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NA PRZYKŁADZIE POGLĄDÓW  

WALTERA EUCKENA  
I WILHELMA RÖPKEGO 

 
Streszczenie: Jedną z istotnych kategorii ekonomicznych dla ordoliberalizmu była wła-
sność. Wynikało to z założeń samej doktryny ordoliberalnej, która na fundamencie ładu 
prawno-instytucjonalnego stworzyła porządek, z którego wyłoniła się gospodarka ryn-
kowa. Dominowała w nim wolność, ale także konkurencja i własność prywatna, stąd też 
całkowita negacja komunizmu i gospodarki centralnie sterowanej. Dla Waltera Euckena 
i Wilhelma Röpkego – czołowych przedstawicieli ordoliberalizmu – to właśnie własność 
była jedną z podstawowych zasad konstytuujących porządek rynkowy oraz atrybutem 
wolności jednostki. Każdy obywatel miał zagwarantowaną wolność prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej i mógł korzystać z prywatnej własności środków produkcji. Tym 
samym własność w połączeniu z istnieniem konkurencji wolnorynkowej przyczyniła się 
do rozwoju całego społeczeństwa. 
 
Słowa kluczowe: gospodarka rynkowa, konkurencja, ordoliberalizm, własność, wolność. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Ordoliberalizm to kierunek ekonomiczny, który miał zróżnicowane oblicze. 
Mimo tego faktu, nie trudno wskazać na pryncypia ordoliberalne. Wśród nich 
znajdowała się m.in. prywatna własność środków produkcji i kapitału. Jedynie 
akceptowalnym systemem gospodarczym była z kolei gospodarka rynkowa 
oparta na wolności i porządku prawnym.  
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Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie znaczenia kategorii własno-
ści w myśli ordoliberalnej na przykładzie twórczości dwóch wiodących przed-
stawicieli tego kierunku − Waltera Euckena i Wilhelma Röpkego. Wybór wyni-
kał z faktu, iż obaj autorzy nadawali ton wśród ordoliberałów, a ich dzieła należą 
do klasycznych w niemieckiej myśli ekonomicznej.  
 
 
1. Geneza ordoliberalizmu  
 

Początki ordoliberalizmu sięgają 1932 r. Została wówczas powołana 
Wspólnota Badawczo-Naukowa Prawników i Ekonomistów. Jej założycielami 
byli: Walter Eucken, Franz Böhm i Hans Großmann-Doerth. Do tej szkoły nale-
żeli również Ludwig Erhard, Alfred Müller-Armack, Wilhelm Röpke i Alexan-
der Rüstow. Ordoliberalizm stanowił odpowiedź na dominującą w ówczesnych 
Niemczech szkołę historyczną, w której to dominowało podejście narodowe oraz 
zasada interwencjonizmu państwowego. Tymczasem ordoliberalizm stanowił 
trzecią drogę pomiędzy kapitalizmem (opartym przede wszystkim na „niewi-
dzialnej ręce rynku”, protekcjonizmie, subwencjach oraz monopolach) i komu-
nizmem (z gospodarką centralnie planowaną).  

W. Röpke odpowiadał za stworzenie podstaw socjologiczno-filozoficznych 
(uwzględniał także problemy gospodarcze) doktryny ordoliberalnej, a W. Euc-
ken – ekonomicznych (w tym programu polityki gospodarczej). Wizja gospo-
darki rynkowej według ordoliberałów obejmowała istnienie fundamentu, jakim 
były ład prawny stanowiony przez państwo oraz wolność gospodarcza i funk-
cjonujący mechanizm rynkowy.  
 
 
2. Własność w interpretacji Waltera Euckena 
 

Rozważania na temat podejścia do kwestii własności u Waltera Euckena 
warto rozpocząć od związków pomiędzy ustrojem gospodarczo-społecznym  
a ładem państwowo-prawnym. Wynika to z konieczności określenia fundamen-
tów, na jakich powstawały gospodarki (centralnie sterowana i rynkowa).  
W pierwszej z nich dominował system nakazowo-rozdzielczy, a w drugiej z ko-
lei przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe samodzielnie wpływały na prze-
bieg procesów gospodarowania. Oprócz tego, koncentracja władzy ekonomicznej 
w komunizmie odbierała wolność gospodarczą i samodzielność ekonomiczną, co 
doprowadzało w rezultacie do zaniku wolności. Wybór danego ustroju (ładu) go-
spodarczego wpływał przede wszystkim trwale na intelektualny i duchowy roz-
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wój człowieka. Jako przestrogę wskazywał Eucken na sytuację, w której pra-
cownik może wybrać w sposób nieskrępowany swój zawód oraz miejsce pracy, 
ale scentralizowany urząd publiczny będzie decydował i wydawał dyrektywy, co 
skutecznie uniemożliwi korzystanie z wolności osobistej, a także wpłynie nega-
tywnie na rozwój jego osobowości. Polityczno-centralny urząd planowania 
zdominował w efekcie jednostkę, a całe życie człowieka straciło prywatny cha-
rakter. Stąd konstatacja Euckena o niemożności pogodzenia gospodarki central-
nie sterowanej z wolnością [Eucken, 2005, s. 70, 80]. Tymczasem jedynie w po-
rządku konkurencji (opartym na wydajności) istniały wolne ceny, a rachunek 
ekonomiczny był prawidłowy. Z tego też powodu własność (prywatna) rozwinę-
ła się wówczas, gdy została „kontrolowana” przez konkurencję. Wolności i po-
rządek znajdowały się w równowadze, gdy istniał ład konkurencyjny, a państwo 
miało za zadanie wspieranie i utrzymanie tegoż porządku [Eucken, 2005, s. 81-84].  

Podążając dalej w swych rozważaniach, Eucken wskazał na fakt, iż bez ja-
kiegokolwiek ładu (porządku) nie można było prowadzić działalności gospodar-
czej. Na przełomie XVIII i XIX w. oraz w pierwszej poł. XIX w. powstawały 
nowoczesne porządki gospodarcze. Były one swoistymi „konstytucjami gospo-
darczymi” (według określenia Euckena) – nadawały instytucjonalny kształt oraz 
tworzyły podstawy do życia gospodarczego w danych społeczeństwach. Posia-
dały one określone podstawy, a były nimi: prywatna własność, swoboda zawie-
rania umów i konkurencja. Ład gospodarczy i ład prawny nie były tym samym. 
Jednocześnie oba łady miały na siebie wzajemny wpływ, gdyż rozwój porządku 
gospodarczego wpływał na tworzenie porządku prawnego, a z kolei ład prawny 
najczęściej był tworzony dla uporządkowania określonych i zaistniałych faktów 
z życia gospodarczego [Eucken, 1950, s. 50, 52-53, 55].  

Następnie, gdy opisywano (w 1943 r.) przyszły powojenny porządek eko-
nomiczno-społeczny w Niemczech, to trójka autorów (Walter Eucken, Christian 
von Dietze i Adolf Lampe) wskazała na wstępie na konieczność wynikania ładu 
prawnego z porządku ekonomicznego. Ten ostatni miał być ufundowany na ta-
kich fundamentach, jak wolny rynek, mechanizm cen i konkurencja. W kwe-
stiach własności byli zwolennikami zarówno własności państwowej (oraz ko-
munalnej), jak i prywatnej. W szczególności ta pierwsza mogła obejmować 
stosunki właścicielskie oraz zarządcze w elektrowniach, gazowniach i kopal-
niach, a ponadto władze publiczne powinny odpowiadać za budowę i utrzymanie 
dróg. Sposobem, który zapobiegał rozwojowi kolektywizmu i umasowieniu spo-
łeczeństw było stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju rodzinnych 
przedsiębiorstw oraz usamodzielniania obywateli poprzez upowszechnianie 
prawa własności, np. poprzez powstanie ogródków działkowych [Dietze, Eucken 
i Lampe, 2008, s. 102, 108-110].  
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Kontynuację spojrzenia na znaczenie własności w gospodarce rynkowej 
można odnaleźć w kolejnej publikacji Euckena, pt. Grundsätze der Wirtschaft-
spolitik (Podstawy polityki gospodarczej). W książce tej zawarł on zasady kon-
stytuujące, na jakich powinien opierać się porządek wolnokonkurencyjny. Wśród 
nich znajdowały się: sprawnie działający system cen, prymat polityki walutowej, 
otwartość rynków, własność prywatna, swoboda zawierania umów, odpowie-
dzialność i stałość polityki gospodarczej. Zachowanie funkcjonalności ustroju 
ekonomicznego wymagało ponadto opracowania zasad regulujących. Eucken za-
liczył do nich: nadzór państwa nad monopolami (miał charakter profilaktyczny), 
ograniczenie progresji podatkowej, prowadzenie racjonalnego rachunku ekono-
micznego i równowagę na rynku pracy. Komplet zasad konstytuujących i regulu-
jących stanowił jedność. Poszczególne pryncypia dopełniały się i były komple-
mentarne [Eucken, 1990, s. 254-304].  

Według Euckena własność posiadała istotne znaczenie ekonomiczne. 
Wprawdzie własność prywatną można było pogodzić z różnorodnymi porząd-
kami gospodarczymi, ale ulegał zmianie jej charakter i funkcje. Najpełniej prze-
jawiała się jednak w gospodarkach opartych na konkurencji. Eucken nie był 
przeciwnikiem istnienia własności państwowej (dotyczyło to banków, kopalń, 
lasów), jak wskazano to uprzednio, ale pod pewnymi warunkami. Otóż przed-
siębiorstwa państwowe miały dostosować się obowiązkowo do warunków kon-
kurencji rynkowej, a kształtowane przez rynek ceny nie mogły ulec zniekształ-
ceniu na skutek udzielania – tymże przedsiębiorstwom – subwencji ze strony 
władz publicznych [Eucken, 1990, s. 270-272]. 

Za istotne należy uznać traktowanie przez Euckena własności prywatnej ja-
ko instytucji, która w założeniu (nieco idealistycznym) miała służyć gospodarce 
jako całości. W warunkach wolnej konkurencji własność prywatna oznaczała 
więc: a) prawo i wolność rozporządzania nią [własnością] w służbie gospodarki, 
b) brak możliwości ograniczania prawa do dysponowania nią [własnością]  
i wolności kosztem innych prywatnych właścicieli, stąd też w sytuacji istnienia 
pełnej konkurencji pomiędzy właścicielami prywatnymi występowała równowa-
ga w zakresie podziału władzy gospodarczej. Ceteris paribus: charakter własno-
ści prywatnej wykazał zgodność z zasadami porządku konkurencji. Gdy powsta-
łyby monopolistyczne podmioty po stronie popytu i podaży, to reguła straciłaby 
swoje zastosowanie. Monopol zafałszował gospodarczy sens własności prywat-
nej i doprowadzał do ciężkich uszkodzeń w mechanizmie wolnorynkowym. Je-
dynie w porządku wolnokonkurencyjnym własność prywatna przynosiła więc 
korzyści zarówno właścicielom, jak i osobom, które nie posiadały własności. 
Miało to bezpośredni związek z dużą ekonomiczną efektywnością ładu konku-
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rencyjnego, gdyż w nim pomiędzy sobą rywalizowali różni prywatni właściciele, 
a tym samym osoby poszukujące pracy miały wiele szans na jej znalezienie i nie 
były jednostronnie uzależnione od pracodawców. Za kluczowe dla Euckena na-
leży uznać stwierdzenie o tym, iż: prywatna własność środków produkcji była 
przesłanką porządku konkurencji; jak również porządek konkurencji był warun-
kiem, że prywatna własność środków produkcji nie doprowadziła do gospodar-
czych i społecznych niedomagań. W efekcie własność prywatna wymagała 
„kontroli” ze strony konkurencji. Wynikało to z faktu, iż własność prywatna była 
użyteczna tylko we współczesnej gospodarce, gdzie istniał porządek konkurencji 
[Eucken, 1990, s. 274-275].  

Zasady konstytuujące porządek konkurencji były więc zasadami konstytucji 
gospodarczej. Właśnie ich wspólne zastosowanie w danej sytuacji przyczyniło 
się do powstania zamierzonego i określonego porządku gospodarczego, tworząc 
warunki do jego dalszego rozwoju.  

Reasumując, Eucken potwierdził znaczenie współzależności zasad konsty-
tuujących porządek konkurencji, gdyż uznał ich pojedyncze stosowanie za po-
zbawione sensu. Uwidoczniło się to szczególnie w kwestii własności. Otóż nie 
można było postulować utrzymania prywatnej własności środków produkcji  
w sytuacji, gdy jednocześnie państwo prowadziło liczne działania eliminujące 
wolną konkurencję (np. w takich obszarach, jak: prawo kontraktowe, odpowie-
dzialności przedsiębiorstw, polityka handlowa, zakazy inwestycji, ochrona zna-
ków towarów i prawo patentowe). Warte podkreślenia było istotne i pozytywne 
znaczenie własności prywatnej, które ujawniło się dopiero w praktyce gospodar-
czej, gdy stosowano je w powiązaniu z pozostałymi zasadami konstytuującymi 
[Eucken, 1990, s. 289, 291]. 
 
 
3. Własność w interpretacji Wilhelma Röpkego  
 

Ordoliberałowie byli przeciwnikami komunizmu i gospodarki centralnie 
sterowanej. Dowodem tego były słowa W. Röpkego adresowane do zwolenni-
ków proletariatu: poprzez zastąpienie własności prywatnej – własnością pań-
stwową doprowadzili oni w praktyce do ogromnej koncentracji instrumentów 
władzy w rękach państwowych. Ponadto używali kłamliwego języka, wykorzy-
stywali takie hasła, jak „wspólna własność”, „dobro państwa”, „demokracja klas 
pracujących”, „wspólnota narodów”, aby znieść prywatną własność i doprowa-
dzić do jak największej koncentracji własności (państwowej). Celowe zniesienie 
własności prywatnej i zastąpienie jej tzw. wspólną własnością według Röpkego 
zawierało błąd myślowy. Zwolennicy kolektywizmu nie dostrzegali podstawo-
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wej prawdy, iż własność prywatna była koniecznym atrybutem wolności osobi-
stej. W efekcie koncentracja własności państwowej przyczyniła się najpierw do 
ograniczenia stanu posiadania przez społeczeństwo, a następnie do całkowitego 
wyeliminowania własności prywatnej [Röpke, 1949, s. 166-167]. 

Takie podejście budziło niepokój W. Röpkego i sprowokowało do sformu-
łowania programu reform: gospodarczych, społecznych i socjalnych. Obejmował 
on przede wszystkim zastopowanie postępujących procesów centralizacyjnych. 
Podstawowe antidotum polegało na przezwyciężeniu braku własności prywatnej. 
W następnym etapie konieczna była budowa społeczeństwa na fundamentach 
naturalnej i sąsiedzkiej wspólnoty oraz specjalizacja i podział pracy, które  
zapewniłyby minimalne warunki do bycia samowystarczalnym na własnym 
gruncie (terenie). To z kolei miało związek z wytworzeniem nowych branż 
przemysłowych, zbliżonych do rolnictwa i rzemiosła, w których akcent został 
postawiony na wspomaganie tworzenia porozumień małych przedsiębiorstw  
i mikroprzedsiębiorstw [Röpke, 1949, s. 276].  

Reformy zaproponowane przez W. Röpkego wymagały zmiany myślenia. 
Warunkiem podstawowym było przyjęcie założenia, iż ludzie pragną posiadać 
swoją własność. Miało to związek z postawami wobec życia. Otóż silne oddzia-
ływanie ze strony zwolenników proletariatu osłabiły wolę ludzi do wejścia  
w posiadanie własności. Wszak każdy człowiek chciał „mieć”, lecz aby „posia-
dać” własność, trzeba było być wyposażonym w określone cechy charakteru. 
Były nimi: oszczędność, prowadzenie rozważań nad teraźniejszością i przyszło-
ścią, zmysł kontynuacji i jej zachowanie, wola bycia niezależnym oraz wy-
kształcone uczucia rodzinne.  

Z tego też powodu sukces reform był uzależniony od pracy edukacyjnej  
i przesłania moralnego. Dopiero po jego pozytywnym zakończeniu można było 
przystąpić do pracy nad ponownym pobudzeniem woli człowieka do posiadania 
własności. W następnym etapie nieuniknione było nie tylko przywrócenie wła-
sności prywatnej, ale również zwalczanie dużej własności ziemskiej, ponieważ 
koncentracja własności z reguły była jednoznaczna z koncentracją własności 
środków produkcji. Tym samym przywrócenie własności oznaczało powiedzenie 
stanowczego „nie” dla koncentracji!, a „tak” dla decentralizacji własności!  
W procesie działań nad przywracaniem własności za bardzo istotne uznał  
W. Röpke także zwalczanie każdego rodzaju monopoli i wahań wartości pienią-
dza [Röpke, 1949, s. 279-282] .  

Konieczne było sprecyzowanie pojęcia „własność”. Według W. Röpkego 
własnością było tylko coś, co miało atrybuty żywotności. Taką formą własności 
była własność ziemi, którą można było połączyć z własnym mieszkaniem. Miała 
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ona podwójną naturę: jako własność produkcji i mieszkaniowa. Tym samym ro-
botnik, który nie mógł zostać rzemieślnikiem, miał możliwość zostania właści-
cielem mieszkania (domu) i ogrodu lub też ziemi uprawnej. To zaś, oprócz jego 
głównej profesji, w czasie wolnym mogło służyć mu za własną produkcję. Röp-
ke postulował, aby w ramach polityki gospodarczej utrzymywać i zwiększać 
liczbę rolników, rzemieślników i małych przedsiębiorców, którzy byliby wypo-
sażeni we własność (środków produkcji i mieszkaniową) [Röpke, 1949, s. 283- 
-284]. Wynikało to z faktu, iż dla życia rodzinnego i zawodowego konieczne by-
ło zapewnienie pewnego stopnia niezależności, bezpieczeństwa i poczucia ro-
dzinności. Röpke postulował, aby robotnicy i urzędnicy za niewielką opłatą stali 
się dzierżawcami działek–ogródków lub nawet mieli możliwość zostania posia-
daczami domów z przyległą ziemią uprawną. Za równie konieczną uważał moż-
liwość zostania przez obie grupy posiadaczami kapitału ruchomego, czyli tzw. 
małymi kapitalistami, przed którymi pojawiłaby się szansa nabycia akcji. Oczy-
wiście wiązało się to z ryzykiem. Aby je ograniczyć, Röpke poddał pod rozwagę 
pomysł stworzenia pracowniczych akcji uprzywilejowanych lub pracowniczego 
trustu inwestycyjnego, jak np. w Anglii, albo też kas oszczędnościowych oraz 
społecznych spółek budowlanych i spółdzielni [Röpke, 1948, s. 354-355].  

Röpke przeciwstawił gospodarkę rynkową (zbudowaną na filarach politycznej  
i kulturowej wolności) kolektywizmowi. Gospodarka rynkowa była porządkiem,  
w którym istniał: wolny mechanizm kształtowania cen, konkurencja, ryzyko ponie-
sienia strat i szanse na osiągnięcie zysków, odpowiedzialność, wolna inicjatywa,  
a przede wszystkim własność prywatna [Röpke, 1994, s. 318, 329-330].  

Przetrwanie gospodarki rynkowej było uzależnione od istnienia norm 
prawnych stanowionych przez państwo. Rozwój gospodarczy wymagał zapew-
nienia praw człowieka i obywatela oraz przepisów chroniących własność, gdyż 
ona budowała zaufanie, stanowiące podwaliny pod sprawnie funkcjonującą pry-
watną sferę gospodarki [Röpke, 1948, s. 156]. Niezbędne było stworzenie ustroju 
gospodarczego (tzw. konstytucji gospodarki), który byłby zbudowany na funda-
mencie: wolności, własności, podziale pracy, rynku i konkurencji [Röpke, 1948,  
s. 166, 169, 182]. Konstytucja gospodarki dotyczyła wolnych ludzi, którym zagwa-
rantowano swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Röpke uważał, że kon-
kurencja doprowadziła do prywatnej własności środków produkcji. Następnie zaś 
przeszła do funkcji społecznych i stała się powiernikiem dla administrujących do-
stępnymi środkami produkcji. Zagadnienie własności było mocno i nierozerwalnie 
połączone z panowaniem konkurencji. W przypadku panowania monopoli te więzy 
były bardzo słabe. Zagadnieniu własności prywatnej w konkurencji odpowiadała 
własność do samowystarczalności [Röpke, 1948, s. 291, 296-297].  
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Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej była istotną formą wolno-
ści osobistej i warunkiem, wedle którego obraz społeczeństwa stanowił diame-
tralne przeciwieństwo społeczeństwa kolektywistycznego. Wolność prowadzenia 
działalności gospodarczej była koniecznym warunkiem umowy społecznej, ale 
nie wyczerpywała jej istoty. Aby dobitniej ukazać różnice istniejące między tymi 
dwoma systemami, należało poszerzyć obszar analiz. Trzeba było przyjrzeć się 
danym dotyczącym liczby osób, które: 1) egzystowały i korzystały z własności; 
2) wybrały dla siebie pracę; 3) decydowały o sobie i były wolne; 4) uważały 
swobodę działalności gospodarczej za coś naturalnego. Niezbędne było zniesie-
nie proletariatu z jego przemysłowym feudalizmem i państwowymi synekurami. 
Wszak to przecież osoby, które dzięki własnej formie życia i pracy (rolnicy, 
rzemieślnicy, małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe, wyko-
nujący wolne zawody, urzędnicy, żołnierze sprawujący służbę) nadawały ton 
przez swoją liczebność i wyznaczały prawdziwą fizjonomię społeczeństwa. 
Röpke zaprezentował trzecią drogą, umiejscowioną pomiędzy kolektywizmem  
a kapitalizmem anglosaskim. Znakami rozpoznawczymi były wolność gospo-
darcza i konkurencja. Przejawami zaś były m.in. decentralizacja, wspieranie ma-
łych producentów, powstawanie małych osiedli, zdrowe formy życia osobistego 
i zawodowego (na czele z rolnictwem i rzemiosłem) oraz prawny porządek za-
pewniający ograniczanie monopoli i koncentracji w gospodarce. Baczna obser-
wacja sytuacji rynkowej i zapewnienie reguły fair play, tworzenie nieproleta-
riackich rodzajów przemysłu i udzielenie wsparcia dla działalności gospodarczej 
na terenach wiejskich (np. cegielni, gorzelni, młynów i prywatnych gospodarstw 
rolnych), ale także możliwie jak najszerszego podziału własności i ograniczenie 
interwencjonizmu państwowego w gospodarkę były dla Röpkego fundamentem 
powstania nowego porządku, tzw. trzeciej drogi [Röpke, 1948, s. 286-289, 351]. 

W. Röpke był zwolennikiem wolności gospodarczej, a co za tym idzie kon-
kurencji i własności prywatnej, na których straży stało państwo prawa. Zdecy-
dowanie zwalczał wszelkie działania zmierzające do kolektywizacji i proletary-
zacji, które tylko przyczyniały się do ograniczenia wolności obywatelskich  
i uniemożliwiały objęcie w posiadanie własności prywatnej przez społeczeństwo.  
 
 
Podsumowanie  
 

Dla wiodących przedstawicieli doktryny ordoliberalnej, jakimi byli Walter 
Eucken i Wilhelm Röpke, kwestia własności była bardzo znacząca. Wynikało to 
już z samego ordoliberalizmu, w którym podkreślano znaczenie istnienia pań-
stwa prawa, gdzie panowała wolność, a prawa obywatela były strzeżone i zabez-
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pieczone odpowiednimi aktami prawnymi. O istocie własności prywatnej świad-
czył fakt, iż W. Eucken umieścił ją jako jedną z zasad konstytuujących. Dla  
W. Röpkego własność była z kolei przejawem wolności osobistej jednostki. Aby 
jednak do tego doszło, należało najpierw stworzyć fundament prawny, na któ-
rym powstał ład ekonomiczny, gdzie istniała gospodarka wolnorynkowa i pano-
wała konkurencja. Dopiero wówczas prywatna własność „kontrolowana” przez 
konkurencję mogła rozwijać się, przynosząc korzyści całemu społeczeństwu.  
 
 
Literatura  
 
Dietze C. von, Eucken W., Lampe A. (2008), Wirtschafts- und Sozialordnung [w:]  

N. Goldschmidt, M. Wohlgemuth (red.), Grundtexte zur Freiburger Tradition der 
Ordnungsökonomik, Mohr Siebeck, Tübingen. 

Eucken W. (1950), Die Grundlagen der Nationalökonomie, Springer Verlag, Berlin, 
Göttingen, Heidelberg. 

Eucken W. (1990), Grundsätze der Wirtschaftspolitik, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),  
Tübingen.  

Eucken W. (2005), Nationalökonomie wozu?, Klett-Cotta, Stuttgart. 

Röpke W. (1948), Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, Eugen Rentsch Verlag, Erlan-
gen-Zürich. 

Röpke W. (1949), Civitas Humana. Grundfragen der Gesellschafts- und Wirtschaftsre-
form, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich. 

Röpke W. (1994), Die Lehre von der Wirtschaft, Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart-Wien.  
 
 

CATEGORY OF PROPERTY IN ORDOLIBERALISM ON THE EXAMPLE  
OF VIEWS OF WALTER EUCKEN AND WILHELM RÖPKE 

 
Summary: One of the basic economic categories for ordoliberalism was the property. It 
was due to assumptions of the ordoliberalism doctrine. At the foundation of the legal and 
institutional order first economic order was made, from which a market economy 
emerged. In this order prevailed: freedom, competition and private ownership. As a re-
sult, ordoliberalism representatives were opposed to communism and a centrally planned 
economy. For the leading representatives of ordoliberalism (Walter Eucken and Wilhelm 
Röpke), the property was one of the fundamental principle of constituting a market order 
and attribute of the individual freedom. Every citizen had guaranteed the freedom of es-
tablishment and the use of private ownership of the means of production. The property in 
conjunction with the existence of free-market competition has contributed to develop-
ment of the whole society. 
 
Keywords: market economy, competition, ordoliberalism, property, freedom. 


