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ABSTRACT
Germany’s economic miracle had a theoretical basis with the ordoliberal view of the so-called ‘Freiburg 

School’, which was definitely not simple and rectilinear. Oiken’s conceptions of economic development were in 
clear contradiction with Müller-Armakis approaches, which were characterized by the opposition between free 
market relations and state interventions and which ultimately led to the end of the ordoliberal course. 
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ოიკენისეულიწარმოდგენებიაშკარაწინააღმდეგობაშიმოდიოდამიულერარმაკისეულმიდგომებთან,
რაცთავისუფალისაბაზროურთიერთოებისადასახელმწიფოჩარევებსშორისარსებულიშეპირისპირე
ბითხასიათდებოდადარამაც,საბოლოოდორდოლიბერალურიკურსისდასარულებაგამოიწვია.
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კავშირებულია „სოციალურისაბაზროეკონომი
კის„კონცეფციასთან,რაცთავისმხრივეფუძნება
ე.წ.ფრაიბურგისსკოლისსამეცნიეროშრომებს,
რომელთა მნიშვნელოვანი წარმომამდგენლები
იყვნენ (პოლიტ)ეკონომისტივალტეროიკენიდა
იურისტიფრანცბიომი.მათთანერთადსოციალუ

რისაბაზროეკონომიკისკონცეფციათეორიულად
შემუშავებული იქნა ვილჰელმრიოპკეს, ალექ
სანდერრიუსტოვის,ლეონარდმიკშის(რომელიც
ფრაიბურგისუნივერსიტეტშიდასახელდაოიკენის
ინსტიტუციონალურმემკვიდრედ,რომელმაცგანა
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ბა„თავისუფალიდან“„სოციალურისაბაზროეკო
ნომიკისკენ’)[1]დარომელიცგახდა “სავალუტო
რეფორმისსაფასოპოლიტიკისმხარდაჭერისპიო
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ნერიდაიდეებისგენერატორიერჰარდისთვის’’[2],
ალფრედმიულერარმაკისადასხვათამიერ,რისი
პოლიტიკურიაღსრულებაგერმანიისფედერაცი
ულრესპუბლიკაშიწარიმართაეკონომიკისმინის
ტრის,ლუდვიგერჰარდისხელმძღვანელობით.

ოიკენმაშეიმუშავაკონკურენციულიწესრიგის
ძირითადიპრინციპები,რაცუზრუნველყოფსეფექ
ტიანობასადათავისუფლებასკონკურენციული
პროცესისთავისუფალი/შეუფერხებელიმოძრა
ობის (ე.ი.შეუზღუდავიფუნქციონირების)გზით.
ოიკენისთვის,კონკურენციულიწესრიგისფუძემ
დებლურიპრინციპებიარისქმედუნარიანიფასე
ბისსისტემა(ფასებისფუნქციონირებისსისტემა),
მონეტარულიპოლიტიკისპრიორიტეტი,ბაზრებზე
თავისუფალიდაშვება,წარმოებისსაშუალებებზე
კერძოსაკუთრება, კონტრაქტისთავისუფლება,
პასუხისმგებლობის პრინციპიდაეკონომიკური
დაპოლიტიკისთანმიმდევრულობა.ამსაკითხებ
ზეფოკუსირებულიპოლიტიკაყურადღებასუნდა
აქცევდეს მსგავსი კონკურენციული წესრიგის
ურთიერთდამოკიდებულებასცხოვრების სხვა
სფეროებთან.

ოიკენისთანახმად, არსებობსსფეროები, სა
დაცკონკურენციულიწესრიგისფუძემდებლური
პრინციპებისაკმარისიარარის,კონკურენტული
წესრიგისქმედუნარიანობისშესანარჩუნებლად.ის
ასახელებს სოციალურიპოლიტიკის,ეფექტიანო
ბითშეპირობებულმონოპოლიურმდგომარეობათა,
შემოსავლებისგანაწილების,შრომისბაზრებისა
დაგარემოსდაცვითიპრობლემატიკისსაკითხებს.
აღნიშნულიბოლოოთხისფეროემთხვევაოიკენის
მიერშემუშავებულმარეგულირებელპრინციპებს.
ამასთან,მარეგულირებელიპრინციპებისგანსა
ხორციელებლადსაჭიროზომებიარუნდაეფუძნე
ბოდესცალმხრივეკონომიკურპოლიტიკას,არამედ
უნდახელმძღვანელობდესეკონომიკურიკონსტი
ტუციის(რაშიციგულისხმება„საერთოგადაწყვე
ტილებასაზოგადოებისეკონომიკურიცხოვრების
წესრიგისშესახებ“)პრინციპებით.

ვალტეროიკენისთვისდამისითანამოაზრეე
ბისთვისსახელმწიფოსუმთავრესიეკონომიკური
პოლიტიკისამოცანაიყომონოპოლიებით,კარტე
ლებითადაძალაუფლებისფლობისსხვაფორმე
ბით,ეკონომიკურიძალაუფლებისკონცენტრაციის
თავიდანაცილება/ხელისშეშლა.მისთვისასევე
პრობლემატურიიყოსახელმწიფოსმონოპოლიური
ძალაუფლება.ოიკენისმსგავსად,ფრანცბიომის
მოთხოვნაციყოსწორედბრძოლამონოპოლიე
ბისწინააღმდეგდაკონკურენციულიწესრიგის

ჩამოყალიბებასახელწიფოსხელშეწყობით.ლუდ
ვიგერჰარდისთვის,თავისუფალიკონკურენციის
შენარჩუნება,ფულადიღირებულებისდაცვადა
ფასებისდონისსტაბილურობამთავრობისთან
მიმდევრულიპოლიტიკისუზრუნველყოფით,ლიბე
რალურსაზოგადოებრივწესრიგზედაფუძნებული
სახელმწიფოსერთერთიყველაზემნიშვნელოვანი
ამოცანაიყო.თუმცა,ფაქტობრივმაპოლიტიკურმა
განვითარებამერჰარდისსურვილისსაპირისპი
როდ,ჯერკიდევგერმანიისქრისტეანდემოკრა
ტიულიკავშირის (ChristlichDemokratischeUnion
Deutschlands/CDU)მმართველობისდროს,ყველა
ასპექტშიშეიძინაგანსხვავებულიმიმართულება;
ერჰარდისმიერპროპაგანდირებული/დეკლალი
რებულისახელმწიფოსშეზღუდვაპოლიტიკურად
ვერგანხორციელდა.

ძი რი თა დი ნა წი ლი    
მეორე მსოფლიოომის შემდეგ, სამხედრო/

ომისეკონომიკიდან (DieKriegswirtschaft) აღმო
ცენებულისამეურნომართვისსისტემა,თითქმის
უცვლელისახითაგრძელებდაფუნქციონირებას.
იმდროს,დაგეგმარებადამართვაგამოყენებული
იქნაროგორცდროებთისაშუალება,ეკონომიკური
ცხოვრებისკვლავგამოსაცოცხლებლად.ამდენად,
„1000კალორიისდროებაში“ (“DieZeit der1000
Kalorien”), სასურსათოპოლიტიკისმართვა, მო
სახლეობისდიდინაწილისთვისიყოგადარჩენის
საშუალება.

1948წლამდე,მთლიანიძირითადიფონდები/
აქტივები გაუთანაბრდა 1936 წლისდონეს.[3]
ესმაშინ,როდესაცსამრეწველოწარმოება1936
წლისნახევარზეოდნავნაკლებსშეადგენდა. (იხ.
[1],S.107)1947წელს,ამერიკისადაბრიტანეთის
საოკუპაციოზონებშიგატარდაღონისძიებები,
ომისშედეგადდაზიანებულისატრანსპორტოინ
ფრასტრუქტურისაღსადგენად.(იხ.[3], S. 115 ff.)
1947წლისშემოდგომაზეგაიზარდაწარმოება,
თუმცამოსახლეობისმომარაგებაუზრუნველყო
ფამაინცარგაუმჯობესდა,ვინაიდანსავალუტო
რეფორმებისმოლოდინში,წარმოიქმნამარაგების
დიდიმოცულობა.(იხ.[3].S.119) 1948წლის20ივ
ნისსდაიწყოსავალუტორეფორმა,რაცუშუალო
კავშირშიიყოორიზონისეკონომიკურისაბჭოს
დირექტორის,ლუდვიგ ერჰარდის მიერფასე
ბისგათავისუფლებისდადგენილებას თან[4],და
რომელიცგანეკუთვნება, გერმანიისომისშემდ
გომიისტორიისუმნიშვნელოვანესეკონომიკურ
ღონისძიებათარიცხვს[5](DieWährungsreform
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1948 [Westdeutschland]. https://de.wikipedia.org/
wiki/W%C3%A4hrungsreform_1948_(Westdeutsch
land)).ორდოლიბერალილეონარდმიკშის მიერ
შემუშავებული “სახელმძღვანელოპრინციპთა
კანონის/წესების“თანახმად,პირველრიგშიგათა
ვისუფლდაფასებისამომხმარებლოსაქონელზე,
ხოლომოგვიანებითკიმნიშვნელოვანსამრეწველო
პროდუქციაზე,გათბობისადასასურსათოსაშუა
ლებებზე(სურსათსანოვაგე).(იხ.[4],S.95)სავალუ
ტორეფორმანამდვილადდროულიდასაჭიროიყო.

ეკონომიკური აღმავლობაუკვე 1947 წელს
იწყება (1947იანვრიდან1948წლისივლისამდე
სამრეწველოპროდუქცია1936წლისარსებული
34%იანიდონიდანგაიზარდა57%მდე,ხოლოსა
ვალუტორეფორმიდანგერმანიისფედერაციული
რესპუბლიკისდაფუძნებამდემისმამოცულობამ
86%სმიაღწია).(იხ.[3], S.107) ფასებისგათავი
სუფლებისასთავიიჩინაე.წ.DieDurchbruchskrise
(გარღვევის/თავისდაღწევისკრიზისი).სურსათზე
ღირებულებაუფროსწრაფადიზრდებოდა,ვიდრე
საათობრივიხელფასები.რაცშეეხებაუმუშევრო
ბას,მისიდონე3,2%დან1950წლისდასაწყისამდე
12,2%მდეგაიზარდა.(იხ.[3],S.153)ამდროისთვის
სოციალურისაბაზროეკონომიკისსაზოგადოებრი
ვიკომპონენტიარსებითადშედგებოდასოციალუ
რიუზრუნველყოფისუკვეარსებულისისტემიდან,
რომელიც,ჰენრიც.ვალიხის(HenryC.Wallich)დაკ
ვირვებით,მდგომარეობა“საზოგადოებრივადჯერ
კიდევასატანადმოჩანდა’’.(იხ.[3],S.160)

კორეისომის(19501953)შედეგად,გლობალუ
რიეკონომიკურიბუმისფონზე,შრომისბაზარზე
არსებულივითარებადამშვიდდა(დაგაუმჯობეს
და).რასაკვირველია,მოკავშირეებისდიდიკომისია
(DieAlliierteHoheKommission)ხელსუწყობდა,რომ
გერმანიასთავისიწვლილიშეეტანადასავლური
თავდაცვისუნარიანობისგანმტკიცებაშიიმით,რომ
უპირატესობამიენიჭებინაკვლავაცთავისუფალ
შესაძლებლობებზედამყარებულსაქმიანობისთ
ვის,ფოლადისწარმოებისმიმართულებით. ამან
ლუდვიგერჰარდიძალზეშეაშფოთა,რომელმაც
საგეგმოშტაბებიფედერაციულიეკონომიკისსა
მინისტროშიდროებითგააუქმა.(იხ.[3],S.164165)
ამსიტუაციაშიეკონომიკისმთავარმაგაერთია
ნებებმადაპროფ.კავშირებმააიღესინიციატივა
დადააფუძნეს (ფედერაციულირესპუბლიკის
ეკონომიკისმინისტრისთანხმობით)შემსყიდვე
ლიკარტელი,რათანედლეულისამომხმარებლო
საქონლისინდუსტრიიდანმძიმემრეწველობაში
გადანაცვლებულიყო.ამგვარად,მათაღმოფხვრეს

მართვისისხარვეზები(ამოავსესმართვისხვრე
ლები),რომელიცერჰარდისეკონომიკურმაპოლი
ტიკამშეგნებულადდატოვადამნიშვნელოვნად
გააძლიერამათიგავლენა.ამრიგად,სოციალური
საბაზროეკონომიკის ჩარჩოპირობებიფუნდა
მენტურადშეიცვალა.კორეისკრიზისმადააჩქარა
კორპორატიულისაბაზროეკონომიკისრენესანსი.
(იხ.[3],S.168,170)

გერმანიისფედერაციულირესპუბლიკის(1949)
დაფუძნებისშემდეგ,მნიშვნელოვანიმარეგული
რებელიგადაწყვეტილებებიიქნამიღებული.ასე
მაგალითად,სატარიფოავტონომიისგამტკიცება
1949წლისსატარიფოხელშეკრულებისკანონის
(DasTarifvertragsgesetz (TVG) vom9.April 1949)
საშუალებით,დაგადაწყვეტილებისმიღებისპრო
ცესში,დასაქმებულთა(მუშაკთა/თანამშრომელთა)
პარიტეტულსაფუძველზემონაწილეობისრეგუ
ლაციით/მოწესრიგებით(DieRegelungderbetriebli
chenMitbestimmung;Mitbestimmungმონაწილეობა
გადაწყვეტილებისმიღებაში/მონაწილეობამართ
ვაში)[საზოგადოებრივდაკერძოსაკითხებში],და
დასაქმებულთათანამშრომლობა [ეკონომიკურ
საკითხებში],თანამშრომელთასაწარმოსწარმო
მადგენლობითორგანოებშიკანონისსაშუალებით
[კანონითანამშრომელთამდგომარეობისშესახებ
საწარმოში](DasBetriebsverfassungsgesetz,1952).[6]
ეკონომიკისრეორგანიზაციასთანდაკავშირებული
პროფ.კავშირულიკონცეფცია,მისიეკონომიკური
თანხმობის(DiewirtschaftlichenMitbestimmung)
ძირითადიელემენტითადასოციალურისაბაზ
როეკონომიკისორდოლიბერალურიკონცეფცია,
ფედერაციულირესპუბლიკისპირველდეკადაში
დიამეტრალურადეწინააღმდეგებოდაერთმანეთს.
[7]1957წლისბუნდესბანკისაქტის(DasBundes
banksgesetz)თანახმად,DeutscheBundesbankმა
ფასებისდონის სტაბილურობაუმნიშვნელოვა
ნესმიზნადდაისახა(იხ.[6])რასაკვირველია,1949
წლიდან 1973 წლამდე ბრეტონვუდსის სისტე
მაში(BrettonWoodsSystem) მონაწილეობა იმას
ნიშნავდა,რომDeutscheBundesbankსფიქსირე
ბული(მყარი)გაცვლითიკურსისმხარდასაჭერად
ხშირადუნდაგაეკეთებინასავალუტო(უცხოური
ვალუტის)შესყიდვები,რაცზრდიდაფულისმა
სისმოცულობასადაინფლაციას,დაამავედროს,
იწვევდაDMისკურსისშემცირებას,რითაცხელს
უწყობდახელსაყრელიექსპორტისპირობებისშექ
მნას.ფასებისდონისსტაბილურობამხოლოდ1973
წელსგახდარეალურიპრიორიტეტი.[8] DMark
ისკურსისქრონიკულიშემცირება1973წლამდე
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ძლიერუწყობდახელსგერმანიისსაავტომობილო
ინდუსტრიისზრდას.[9]

გადაწყვეტილებამსოციალურისაბაზროეკო
ნომიკისსოციალურიდიმენსიის(საზოგადოებრივი
განზომილების)ფორმირებისშესახებ,საპენსიო
რეფორმისსაკითხისინიცირებაგამოიწვია.სრული
დაფინანსებისნორმატიულისაპენსიოდაზღვევა
დიდწილადდევალვირებული(გაუფასურებული)
იქნა ჰიპერინფლაციითადაომისფარულიდა
ფინანსებით. პენსიონერებისსაარსებოწყაროს
/საშუალებებისუზრუნველსაყოფად, საპენსიო
უზრუნველყოფაახალბაზისზეუნდადაფუძნე
ბულიყო. (იხ.[3] S.195) განიხილებოდა სახალხო
კაპიტალიზმი,ბრიტანულსკანდინავიურიმოდე
ლისმიხედვითკეთილდღეობისსახელმწიფოზე
გადასვლადაბისმარკისეულსოციალურუზრუნ
ველყოფათაუფროეფექტურიფორმირება,თანა
მედროვესოციალურისახელმწიფოსთვის .(იხ.[3],
S.190)1957წლისსაპენსიორეფორმამაჩვენა,რომ
გერმანიის ბისმარკისეულისოციალურიდაზღ
ვევისტრადიცია აჭარბებდა/სჯობდაროგორც
ფართო/ვრცელბევერიჯისსისტემასსახელმწი
ფოსმოქალაქეთაუზრუნველყოფისპრინციპის
მიხედვით, ისელუდვიგ ერჰარდისშემცირების
ვერსიას(Die Schrumpfversion) სოციალურსა
ხელმწიფოებრივი ინტერვენციის მიხედვით.[10]
საპენსიორეფორმისგამო,ხანდაზმულთაპენსია
მეტადაღარითვლებოდაარსებობისშემწეობად
(სუბსიდიაარსებობისთვის), არამედ, როგორც
ხელფასისჩამნაცვლებლად.სტანდარტულპენსიას
ამიერიდანუნდამოეცვაყველადაზღვეულპირთა
საშუალოხელფასის60%(1956წელსესიყომხო
ლოდ34,5%).სხვამოვლენებისმსგავსად,საპენსიო
რეფორმამ აღადგინაგერმანიის მოქალაქეების
ნდობაკეთილდღეობისსახელმწიფოს(სოციალური
სახელმწიფოებრიობის)მიმართდამტკიცედგააძ
ლიერასაზოგადოებრივიმშვიდობა.(იხ.[3],S.197
198)1957წლიდან,სოციალურისაბაზროეკონომი
კისფორმულაერჰარდისეულიინტერპრეტაციით
“გადაითარგმნა„სახალხოკაპიტალიზმად საბაზრო
ეკონომიკისთვის,თვითმყოფადიკეთილდღეობის
სახელმწიფოთი.მხოლოდამითიქცასოციალური
საბაზროეკონომიკისცნება,შუაგზისცენტრა
ლურიკონსესუსისა(თანხმობისა)დამშვიდობის
ფორმულად.(იხ.[11].S.425)

ბაზრისძალაუფლებისწინააღმდეგბრძოლით
(ანუ, მისი გაუქმებით), სრულყოფილი კონკუ
რენციის(Die vollkommene Konkurrenz) შექმნა
იყოორდოლიბერალებისცენტრალურისაკითხი

(საზრუნავი/მისწრაფება/სურვილი),რაცასევე
ლეონარდმიკშისმიერიქნაწარმოდგენილიეკონო
მიკისფედერალურსამინისტროში.თუმცა,გერმა
ნულიინდუსტრიისწინააღმდეგობაკონკურენციის
პირველკანონპროექტთანდაკავშირებით,მაინც
იყომკაცრიდაწარმატებული. ამასთან, ეს არა
მხოლოდკონცერნებისანგარებიდანიშვა,არამედ
ასევე(იმ)რეალურისაფრთხიდან,რომკონცენტ
რაციისპროცესისრადიკალურშეწყვეტააკრძალ
ვასმკაცრიკონკურეციულიპოლიტიკით,უცხოურ
დიდკონცერნებთან/კორპორაციებთანდაპირის
პირებაში,დანაზოგისმასშტაბის(DerSkaleneffekt)
საფუძველზეშეეძლოგერმანულიინდუსტრიის
საერთაშორისოკონკურენტუნარიანობისსაფრ
თხეშიჩაგდება.საბაზროეკონომიკისორდოლიბე
რალურიეკონომიკურიუტოპიის“გულუბრყვილო/
მიამიტი„წარმოდგენა(იდეა),რომელიცმცირედა
საშუალოსაწარმოებისარსებობასემყარებოდა,
გერმანიისექსპორტზეორიენტირებულიეკონო
მიკისთვის(საექსპორტოეკონომიკა/ეკონომიკის
საექსპორტომხარე)დამთლიანად,ეკონომიკისგა
ჯანსაღებისთვის,საფრთხედიქნამიჩნეული.[12]

დაბოლოს,თავისუფალიკონკურენციისიდე
ალის/პრინციპების სასამსახუროდ, 1958 წელს
გამოცემულიქნაკანონიკონკურენციისშეზღუდ
ვის წინააღმდეგდადაფუძნდაფედერალური
ანტიმონოპოლიური კომიტეტი/სამსახური(Das
Bundeskartellamt).პრინციპშიკარტელებიაიკრძა
ლა,თუმცაგამონაკლისიდაიშვაპირობების,ფას
დაკლების,საგარეო,სტრუქტურულიკრიზისების,
საექსპორტოდარაციონალიზაციისკარტელების
თვის(Konditionen,Rabatt,Auslads,Strukturkrisen,
ExportundRationalisierungskartelle)(იხ.[3]S.176;
ვრცლადიხ.მონოგრაფია<<სოციალურისაბაზ
როეკონომიკა [გერმანულიმოდელი], გამომც.,
„ლოი“,თბილისი,2020,გვ.,127128 ) მაგრამ,ეს
ორდოლიბერალურიწარმოდგენებისგან ძლიერ
იყოდაშორებული.ფრანცბიომმასაჯაროდაღიარა
მარცხიიმსფეროში,რომელიცორდოლიბერალე
ბისწარმოდგენითგერმანიისეკონომიკურისის
ტემის(წესრიგის)საკვანძო/ძირითადიელემენტი
უნდაყოფილიყო.(იხ.[12], S.34)ლეონარდმიკში
ვალტეროიკენისსაპირისპიროდგანმარტავდა:
“ჩვენსრულისერიოზულობითუნდავიფიქროთ
იმაზე,რომაშკარადვდისტანცირდეთახლანდელი
ხელისუფლებისკურსისგან.ადენაუერისკაბინეტი
სულუფრომეტადჩნდებაროგორცინტერესთა
ხელისუფლება.  სასოფლოსამეურნეოდამძიმე
ინდუსტრიულიგავლენები/ძალები(ნაკადები/მი
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მართულებები)გაერთიანდა.ჩვენარშეგვიძლია
ამისდიდხანსყურება.მოგვიანებითიტყვიან,რომ
ესჩვენიიდეებიიყო’’[13 ].რაცშეეხებალუდვიგ
ერჰარდს,ისკანცლერადენაუერისსაპირისპიროდ
შენიშნავდა,რომსულუფრორთულიხდებაSPDს,
როგორცპარტიის პოლიტიკურიოპონენტების
მიერგეგმიურიეკონომიკისდაგმობა(მკაცრად)
გაკრიტიკება,რადგანმათიეკონომიკურიპოლი
ტიკისკრიტიკათითქმისმთლიანადკონცენტრირ
დებაეკონომიკურიუსაფრთხოებისნაკლებობაზე.
თუმცა,მასმაინცსჯეროდა,რომორდოლიბერა
ლიზმისეკონომიკურთეორიაზეორიენტირებულ
ეკონომიკურპოლიტიკასშეეძლოკონიუნქტურულ
ციკლთადაძლევა.[იხ.14 ](იხ.AlexanderNützenadel,
2011,S.244-245)მაგრამასევე,ლუდვიგერჰარდის
თანაპარტიელებს შორის გაჩნდა გეგმიურიდა
კონიუნქტურულიპოლიტიკისგანთავშეკავების
ნაწილობრივიკრიტიკა.

ალფრედმიულერარმაკიმხარსუჭერდა (და
ითხოვდა) სოციალური საბაზრო ეკონომიკის
მეორეფაზასდამისდაწყებას,რომელშიცკონი
უნქტურულპოლიტიკას გარკვეულიროლიუნდა
ეთამაშა.როდესაცმიულერარმაკმა, 1950იანი
წლებისდასასრულსწამოაყენასოციალურისაბაზ
როეკონომიკისმეორე,სოციალურპოლიტიკური
ფაზის/ეტაპისაუცილებლობისსაკითხი,თავისი
ტრადიციულიბირთვისმიღმა,საზოგადოებრივი
სიკეთით/კეთილდღეობისუზრუნველყოფასთან
მიმართებით,სოციალურიპოლიტიკაგანავრცო
განათლებისადაჯანდაცვის,ურბანულიდაგეგმა
რებისადაენერგეტიკის,დაგარემოსდაცვისსფე
როებზე.[იხ.10](HansGünterHockerts,2011,S.143f.)

სოციალურპოლიტიკაში ადგილიჰქონდარა
კეთილდღეობის სახელწიფოს შემდგომგაფარ
თოებას,1972წლისსაპენსიორეფორმამაგრეთვე
მოახდინასადაზღვეოდაცვის(DerVersicherungss
chutz)მოსახლეობისუფრომეტნაწილზეგანვრ
ცობა/(გა)დაფარვა,როგორიცაათვითდასაქმე
ბულები,სტუდენტები,დიასახლისები,ფერმერები
დაშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონენი.თუმცა,
უნდააღინიშნოსისიც,რომკრიტიკოსებმამასში
ზოგადად,დაზღვევისბუნებისგაუფასურებაგა
უბრალოებადაინახეს.(იხ.[3],S.498)

მიულერარმაკიმხარსუჭერდასახელმწიფოს
“სოციალურინტერვენციას„იმპირობით,რომისინი
“ექვემდებარებიანბაზრისკონფორმიტეტისპრინ
ციპს’’[15](DieterCassel,ThomasApolte,1998,S.105),
რაცნიშნავსიმას,რომმიიღებამხოლოდიმგვარი
პოლიტიკურიზომები,რომელიცუზრუნველყოფს

სოციალურიმიზნისშექმნას, საბაზროინსტრუ
მენტების(ბაზრისაპარატის)ჩარევისგარეშე.[16]
(MüllerArmack,Alfred: SozialeMarktwirtschaft.,
Stuttgart1956(Band9),S.390)

1960იანი წლების შუა ხანებში მომრავლდა
ნიშნები,რომრეკონსტრუქციის(აღმშენებლობის)
ფაზისგანსაკუთრებულიეკონომიკურიმდგომარე
ობასრულდებოდა.მიუხედავადიმისა,რომზრდის
ტემპებიკვლავშედარებითმაღალიიყო,რეტროს
პექტივაშიაშკარადჩანდა,რომზრდამცირდებოდა
ციკლიდანციკლამდე.(იხ. [14], S.295)1966წლის
მიწურულს,ფედერაციულირესპუბლიკაშეეჯახა
პირველმუბუქ/მცირერეცესიას, ’’რასაცეკონო
მიკურისასწაულისქვეყანა“სრულიადმოუმზა
დებელიშეხვდა.(იხ.[3],S.371)მისიეკონომიკური
პოლიტიკისგამო,ერჰარდიპირველადგააკრიტიკა
არამხოლოდოპოზიციამ,არამედბიზნესპრესამ
დაეკონომიკისექსპერტთასაბჭომ(იხ.[14],S.299)
კრიზისსჰქონდაბევრადუფრომძიმედასერიოზუ
ლიპოლიტიკური,ვიდრეეკონომიკურიშედეგები,
რამაცერჰარდისეპოქისდასასრულიმოიტანა.(იხ.
[14],S.295)

კურტჰ.ბიდენკოფისაზრით,ფაქტობრივმაპო
ლიტიკურმაგანვითარებამ ერჰარდის სურვილის
საპირისპიროდ,რასაკვირველიაუკვეგერმანიის
ქრისტეანდემოკრატიულიკავშირის(ChristlichDe
mokratischeUnionDeutschlands[CDU])მმართველო
ბისდროს,ყველაასპექტშიშეიძინაგანსხვავებული
მიმართულება; ერჰარდის მიერპროპაგანდირებუ
ლი/დეკლალირებულისახელმწიფოსშეზღუდვა
პოლიტიკურად ვერგანხორციელდა.[17]  1974
წელსლუდვიგერჰარდმაგანაცხადა,რომსოცი
ალურისაბაზროეკონომიკისეპოქადიდიხანია
დასრულდა,როცამანდაინახა,თუროგორდიდად
დაშორებოდა არსებული/მიმდინარე პოლიტიკა
თავისუფლებასადაპირადპასუხისმგებლობაზე
მისწარმოდგენებს.[18]

დას კ ვ ნა
მეორემსოფლიოომისდასასრულსადაპირვე

ლინავთობისკრიზისსშორისპერიოდიხასიათდე
ბოდაეკონომიკურიზრდისმაღალიტემპებითადა
შემოსავლებისმატებით(ომისშემდგომიბუმი).შემ
ცირდაუმუშევრობა,შენარჩუნდაფასებისრელა
ტიური(შედარებითი)სტაბილურობადაგაიზარდა
დასაქმებულთა(მუშაკთა/თანამშრომელთა)შემო
სავალი.ბრწყინვალეომისშემდგომბუმსადგილი
ჰქონდაგერმანიაში,ზოგადადმთელდასავლეთ
ევროპასადაიაპონიაში.წამოყენებულიიქნათეზა,
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რომიმსახალხომეურნეობებმა/ეკონომიკებმა,
რომლებიც1945წლისშემდეგშედარებითყველაზე
დაბალპროდუქტიულობასავლენდნენ,1970იან
წლებამდე ყველაზე მაღალპროდუქტიულობის
მატებასადაეკონომიკურზრდასმიაღწიეს(დაწე
ვის/ანაზღაურებისთეზა).ომისშემდგომიბუმის
ინტერპრეტაციაეკონომიკისისტორიკოსებსადა
ეკონომისტებსშორისდღესჯერკიდევარარის
სრულიადერთგვაროვანი.მაგრამ,გაჩნდაფართო
შეხედულება,რომ1950იანიწლებისბოლომდე,
რეკონსტრუქციისეფექტმადა1970იანიწლების
დასაწყისამდე,დაწევის/ანაზღაურებისეფექტმა
არსებითიროლიითამაშა.[19]

ჰერბერტგირში,კარლჰაინცპაკედაჰოლგერ
შმიდინგიგერმანიისომისშემდგომბუმსხსნიანორ
დოლიბერალურიწესრიგისპოლიტიკით.აღმასვლა
იწყებასაბაზროეკონომიკურიშოკურითერაპიით
სავალუტორეფორმისფარგლებში(რასაცწინუს
წრებდარეკონსტრუქციისპროცესიწარმოების
მძლავრიგაფართოებით,რომელიცდაიწყოჯერ
კიდევერთიწლითადრესავალუტორეფორმამდე,
დარაცგადამწყვეტიწინაპირობააღმოჩნდასავა
ლუტორეფორმისწარმატებისთვის).ფრთხილმა
მონეტარულმადაფისკალურმაპოლიტიკამგანა
პირობაუწყვეტიბიუჯეტისპროფიციტი.1950იანი

წლებისზრდაიშვადერეგულირებულიეკონომიკის
სპონტანურისაბაზროძალებით,ისევეროგორც
კომპანიების (კორპორატიული)უხვიმოგებებით.
შემდგომ,1960იანიწლებიდანმზარდმარეგული
რებამ,უფრომაღალმაგადასახადებმადაზრდადმა
ხარჯებმაშეანელაეკონომიკისპროგრესი.[20]

1960იანიწლებისშუაპერიოდშიდაიწყოსოცი
ალურისაბაზროეკონომიკისმეორეფაზა/ეტაპი,
რადროსაცდემოკრატიულისოციალიზმისეკონო
მიკურიდასოციალურპოლიტიკურიიდეებიაყა
ლიბებდაამეკონომიკურისისტემისსტრუქტურას.
ესსტრუქტურააგრეთვესაჯარომოსაზრებებში
დაუკავშირდასოციალურისაბაზროეკონომიკის
კონცეფციას/ცნებას.(იხ.[6])

განსაკუთრებულიმნიშვნელობაჰქონდა1967
წლის სტაბილურობის კანონს,რამაც (კურსის
ცვლილებით)განაპირობა აქტიურკონიუნქტუ
რულ(ეკონომიკურ)პოლიტიკაზეგადასვლა.ეკო
ნომიკისმაშინდელმამინისტრმაკარლშილერმა
მასუწოდა “საპროცესოპოლიტიკის ძირითადი
(საკონსტიტუციო) კანონი’’,რომელიც ავსებდა
ანტიმონოპოლიური/ანტიკარტელურიკანონის 
ძირითადმარეგულირელკანონს.მანესდაინახა,
როგორც“ფრაიბურგულიიმპერატივისადაკეინ
ზიანურიგზავნილის სიმბიოზი’’[21]


