი ჩვენი ბედისწერაა. 
ამავდროულად, ჩვენ გვესმის, რომ პაციენტზე გამოყენებული ულტრალიბერალური წამლები 
ერთადერთია, რომელსაც მისი განკურნება შეუძლია - თუმცა დიდი ხნის ნანატრი განკურნება 
უსასრულოდ გადადებულია. 'არ არსებობს ალტერნატივა', - თქვა მარგარეტ ტეტჩერმა, 
საიდანაც გაჩნდა TINA [There is no alternative] აკრონიმი. TINA-ს დღეს აღტაცებაში მოყავს ჩვენი 
ლიდერები და ინტელექტუალები“.75 არ არის საჭირო შეთქმულების თეორიების მოხმობა, რათა 
აიხსნას მემარცხენე და მემარჯვენე პოლიტიკური ლიდერების შეთქმულება, ის განაგრძობს - ეს 
შეთქმულება მხოლოდ 1 პროცენტს შორის ინტერესთა რეალური დაახლოების ანარეკლია. „ეს 
არ უნდა გავიგოთ ისე, თითქოს გაურკვეველი შეთქმულების გეგმები იჩარხებოდეს ისეთ 
საერთაშორისო ფორუმებში, როგორიცაა მონ პელერინის საზოგადოება, ბილდერბერგის 
ჯგუფი ან დავოსი. ესენი უბრალოდ „ტიგელებს“ წარმოადგენენ პოლიტიკოსებისთვის 
მარცხნიდან და მარჯვნიდან, ბანკირებისთვის მარცხნიდან და მარჯვნიდან და 
აღმასრულებელი დირექტორიებისთვის მარცხნიდან და მარჯვნიდან".76 
 
მიუხედავად მისი რწმენისა, რომ ნეოლიბერალიზმი „მემარცხენეობისა და მემარჯვენეობის“ 
მიღმაა, ლე პენი ყველაზე მკაცრ სიტყვებს მემარცხენეებისთვის ინახავს, რომლებსაც ის 
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საფრანგეთის მუშათა კლასის მიტოვებაში ადანაშაულებს. 
„რატომ დადგნენ მემარცხენეები, მუშათა კლასის, ღარიბებისა და გარიყულთა ტრადიციული 
დამცველები, ფინანსური კაპიტალიზმის გადაცდომების მოწინააღმდეგეები, ასე 
გულმხურვალედ ლიბერალური გლობალიზაციის პროექტის უკან?"77 ლე პენი ამ ღალატის 
სათავეებს 1968 წლის მაისის ფატალურ შემობრუნებაში მიაკვლევს, როცა მემარცხენეებმა უარი 
თქვეს ერის, ეკლესიისა და ოჯახის ფუძემდებლური ინსტიტუტებისადმი ერთგულებაზე და 
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სანაცვლოდ კულტურული ლიბერალიზმის იდეას მიემხრნენ - რაც, მისი თქმით, განუყოფელია 
ეკონომიკური ნეოლიბერალიზმის უფრო ფართო პროექტისგან. „მემარცხენეების წინასწარ 
მოსალოდნელი სიკვდილი . . . 1968 წლის მაისის იდეებისა და, ამავე დროს, ეკონომიკური 
ლიბერალიზმის დიდი დაბრუნების ერთობლიობის შედეგია. . . . მემარცხენეები ითხოვდნენ 
ადამიანის გათავისუფლებას ყველა იმ ბორკილისგან - ეროვნული, რელიგიური და ოჯახური - 
რაც მას ამძიმებდა. . . . გაიხსენეთ ლიბერალიზმის მიზანი, გაათავისუფლოს კაცობრიობა 
ყველაფრისგან, რაც მას ხელს უშლის თავისუფალ ბაზარზე რაციონალურ მომხმარებლად 
ყოფნაში“.78 ვერ გაერკვნენ რა ეკონომიკური და კულტურული ნეოლიბერალიზმის სიმბიოზურ 
ურთიერთობაში, მემარცხენეებმა ფინანსურ გლობალიზაციას ზედმიწევნითი (და გამოსადეგი) 
კრიტიკა დაუპირისპირეს, თუმცა მათ არ ისურვეს ეღიარებინათ მისი აუცილებელი კავშირი 
კულტურული ფესვების გლეჯასთან.79 ვინაიდან ულტრამემარჯვენე ხედავს კულტურული 
უძირობის სენს - და უფრო მეტიც, მის რეალურ განსხეულებად მიგრანტს ან გენდერულ 
დევიანტს თვლის - მას მემარცხენეზე ერთი ნაბიჯით შორს წასვლა შეუძლიათ. 
 
შესაბამისად, მარინ ლე პენის 2012 წლის ეკონომიკური პროგრამა, როცა საქმე ევროზონის 
კრიტიკას ეხება, ბეჯითად სესხულობს პროგრესულ და ულტრამემარცხენე იდეებს, მაგრამ მას 
ამატებს, როგორც მის ლოგიკურ და აუცილებელ ნაწილს, რასობრივი განწმენდის უტიფარ 
პროგრამას. თავისი წიგნის თავში, რომელიც სუვერენული ვალის კრიზისს და 
ნეოლიბერალიზმის წარუმატებლობას ეძღვნება, ლე პენი EMU-ს კონსტიტუციური დიზაინის 
ხარვეზების ზედმიწევნით კრიტიკას ავითარებს, ეყრდნობა ისეთ აღიარებულ მემარცხენე და 
მემარცხენე-ლიბერალ მოღვაწეთა შრომებს, როგორებიც არიან ფილიპ ასკენაზი, ემანუელ 
ტოდი და ჟან-ლუკ მელენშონი.80 ხოლო თავის საჯარო გამოსვლებში ლე პენი ხოტბას ასხავს 
პროგრესული, მაგრამ ორთოდოქსი ახალ კეინსიელი ეკონომისტის ჯოზეფ სტიგლიცის 
შრომებს, რომლის ევროს კრიტიკა, როგორც ვალუტისა ფისკალური ხელისუფლების გარეშე, 
მეინსტრიმულ ეკონომისტთა მხარდაჭერას აძლევდა პოსტ-კეინზიელების, მარქსისტებისა და 
სხვა ჰეტეროდოქსი ეკონომისტების შეხედულებებს (სტიგლიცი ამასობაში ცდილობდა 
დისტანცირება მოეხდინა იმ პოლიტიკური დასკვნებისგან, რომლებიც ლე პენმა მისი 
ეკონომიკური ანალიზიდან გამოიტანა).81 თუმცა ჟაკ საპირის, ჰეტეროდოქსი ეკონომისტისა და 
ულტრამემარცხენე Front de Gauche-ის ერთ დროს მხარდამჭერის ნამუშევარია ის, რამაც, 
როგორც ჩანს, ყველაზე პირდაპირი გავლენა მოახდინა Front National-ის სტრატეგიაზე 
ევროსთან მიმართებით. ევროს მიმართ საპირის ულტრამემარცხენე კრიტიკა, 
ჰეტეროდოქსული ალტერნატივების სტრატეგიულ ანალიზთან ერთად, იყო 2012 წლის Front 
National-ის ეკონომიკური პროგრამის შთაგონების ერთ-ერთი მთავარი წყარო, რომელშიც 
მოხაზული იყო ევროზონის წესების გვერდის ავლისა და საფრანგეთის სახელმწიფოსთვის 
მონეტარული და ფისკალური ხელისუფლების სრულად აღდგენის გეგმა.82 ლე პენიც და 
ფლორიან ფილიპოც ცნობილები არიან ჟაკ საპირის ნაშრომების ბეჯით მკითხველებად.83 
აღტაცება, როგორც ჩანს, ორმხრივია. 2015 წელს მიცემულ ინტერვიუში საპირმა თქვა, რომ 
ევროზონის ოსტერიტის მანდატს წარმატებით მხოლოდ სახალხო ფრონტი შეიძლება 
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დაუპირისპირდეს, რომელიც გააერთიანებს ულტრამემარცხენეებსა და ულტრამემარჯვენეებს. 
”საბოლოოდ,” დასძინა მან, ”დადგება ჩვენი ურთიერთობის საკითხი Front National-თან. ჩვენ 
ძალიან მკაფიოდ უნდა გვესმოდეს, რომ სექტანტობის დრო აღარ არის“.84 როდესაც ამ 
განცხადებებს მემარცხენეების აღშფოთება მოჰყვა, საპირი დაჟინებით ამტკიცებდა, რომ მარინ 
ლე პენისა და ფლორიან ფილიპოს Front National-მა მთლიანად მიატოვა ჟან-მარი ლე პენის 
ქსენოფობია.85 
 
სინამდვილეში, ქსენოფობია Front National-ის სოციალურ-ეკონომიკური დღის წესრიგის 
საკვანძო ელემენტია, რომელიც ფისკალურ ექსპანსიას მხოლოდ იმდენად უჭერს მხარს, 
რამდენადაც ის კვებავს მის ნატივისტურ და ნატალისტურ ხედვებს კეთილდღეობის 
სახელმწიფოს შესახებ. თავის 2017 წლის საპრეზიდენტო კამპანიაში, ლე პენი პირობას დებს, 
რომ გააუქმებს ბოლო დროს მიღებულ „შრომის კანონს“ (la loi du travail ან la loi El Khomri), 
რომელმაც საფრანგეთში მშრომელთა დაცვა შეასუსტა, გამოიყვანს საფრანგეთს ევროპული 
დირექტივიდან, რომელიც დამსაქმებლებს უფლებას აძლევს თანამშრომლებს კონტრაქტი 
გაუფორმონ სუსტი შრომის დაცვის მქონე ქვეყნებიდან, რომ გაზრდის მინიმალურ სოციალურ 
შეღავათებს ხანდაზმულებისთვის, შეინარჩუნებს ოცდათხუთმეტ საათიან სამუშაო კვირას, 
შეამცირებს გადასახადებს მათთვის, ვინც ყველაზე დაბალ საგადასახადო კალათაშია და რომ 
ოფიციალურ საპენსიო ასაკს სამოც წლამდე დაწევს.86 ნაციონალ-სოციალისტური დევიზის 
შესაბამისად, რომ კაპიტალიზმის წინააღმდეგობები შეიძლება კლასობრივი ბრძოლის გარეშე 
გადაწყდეს, ლე პენი ამ პროგრამის შესრულებას პროფკავშირების ჩართვის გარეშე აპირებს 
(რომლებიც მაშინვე დაიშლებიან კორპორატიული შრომის საბჭოს სასარგებლოდ) და 
არანაირად კითხვის ნიშნის ქვეშ არ აყენებს სიმდიდრის განაწილებას ერის შიგნით (გარდა 
შესაძლოა მსხვილ და საშუალო-ან-მცირე საწარმოებს შორის). პირიქით, ის იმედოვნებს, რომ 
ფრანგი მშრომელების დაუცველობას უცხოური კაპიტალის შერჩევითი შეკავების გზის 
დაძლევს (მულტინაციონალური კომპანიების მხრიდან საგადასახადო თაღლითობის უფრო 
ეფექტური გამოვლენა და დევნა, 3 პროცენტიანი გადასახადი ყველანაირ იმპორტზე; კანონი, 
რომელიც საფრანგეთის საჯარო სექტორს დაავალდებულებს ხელი შეუწყოს ფრანგ 
მომწოდებლებსა და კონტრაქტორებს და შეზღუდავს უცხოური ინვესტიციებს ფრანგულ 
კორპორაციებში) და, განსაკუთრებით, არა-საფრანგეთის მოქალაქეების მიერ ეკონომიკური 
ექსპანსიის ნაყოფით სარგებლობის არდაშვებით (შენგენის შეთანხმებიდან დაუყოვნებელი 
გასვლა და შესაბამისად ევროკავშირში თავისუფალი გადაადგილების დებულების შეჩერება, le 
droit du sol-ის გაუქმება, კეთილდღეობის სახელმწიფოს შეღავათებიდან არასაფრანგეთის 
მოქალაქეების გამოთიშვა და „ჭეშმარიტი პრონატალიზმის“ ხელშეწყობა, რომელიც მხოლოდ 
საფრანგეთის მოქალაქეებისთვის გასცემს ოჯახურ შემწეობას).87 
 
2017 წლის არჩევნების მეორე ტურში ლე პენის დამაჯერებელმა დამარცხებამ, რომელშიც ის 
ულტრამემარცხენე ჟან-ლუკ მელენშონის ამომრჩევლების გადაბირების იმედად იყო, 
დაასრულა მისი ნაციონალ სოციალური სტრატეგია. ამ დამარცხების კვალად, Front National-მა 
(ახლა ხელახლა მოინათლა, როგორც Rassemblement National და ჩამოიშორა მისი 
სტრატეგიული მრჩეველი, ფლორიან ფილიპოტი) კიდევ ერთხელ შეიცვალა გეზი და, როგორც 
ჩანს, უბრუნდება ჟანმარი ლე პენის ნაციონალ ნეოლიბერალურ პოზიციებს.88 მაგრამ თუ 
საფრანგეთში ნაციონალ სოციალური ულტრამემარჯვენეების საფრთხე დროებით ჩაცხრა, მან 
ოდნავ განსხვავებული სახე შეიძინა იტალიაში, სადაც 2017 წლის დასაწყისში შეიქმნა 
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მოულოდნელი ალიანსი ულტრამემარჯვენე Lega-სა და პოპულისტურ მოძრაობა ხუთ 
ვარსკვლავს შორის. მას შემდეგ რაც კოალიციამ გააჟღერა თავისი განზრახვა დაარღვიოს 
ევროზონის წესები დეფიციტურ ხარჯვასთან დაკავშირებით, მან გასცა დაპირება რომ 
გააგრძელებს მუშაობას საყოველთაო მოქალაქის ხელფასის დანერგვისა და სრული საპენსიო 
უფლებების აღდგენის მიმართულებით, რომლებიც იტალიის ფისკალური კონსოლიდაციის 
პროგრამის ფარგლებში მოირღვა.89 წარმატების შემთხვევაში, ეს იქნება პირველი სერიოზული 
სახელმწიფო ფულის ინექცია იტალიის ეკონომიკაში ათწლეულის დამღუპველი ოსტერიტის 
შემდეგ და  EMU-სთვის პირველი სერიოზული გამოწვევა 2015 წლის ზაფხულში სირიზას მიერ 
ტროიკასგან დათმობების მიღების წარუმატებელი მცდელობა შემდეგ. 
 
ამის გარდა, Lega-მ წამოაყენა სახელმწიფო ხარჯვის ვრცელი პროგრამა, რომელიც ასევე 
მოიცავს უფასო ბაღების უზრუნველყოფას, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეთათვის 
პენსიის გაორმაგებას და მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის საოჯახო შემწეობებისა და 
საგადასახადო შეღავათების უფრო გულუხვ სისტემას. Lega-ს ოჯახებისა და შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონეთა ამჟამინდელი მინისტრის, ლორენცო ფონტანასა და კათოლიკე 
ეკონომისტის ეტორე გოტი ტედესკის თანაავტორობით, Lega-ს კეთილდღეობის პროგრამა 
დემოგრაფიული დაცემის იდეითაა შეპყრობილი, რასაც ადასტურებენ თეთრკანიან იტალიელ 
ქალებში შობადობის შემცირებით და დასავლეთ აფრიკიდან და სირიიდან მიგრანტების 
მზარდი პოპულაციით.90 შესაბამისად, ფონტანა და ტედესკი ცდილობენ ხაზი გაუსვან იმას, რომ 
Lega-ს გაფართოებული კეთილდღეობის შეღავათები უნდა ეხებოდეს მხოლოდ 
ჰეტეროსექსუალ წყვილებსა და იმ იტალიის მოქალაქეებს, რომლებსაც იტალიაში ცხოვრების 
მინიმუმ ოცწლიანი ისტორია აქვთ - ეს ყველაფერი კი უნდა დაფინანსდეს უცხოურ კაპიტალზე 
და მიგრაციაზე დაწესებული გადასახადებით. 
 
მატეო სალვინის ხელმძღვანელობით Lega ძირფესვიანად გარდაიქმნა, რომელიც უკვე  1990-იან 
წლებში წარმოუდგენელი საარჩევნო ალიანსის გაჩარხვას ცდილობდა Lega Nord-ის 
სეცესიონიზმსა და კომუნიზმს შორის.91 2013 წელს პარტია ჯერ კიდევ Lega Nord-ის სახელით 
გამოდიოდა და თავს რეგიონალისტურ მოძრაობად წარმოიდგენდა, რომელიც იცავდა 
პროდუქტიული, გადასახადების გადამხდელი ჩრდილოელების ინტერესებს რომის 
კორუმპირებული პოლიტიკური ელიტებისა და ზარმაცი სამხრეთელების წინააღმდეგ, როცა 
სალვინიმ, Lega-ს დამფუძნებელი და ყოფილი ლიდერი, უმბერტო ბოსი ჩაანაცვლა.92 Lega Nord-
ის ეკონომიკური პროგრამა შეიძლება აღიწეროს, როგორც ერთგვარი რეგიონალისტური 
ნეოლიბერალიზმი, რომელიც ემსახურება მცირე ბიზნესისა და კერძო სექტორის მუშების 
ინტერესების დაცვას მბრძანებლური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომელსაც ის სამხრეთის 
სასარგებლოდ გადასახადების გამოძალვაში ადანაშაულებს.93 Lega Nord მოუწოდებდა ნაკლები 
რეგულაციისკენ, მეტი პრივატიზაციისა და იტალიის სახელმწიფოს წინააღმდეგ საყოველთაო 
საგადასახადო ჯანყისკენ. ის ხმამაღლა აპროტესტებდა იტალიის დიდ სახელმწიფო ვალს, 
რომელსაც ის სამხრეთზე გადამეტებული საჯარო დანახარჯების სიმპტომად განიხილავდა და 
მოითხოვდა განცალკევებული "პადანის" რესპუბლიკის შექმნას ჩრდილოეთში. 
 
თუმცა, იტალიის სავალო კრიზისის შედეგად წარმოქმნილმა ცვალებადმა პოლიტიკურმა 
კლიმატმა, რომელმაც დამანგრეველი სიღარიბე და უმუშევრობა მოუტანა ჩრდილოეთისა და 
სამხრეთის დიდ ნაწილს და პოლიტიკურად ამორფული, მაგრამ ევროსკეპტიკური მოძრაობა 
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ხუთი ვარსკვლავის მოულოდნელმა წარმატებამ, სალვინი გეზის ცვლილების აუცილებლობაში 
დაარწმუნა. სახელმწიფო ვალის კრიზისმა, რომელიც იტალიაში 2011 წლის ზაფხულში დაიწყო 
- როცა იტალიის სახელმწიფო ობლიგაციების შემოსავალმა 7 პროცენტზე მეტს მიაღწია - 
ევროპის სავალუტო კავშირში რყევები გამოიწვია, როცა მისი ლიდერები ევროზონის სიდიდით 
მესამე ეკონომიკის დეფოლტის პერსპექტივას განიხილავდნენ. კრიზისის სხვა ქვეყნებზე 
გადადების თავიდან აცილების მიზნით, ECB-მ იტალიის პრეზიდენტი დაარწმუნა არარჩეული 
ტექნოკრატი, მარიო მონტი, იტალიის ფინანსების კონსოლიდაციის მკაფიო მანდატით 
პრემიერ მინისტრად დაენიშნა.94 ამას მოჰყვა უმკაცრესი ფისკალური პოლიტიკა, რაც 
გულისხმობდა სახელმწიფო ხარჯების შეკვეცის გაგრძელებას, გადასახადების მასიურ ზრდას 
და იტალიის კონსტიტუციაში დაბალანსებული ბიუჯეტის დამავალდებულებელი პუნქტის 
შეტანას. ზოგიერთი მოსაზრებით, იტალიის ეკონომიკაზე დეფლაციური გავლენა უფრო ღრმა 
იყო, ვიდრე დიდი დეპრესიის დროს.95 იმ დროს როცა ყველა იტალიელი ბრიუსელის 
დირექტივების დიდ ზიანს გრძნობდა, რომისგან გამოყოფას  აზრი დაეკარგა. სხვა თუ არაფერი, 
მთლიანად იტალიას სჭირდებოდა ევროზონიდან გამოსვლა. შესაბამისად, სალვინიმ Lega 
Nord-ის იერსახე რადიკალურად შეცვალა, მან ის სეპარატისტული ფრაქციიდან — რომელიც 
მცირე ბიზნესმფლობელების ინტერესების ერთგული იყო — ნაციონალისტურ მოძრაობად 
გარდაქმნა, რითაც Lega მარინ ლე პენის Front National-ის ქსენოფობიური კეთილდღეობის 
სახელმწიფოს იდეას დაუახლოვა. ახალი Lega აღარ მალავდა თავის სურვილს მჭიდრო 
ურთიერთობა დაემყარებინა მებრძოლ არასაპარლამენტო ულტრა მემარჯვენე ჯგუფებთან.96 
 
ამ გარდამავალ წერტილამდე Lega Nord-ს ევროკავშირის მიმართ ამბივალენტური 
დამოკიდებულება ჰქონდა. Lega Nord-ის დეპუტატები ერთხმად აპროტესტებდნენ ტექნოკრატ 
მარიო მონტის კანდიდატურას (სხვა უნდობლობის ხმები მოვიდა ულტრამემარჯვენეებისგან, 
ალესანდრა მუსოლინისგან და ორი ულტრამემარცხენე დეპუტატისგან).97 თუმცა, იმ დროს 
როდესაც Lega Nord-ის მაშინდელი ლიდერი მონტის დაჟინებულ მოთხოვნებს საჯაროდ 
აპროტესტებდა, კულისებში ცხადი იყო, რომ ყველაფერს რასაც ის გააკეთებდა პარტია ბეჭედს 
დაარტყავდა.98 
 
სალვინის ხელმძღვანელობის ქვეშ ევროზონის თემაზე ყოველგვარი ორაზროვნება გაქრა. 
ხელისუფლებაში ყოფნისას სალვინი არ მალავდა თავის ნებას შეწინააღმდეგებოდა 
ევროზონის საბიუჯეტო განკარგულებებს, განურჩევლად იმისა ნიშნავდა თუ არა ეს უფრო დიდ 
დეფიციტზე შეთანხმებას, თუ გეგმა B-ს და პარალელური ვალუტის შექმნას. ამისთვის მან 
ზურგში დაიყენა ეკონომისტებისა და ფინანსური ბაზრის პრაქტიკოსების შთამბეჭდავი 
შემადგენლობა. მათ შორის იყვნენ Deutsche Bank-ის გაყიდვების ყოფილი მენეჯერი და 
საინვესტიციო ბანკირი კლაუდიო ბორგი აკილინი, თავისი პროფესიული გამოცდილებით 
ფინანსურ ბაზრებზე; პაოლო სავონა, ცნობილი მეინსტრიმ ეკონომისტი, რომელიც MIT-ში 
ფრანკო მოდილიანის ხელმძღვანელობით სწავლობდა და რომელსაც წამყვანი 
თანამდებობები ეკავა იტალიის საჯარო ადმინისტრაციასა და ინდუსტრიაში; და, რაც ყველაზე 
საგანგაშოა, ალბერტო ბანაი, აღიარებული პოსტ-კეინსიანელი ეკონომისტი და მემარცხენედ 
თვითიდენტიფიცირებული ადამიანი, რომელიც ახლა საკუთარ თავს "სოციალისტს, 
პოპულისტს და ნაციონალისტს" უწოდებს.99 თითოეულ ამ მრჩეველს ვრცლად აქვს დაწერილი 

                                           
94 Giuseppe Fonte, “Italy PM Unveils Sweeping Austerity Package,” Reuters, December 4, 2011. 
95 Sergio Rame, “Crisi, è peggio del ’29: Crollo degli investimenti,” Il Giornale, April 13, 2013. 
96 Federico Marconi, “La Lega alla festa neofascista: C’è anche il ‘braccio destro’ di Salvini,” L’Espresso, June 28, 

2018. 
97 “Fiducia alla camera, nasce il governo Monti. Berlusconi: ‘Non staccherò la spina,’ ” Il Fatto Quotidiano, 

November 18, 2011. 
98 Brunazzo and Gilbert, “Insurgents against Brussels,” 634. 
99 Edoardo Petti, "Chi è Alberto Bagnai, l'economista anti euro di sinistra corteggiato dalla destra", Formiche, 5 

დეკემბერი, 2013, https://formiche.net /blog/2013/12/grillo-bagnai-euro-alemanno/. სავონასა და ბანაის ქვემოთ 

მოყვანილმა ნამუშევრებმა განსაკუთრებული გავლენა მოახდინეს იტალიაში ევროს თაობაზე 

მიმდინარე პოლიტიკურ დებატზე: Paolo Savona, Come un incubo e come un sogno (Catanzaro: Rubbettino, 



ევროზონის სტრუქტურულ ნაკლოვანებებზე და მისგან გამოსვლის შესაძლებლობაზე. მესამე 
რაიხის დროს მოღვაწე ჰიალმარ შახტის მსგავსად, ისინი პროფესიულ და ინსტიტუციურ 
სანდოობას ანიჭებდნენ Lega-ს ეკონომიკურ დღის წესრიგს, მის ნატივისტურ პოლიტიკასთან 
აუცილებელი თანხმობის გარეშე. 
 
თუმცა, გარკვეული თვალსაზრისით, Lega-ს ეკონომიკური პროგრამა ორაზროვანი რჩება და 
ადრინდელ პრო-ბიზნეს მიდრეკილებების კვალს ინარჩუნებს: მაგალითად, მარიო მონტის 
რეგრესული საგადასახადო რეფორმების თანაბრად რეგრესული ბრტყელი საგადასახადო 
სისტემით ჩანაცვლების გადაწყვეტილება ღიად გააპროტესტა პოსტ-კეინსიანელმა ალბერტო 
ბანაიმ.100 ეკონომიკური რეფორმის საკითხთან დაკავშირებით გაცილებით ნაკლებად 
ორაზროვანია ღიად ფაშისტური მოძრაობები, რომლებიც Lega-ს მარჯვნივ არიან განლაგებული 
და მისთვის პარლამენტის მიღმა მხარდაჭერის დიდ ნაწილს უზრუნველყოფენ. მაგალითად აქ 
CasaPound Italia გამოდგება, ულტრამემარჯვენე სოციალური მოძრაობა cum პარტია, რომელიც 
პირდაპირ არის შთაგონებული იტალიური ფაშიზმის სოციალური ტრადიციითა და ამერიკელი 
პოეტისა და მუსოლინის მხარდამჭერის, ეზრა პაუნდის ანტისემიტური, ანტი-მევახშური 
„ეკონომიკით“.101 CasaPound-ის 2018 წლის პოლიტიკური პროგრამა მოითხოვს ევროზონიდან 
დაუყოვნებლივ გასვლას, მონეტარული სუვერენიტეტის დაბრუნებას, კონსტიტუციაში მარიო 
მონტის შეტანილი „დაბალანსებული ბიუჯეტის“ ჩანაწერის ამოღებას („ზრდის, განვითარებისა 
და საყოველთაო კეთილდღეობის დასაგეგმად, სახელმწიფოს შეუძლია და უნდა იმუშაოს 
საბიუჯეტო დეფიციტით“), პრეკარიზების დასრულებას, პრონატალისტური კეთილდღეობის 
სახელმწიფო განახლებას და საბუთების არმქონე მიგრანტების გაძევებას.102 დღემდე 
CasaPound-ს დაბალი საარჩევნო წარმატება ჰქონდა. თუმცა, მას მნიშვნელოვანი წარმატება აქვს 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში იმ დონის შეღწევაში, რაც ხშირად მეინსტრიმული საპარლამენტო 
პარტიებისთვისაც კი მიუღწეველია. ავტონომისტი მემარცხენეების „სოციალური ცენტრებით“ 
შთაგონებული, CasaPound-მა შეიმუშავა  კეთილდღეობის სამიზდატი სტრატეგია, რომელიც 
ფაშისტური რევოლუციის განხორციელებას ქვემოდან ზემოთ ცდილობს (მისი სოციალური 
წამოწყებები მოიცავს სკვოტებს, საჯარო საცხოვრისებს, ჯანდაცვის კლინიკებს და 
გაღატაკებული იტალიელებისთვის უფასო სასადილოებს). მისი სტუდენტური ორგანიზაცია 
ორმოცზე მეტ ქალაქში აქტიურობს და  გავრცელებული ინფორმაციით მისი წევრები 
„აკონტროლებენ“ ათობით ბარს, რესტორანს, წიგნის მაღაზიებსა და სპორტულ კლუბებს. 
ადვილი იქნებოდა CasaPound-ის სერიოზულად არმიღება მისი ცუდი საარჩევნო შედეგების 
გამო. თუმცა, ბრძოლის ველზე მისი ყოფნა ძალზედ ღირებულია Lega-სნაირი პარტიისთვის, 
რომელმაც უნდა შეინარჩუნოს საპარლამენტო პატივისცემა, ხოლო ვიგილანტიზმის საქმე 
სხვებს გადააბაროს. 
 
თუკი ევროზონაში არსებობს ერთი ქვეყანა, რომლისგანაც ყველაზე ნაკლებად სავარაუდო იყო 
ნაციონალ-სოციალური ულტრამემარჯვენეობის წარმოქმნა, ეს იყო გერმანია. მიზეზები 
აშკარაა: გერმანიამ, როგორც კრედიტორმა და ექსპორტიორმა ეკონომიკამ, ევროს შემოღებით 
ყველაზე მეტი სარგებელი ნახა, ხოლო მისმა ელიტებმა არც თუ ისე მცირე როლი ითამაშეს 
ევროზონის მკაცრი ფისკალური რეჟიმის სამხრეთის მოვალე ეკონომიკებზე აღსრულებაში. 
შესაბამისად, გერმანიის ულტრამემარჯვენეობაში ბოლო დრომდე ნეოლიბერალური 
ნაციონალიზმის ერთგვარი ფორმა დომინირებდა, რომელიც  თავისუფალი ბაზრის 
ეკონომიკისა და იზოლაციონიზმის პარადოქსულ ნაზავს ქადაგებდა. Alternative für Deutschland 

                                           
2018) და Alberto Bagnai, Il tramonto dell'Euro: Come e perché la fi ne della moneta unica salverebbe democrasia e 

benessere in Europe (2012; Milan: Mondadori: 2018). 
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Crisi e partecipazione in CasaPound Italia (Rome: Bonanno Editore, 2014). 
102 CasaPound Italia, Una nazione: Programma politico 2018 (Rome: CasaPound Italia, 2018), 

https://www.docdroid.net /Bg8qGdw/programmacasapound-2018.pdf. დეფიციტური ხარჯვის შესახებ ციტატა 

მესამე გვერდზე შეგიძლიათ იპოვოთ. 



2013 წელს ჰამბურგის უნივერსიტეტში მოღვაწე ორდოლიბერალმა ეკონომისტმა ბერნდ ლუკემ 
დააარსა. მისი არსებობის პირველი ორი წლის განმავლობაში პარტიას ზედამხედველობდა 
თანამოაზრე ეკონომისტთა საბჭო, რომელმაც შეიმუშავა ევროს უნიკალურად გერმანული, 
ნაციონალისტურ-ნეოლიბერალური კრიტიკა. ამ ეკონომისტების თვალსაზრისით ევროპული 
ფედერალიზმი სხვა წევრი ქვეყნების დახმარების დასაფინანსებლად გერმანელებს 
უსამართლო საგადასახადო ტვირთს აკისრებდა და ეროვნული სუვერენიტეტის ინტერესებიდან 
გამომდინარე გერმანიას ევროზონის დატოვებისკენ მოუწოდეს.103 ამ პერიოდის განმავლობაში, 
AfD-ის სტანდარტული პასუხი გერმანიაში გავრცელებულ პრეკარიზებაზე ყურადღების 
გადატანა იყო ევროკავშირზე, სამხრეთ ევროპის პერიფერიულ ეკონომიკებსა და მიგრანტებზე. 
საშინაო პოლიტიკის თვალსაზრისით, AfD მტკიცე ერთგულებას ინარჩუნებდა დაბალი 
გადასახადების, შეზღუდული დეფიციტური ხარჯვის, შრომის ბაზრის დერეგულირებისა და 
პრივატიზაციის ნეოლიბერალური პოლიტიკის მიმართ. როგორც დიტერ პლეჰვემ და ქუინ 
სლობოდიანმა აღნიშნეს, ნაციონალისტური იზოლაციონიზმისა და თავისუფალი საბაზრო 
ეკონომიკის ეს ალიანსი შეესაბამებოდა გერმანული ორდოლიბერალიზმის თავდაპირველ 
სულისკვეთებას, მიუხედავად კრიტიკოსთა შორის გავრცელებული რწმენისა, რომ EMU-ს 
ეკონომიკური კონსტიტუციონალიზმი ორდოლიბერალების შემოქმედების შედეგი იყო.104 
 
თუმცა, AfD-მაც კი ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა. როდესაც ლუკე 
პარტიიდან 2015 წლის ივლისში გააძევეს, ძალთა ბალანსი მოულოდნელად ყოფილი 
აღმოსავლეთის მიწებზე მოღვაწე თავმჯდომარეების სასარგებლოდ შეიცვალა (ბიორნ ჰოკე, 
ტურინგია-AfD-ის ლიდერი და ალექსანდრე გოლანდი ბრანდენბურგის AfD-დან), რომლებსაც 
სურდათ, რომ პარტიას მიეტოვებინა თავისი ნეოლიბერალური ხაზი და სანაცვლოდ 
დაბალანაზღაურებადი მუშების, უმუშევრებისა და არასტაბილურად დასაქმებულთა 
ხმებისთვის ებრძოლა.105 ამავდროულად, ისეთი ფიგურა, როგორიც ჰოკეა, არ მალავდა თავის 
სიმპათიას აშკარად ფაშისტური, არასაპარლამენტო ულტრამემარჯვენეების მიმართ. 2017 
წლის დასაწყისში, ნაცისტურ წარსულთან დაკავშირებით ჰოკემ გერმანელებს მოუწოდა უარი 
ეთქვათ დანაშაულის გრძნობის კულტზე, ამ შემთხვევის გამო ის პარტიიდან თითქმის 
გარიცხეს, თუმცა ამან გრძელვადიან პერსპექტივაში მხოლოდ გააძლიერა მისი პოზიცია.106 
 
ახლა პარტიაში აშკარა ფრაქციული განხეთქილებაა, რადგან ყოფილი აღმოსავლეთის მიწების 
ლიდერები ცდილობენ ძალაუფლება გამოგლიჯონ ნაციონალ ნეოლიბერალურ კადრებს. 
ძალთა ბალანსის ცვლის აშკარა ნიშანია ის, რომ AfD-ის ნაციონალ სოციალურმა ფრთამ 
პარტიის 2017 წლის ყოველწლიურ კონგრესზე დელეგატთა პოზიციების მესამედზე მეტი 
მიიღო.107 უფრო მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ AfD-ის კანდიდატებს, რომლებიც ჰოკესთან 
არიან დაახლოებულები, გერმანიის ყოფილ აღმოსავლეთში პროფკავშირებში გაერთიანებული 
მუშების დაახლოებით 22 პროცენტის მხარდაჭერა აქვთ.108 როგორც ჩანს, ჰოკე ამ 
ამომრჩეველთა სეგმენტში წარმატებაზე ამყარებს თავის იმედებს, რათა AfD შიგნიდან 
გარდაქმნას და ამავდროულად ძირი გამოუთხაროს მემარცხენეებისა და სოციალ-
დემოკრატების მხარდამჭერ სოციალურ ბაზას. 
 
ამასობაში, მიმდინარეობს ალენ დე ბენოისტის „მეტაპოლიტიკის“ მოდელზე შექმნილი 
გრამშიანული კულტურული ომი. Institut für Staatspolitik-ის მე-18 ზამთრის სკოლაში, 
ულტრამემარჯვენე ანალიტიკურ ცენტრში, რომელიც მჭიდრო კავშირშია ფრანგულ ახალ 
მემარჯვენეებთან და AfD-ის ჰოკეს ფრთასთან, დელეგატებმა იმსჯელეს მემარჯვენე 
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ანტიკაპიტალიზმის ისტორიაზე კონსერვატიული რევოლუციიდან ალენ დე ბენოისტამდე.109 
ბენედიქტ კაიზერი, ჟურნალ Sezession-ის მუდმივი კონტრიბუტორი, რომელსაც Institut für 
Staatspolitik-ი აქვეყნებს, გერმანიაში ალენ დე ბენოისტის ულტრამემარჯვენე 
ანტიკაპიტალიზმის ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენელია და, როგორც ჩანს, ფრანგულმა 
ახალმა მემარჯვენეობამ ჰოკეზეც დიდი გავლენა მოახდინა.110 
 
ჰოკეს იდეოლოგიური სტრატეგიის მკაფიო გამოხატულება მემარცხენეებთან მიმართებით 
შეგიძლიათ იხილოთ მის გამოსვლაში 2017 წლის ბოლოს. აქ ის გლოვობს „ძველი, ავთენტური 
მემარცხენეების“ - ნაციონალისტურის, სოციალისტურის და პატრიოტულის - გარდაცვალებას, 
რომელიც ახლა მთლიანად „გლობალისტური მემარცხენეობის“ ნაწილია და რომელიც 
„გლობალური ფინანსური კაპიტალის სოციალისტური დანამატი“ გახდა.111 ფაშისტური 
ტრადიციის ერთგული, ის ასახელებს მიგრანტს, როგორც კაპიტალიზმის აბსტრაქტული 
ეკვივალენტობის განსხეულებას და გმობს მემარცხენეებს იმის გამო, რომ საზღვრები ვერ 
აღუმართეს მის დაუნდობელ ლოგიკას – მის მიერ ყველანაირი ფუძის „გათხევადებას“. ის 
დაჟინებით ამტკიცებს, რომ სწორედ აქ ძევს მემარცხენეების ფუნდამენტური წინააღმდეგობა, 
როცა ერთი მხრივ „აქებენ კეთილდღეობის სახელმწიფოს და ამავე დროს ანადგურებენ მის 
საფუძვლებსა და წინაპირობებს; ერთის მხრივ, მხარს უჭერენ სოლიდარობას და 
ამავდროულად ანადგურებენ სოლიდარობის მშენებელი თემების ზრდას“.112 სხვა სიტყვებით 
რომ ვთქვათ, პირველადი სოციალური კონფლიქტი არ არის კლასებს შორის, არამედ ერი-
სახელმწიფოს შინასა და გარეს, მოქალაქესა და უცხოს შორის. მისი აზრით, მემარცხენეების 
წარუმატებლობა ამ არსებითი ჭეშმარიტების არაღიარებაშია, ჰოკე პირობას დებს, რომ 
„მტაცებელი კაპიტალიზმის დესტრუქციული ძალებისგან დაიცავს მუშათა მოძრაობის 150 
წლიან სოციალურ მიღწევებს!"113 
 
რამდენად წარმატებული იქნება ჰოკე AfD-ის შიგნიდან გარდაქმნაში, ჯერ კიდევ გასარკვევია. 
ნებისმიერ შემთხვევაში, ის ფაქტი, რომ AfD-ის შიგნით ნაციონალ სოციალურმა ფრაქციამ ასეთ 
სწრაფ გარღვევას მიაღწია გერმანიაში, ქვეყანაში, რომელსაც სუვერენული ვალის კრიზისის 
შემდეგ თითქოს ამ ცდუნებისადმი იმუნიტეტი ჰქონდა, უდავოდ მნიშვნელოვანია. მთელ 
ევროკავშირში ოთხი ათწლეულის „კონკურენტული დეზინფლაციისა“ და მის პერიფერიაზე 
თითქმის მთელი ათწლეულის დამღუპველი ოსტერიტის ფონზე, სწორედ ნაციონალ 
სოციალური ულტრამემარჯვენეები არიან ისინი, ვინც ნეოლიბერალური ელიტების მიმართ 
მზარდ უკმაყოფილებას ყველაზე მეტად პასუხობს. ყოველ შემთხვევაში, ამ მხრივ, მარინ ლე 
პენის გადაწყვეტილება დაუბრუნდეს მამის ნაციონალ ნეოლიბერალურ ხაზს, სტრატეგიულად 
მცდარი ჩანს და ერთგვარ ბედის გაღიმებას წარმოადგენს მემარცხენეებისთვის. ალბათ 
სწორედ აქ იხსნება მემარცხენეებისთვის შესაძლებლობების პატარა ფანჯარა, რათა 
გააცოცხლონ ის ექსპერიმენტი, რომელიც სირიზამ ჯერ დაიწყო, შემდეგ კი ნაადრევად 
შეწყვიტა. თუ მემარცხენეები შეძლებენ ამ დროებითი შეფერხების გამოყენებას ევროზონის 
ყოვლისმომცველი - მაკროეკონომიკური და კონსტიტუციური - ალტერნატივის წინ 
წამოსაწევად, მას შესაძლოა ჯერ კიდევ ჰქონდეს შანსი შეაჩეროს ულტრამემარჯვენეების 
მზარდი ტალღა. 
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