
 

 

 

 

Οι ιστορικές ρίζες της Κοινωνικής Οικονομίας της Αγοράς – Μέρος Πρώτο 

 

Η θεωρία πίσω από το μοντέλο της Κοινωνικής Οικονομίας της Αγοράς 

αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια και αμέσως μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Οι 

ερευνητές και θεμελιωτές του, βλέποντας τα καταστροφικά αποτελέσματα του εθνικό - 

σοσιαλισμού που οδήγησε την χώρα τους στον πόλεμο, ανέπτυξαν πρακτικές ιδέες για τη 

συνέργεια κράτους – κοινωνίας - οικονομίας με σκοπό και στόχο μια αρμονική και ειρηνική 

ανάπτυξη. 

Οι κύριοι εμπνευστές της θεωρίας που ονομάστηκε Ordoliberalism (Συνταγματικός 

Φιλελευθερισμός σε ελεύθερη μετάφραση) είναι οι Walter Eucken και Franz Böhm.  

 

Ο Walter Eucken γεννήθηκε στην Ιένα το 1891. Παραμένοντας όλη 

την επαγγελματική του ζωή στην ακαδημαϊκή κοινότητα, έγινε 

καθηγητής στο Φράιμπουργκ το 1927 όπου και έμεινε μέχρι το τέλος 

της ζωής του. Ήταν ένας καταξιωμένος οικονομολόγος και ένας από 

τους ιδρυτές του Συνταγματικού Φιλελευθερισμού. Χρησιμοποιώντας 

τις θεμελιώδεις γνώσεις του για τις λειτουργικές απαιτήσεις της 

φιλελεύθερης οικονομικής και κοινωνικής δομής έθεσε τα θεμέλια της 

θεωρίας πάνω στην οποία αναπτύχθηκε το μοντέλο της Κοινωνικής 

Οικονομίας της Αγοράς.  

 

Κύριος συνεργός του σε αυτό το εγχείρημα ήταν ο οικονομολόγος 

και δικηγόρος Franz Böhm. Γεννημένος το 1895 στην Κωνσταντία, ο 

Böhm έλαβε την πανεπιστημιακή του εκπαίδευση και έκανε την 

διδακτορική του διατριβή στο πανεπιστήμιο του Freiburg. Ξεκίνησε να 

διδάσκει στο πανεπιστήμιο της Ιένας, όπου έχασε την έδρα του λόγω 

της κριτικής του στη πολιτική των Ναζί που στερούσε το δικαίωμα 

διδασκαλίας στους Εβραίους πολίτες. Ξαναδίδαξε το 1945 στο 

πανεπιστήμιο του Freiburg για να συνεχίσει στη Φρανκφούρτη από το 

1946. Έλαβε ενεργό μέρος στην πολιτική ζωή της Γερμανίας σαν 

πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος ενώ συνέχεια 

προσπαθούσε να φέρει στην (πολιτική) πράξη τις θεωρητικές του ιδέες.  

 



 

 

 

 

« Ο φιλελευθερισμός επιτρέπει τα ιδανικά της ελευθερίας να ανθίσουν  

μόνο εάν συνδυαστεί με ένα σύστημα ρυθμίσεων από την κυβέρνηση » 

 

Σαν επιστήμονες θέλησαν να φέρουν τις αρχές του φιλελευθερισμού στην οικονομία και 

την κοινωνία τους αποφεύγοντας τα λάθη των προηγούμενων ερευνητών. Ήρθαν σε 

διάλογο με την θεωρία και τις πρακτικές του σοσιαλισμού και έλαβαν υπόψη τους τις 

πολιτικές οικονομικής σταθερότητας (και κρατικού παρεμβατισμού) τις οποίες έφερε στο 

προσκήνιο ο Keynes. Τονίζοντας ξανά και ξανά ότι τους ενδιέφερε να απαντήσουν σε 

πρακτικές ερωτήσεις και όχι θεωρητικές αναζητήσεις, στόχευσαν στη λύση προβλημάτων 

μέσω της δημιουργίας και διατήρησης μιας επιθυμητής οικονομικής «τάξης». Για τον λόγο 

αυτό στόχευσαν στην σφαιρική περιγραφή του πως αυτή η «τάξη» θα μπορούσε να 

πραγματωθεί μέσω ενός «επιθυμητού» οικονομικού συντάγματος. Πίστευαν ότι οι τομείς 

του δικαίου και τον οικονομικών χρειάζεται να συνεργάζονται έτσι ώστε να στηθούν οι 

συνταγματικές βάσεις μιας ελεύθερης οικονομίας και κοινωνίας και ανήγαγαν τις λύσεις 

τους στο, από την κοινωνία οργανωμένο, οικονομικό σύνταγμα. Για την σχολή του 

Φράιμπουργκ η οικονομική «τάξη» είναι μία που δεν κάνει διακρίσεις, είναι ελεύθερη από 

ανταγωνισμό βασισμένο σε προνομιακές πράξεις, και γ’ αυτό είναι ηθική. Το θεσμικό 

πλαίσιο και η συνταγματικές επιλογές των ατόμων καθορίζουν αυτή την «τάξη» και εάν 

κάποιος κανόνας δεν τους ικανοποιεί είναι συνταγματικό θέμα.  


