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Abstract: 
Ordoliberalism as a theory of economics is not a homogeneous direction, which results from the 

fact that its development was worked not only by representatives of economic sciences, but also 

other social, legal and humanistic sciences. This allowed to develop in practice an extremely 

economically effective and socially equitable concept of the social market economy. In addition 

to numerous representatives of the ordoliberal school, who have a significant impact on the 

development of this theory, Franz Böhm deserves special attention. As a lawyer, he developed 

the part of the ordoliberal school that focused on the interdependence of economic and legal 

order. Therefore, the purpose of the article is to present the achievements and thoughts of Franz 

Böhm and his impact on the development of interdisciplinary research on ordoliberalism. 
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Streszczenie: 
Ordoliberalizm jako nurt w teorii ekonomii nie jest kierunkiem jednolitym, co wynika z faktu, 

że nad jego rozwojem pracowali przedstawiciele nie tylko nauk ekonomicznych, ale także 

innych nauk społecznych, prawnych i humanistycznych. Pozwoliło to wypracować w praktyce 

niezwykle efektywną gospodarczo i sprawiedliwą społecznie koncepcję społecznej gospodarki 

rynkowej. Obok licznych przedstawicieli szkoły ordoliberalnej, którzy mili znaczący wpływ na 

rozwój tej teorii, na szczególną uwagę zasługuje Franz Böhm. Jako prawnik rozwinął on tą część 

szkoły ordoliberalnej, która koncentrowała się na współzależności ładu ekonomicznego i 

prawnego. Dlatego celem artykułu jest prezentacja dorobku i myśli Franza Böhma oraz jego 

wpływu na rozwój interdyscyplinarnych badań nad ordoliberalizmem.  
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Główny zarys problemu i jego związku z ważnymi kwestiami naukowymi  

i praktycznymi. 

Początki szkoły ordoliberalnej sięgają lat 30. XX wieku, kiedy to grupa badaczy 

skupionych wokół W. Euckena, F. Böhma i H. Großmanna-Doertha powołała do życia 

koło naukowe zrzeszające ekonomistów i prawników oraz przedstawicieli innych 

społecznych i humanistycznych dziedzin naukowych. W literaturze przedmiotu – 

zwłaszcza z zakresu myśli ekonomicznej – szkoła ordoliberalna często określana jest 

też mianem szkoły fryburskiej (Mączyńska, Pysz, 2013, s. 8). W odróżnieniu od 

innych szkół liberalnych w ekonomii, szkoła ordoliberalna podkreśla znaczenie 

tworzenia ładu ustrojowego dla dobrego i sprawnego funkcjonowania systemu 

społeczno-ekonomicznego, jak i uznaje, pod pewnymi warunkami, konieczność 

stosowania interwencji rynkowych mających na celu zabezpieczenie ładu 

ekonomicznego opartego na konkurencji (Blüme G., Goldschmidt N., 2010, s. 15). W 

dużym uproszczeniu możemy stwierdzić, że ordoliberalizm opowiada się za silnym 

państwem, jako podmiotem gwarantującym sprawne funkcjonowanie wolnego rynku 

w ramach stanowionego ładu gospodarczego. Szczególna uwaga w tym zakresie 

poświęcona jest stworzeniu w danym państwie systemu prawnego, dzięki któremu 

państwo może posiadać odpowiednie instrumenty przeciwdziałania procesowi 

koncentracji władzy, zarówno tej ekonomicznej, jak i politycznej. Kluczowa rola w 

tym zakresie polega na wypracowaniu takich regulacji prawnych i mechanizmów 

kontroli, które w odniesieniu do kwestii gospodarczych zagwarantowałyby skuteczną 

walkę z tendencjami do tworzenia monopoli, zaś w odniesieniu do władzy politycznej 

zagwarantowałyby pluralizm polityczny, demokrację i wolność wyboru obywateli. 

Analizując poglądy niemieckich ordoliberałów należy przede wszystkim zwrócić 

uwagę na dużą złożoność teorii ordoliberalizmu oraz jej interdyscyplinarność. 

Odwołanie się do szerokiego spektrum nauk, w tym: ekonomicznych, społecznych, 

prawnych, czy humanistycznych, a także korzystanie z dorobku licznych dziedzin i 

dyscyplin naukowych, pozwoliło stworzyć koncepcję polityki społeczno-

gospodarczej, która po drugiej wojnie światowej z powodzeniem została 

zaimplementowana w postaci społecznej gospodarki rynkowej – na początku w 

Niemczech Zachodnich, a następnie w licznych państwach europejskich bloku 

zachodniego. Po upadku komunizmu w Europie Wschodniej społeczna gospodarka 
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rynkowa stała się również punktem odniesienia w licznych państwach regionu, stając 

się tym samym nie tylko trwałem elementem polityki społeczno-gospodarczej w wielu 

państwach kontynentu, ale zapewniając sobie odpowiednie miejsce w aktach 

normatywnych państw europejskich a nawet w traktatach Unii Europejskiej. Wraz z 

wejściem w życie Traktatu z Maastricht w 1993 r. społeczną gospodarkę rynkową 

opartą na orloliberalizmie można uznać za oficjalny model ładu społeczno-

gospodarczego w Unii Europejskiej (Kamińska K., 2013, s. 229). Jednoznacznie 

stwierdza to art. 3 punkt 3 Traktatu o Unii Europejskiej, w którym zapisane jest, że 

„Unia ustanawia rynek wewnętrzny. Działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, 

którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, 

społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego 

zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości 

środowiska” (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2012/C 326/01.). 

Wspomniana kompleksowość oraz wielowymiarowość wynika w dużym stopniu z 

różnorodności zainteresowań twórców szkoły ordoliberalnej, którzy koncentrując się 

przede wszystkim na badaniach z zakresu funkcjonowania ładu społeczno-

ekonomicznego, nie zapominali o wpływie innych czynników na szerokorozumiany 

system ustroju państwa, jak np.: odpowiednich uwarunkowań prawno-

instytucjonalnych, czynników socjologiczno-psychologicznych, czy aspektów 

etyczno-moralnych. Należy podkreślić, że polityka ustrojowa i będący jej wynikiem 

kształt systemu gospodarczego stanowi fundamentalny czynnik rozwoju społeczno-

gospodarczego każdego państwa (Mączyńska E., 2008, s. 81). Wszechstronne 

podejście do funkcjonowania ustroju państwa i jego systemu ekonomiczno-

społecznego dało początek licznym badaniom rozwijanym w wielu państwach, przede 

wszystkim w obszarze nauk ekonomicznych, ale także, choć już w mniejszym stopniu, 

w pozostałych naukach społecznych, prawnych i humanistycznych. W tym kontekście 

niezwykle cenny wydaje się być wkład w rozwój ordoliberalizmu jaki wniósł Franz 

Böhm z perspektywy nie tylko ekonomisty, ale przede wszystkim prawnika 

 

Analiza najnowszych badań, aktów prawnych i literatury przedmiotu, w których 

podjęto omówienie podjętej problematyki. 

Obszerna literatura fachowa dotycząca ordoliberalizmu dostępna jest głównie w 

obszarze niemieckojęzycznym. Do współczesnych badaczy niemieckich, którzy 

wnieśli znaczący wkład w rozwój międzynarodowych badań nad myślą ordoliberalną 

z pewnością możemy zaliczyć: H-F. Wünsche, N. Goldschmitta, O. Schlechta, V. 
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Barth, D.H. Enste, W. Krausa, N. Nicoll, T. Petersena, T. Straubhaara, K. Zinna, G. 

Stoltenberga, E. Tauchtfeldta czy Ch. Watrina. Także na gruncie polskiej nauki 

znajdziemy liczny dorobek w dyskursie naukowym nad ordoliberalizmem. Aktualne 

badania nad ordoliberalizmem prowadzą m.in. tacy polscy ekonomiści, jak: E. 

Mączyńska,  P. Pysz, M. Moszyński, J. Brdulak, J. Famielec, W. Giza, G. Szulczewski, 

A. Grabowski, czy A. Szplit. Także wśród młodszego pokolenia badaczy problematyki 

znajdziemy liczne publikacje dotyczące ordoliberalizmu. Interesujący wkład w 

zrozumienie i rozwój ordoliberalizmu w Polsce wniesil chociażby U. Zagórska-

Jonszta, J. Bokajło, E. Florczak, K. Kamińska, M. Trybuchowicz, T. Juszczak czy T. 

Gardziński, wymieniając jedynie nielicznych. 

Zdecydowanie mniej jest aktualnych badań dotyczących dorobku i myśli prawnej 

Franza Böhma. W Niemczech najnowsza publikacja, w której odniesiemy odniesienia 

do poglądów Franza Böhma pochodzi z 2019 roku (Mestmäcker, E-J., 2019). Kolejną 

interesującą analizę dotyczącą współzależności ładów, w szczególności 

ekonomicznego i prawnego zaprezentował J. Mohr w 2018 roku (Mohr, J., 2018, s. 

685-694).  W 2016 roku G. Teubner dokonał interesującej analizy dorobku Franza 

Böhma m.in. w kontekście procesów globalizacyjnych (Teubner, G., 2016). 

Najbardziej obszerne dzieło traktujące w kompleksowy sposób dorobek Franza Böhma 

napisał T. Zieschang w 2003 roku (Zieschang, T., 2003). Natomiast na gruncie nauki 

polskiej nie znajdziemy zbyt wielu publikacji badających stricte dorobek Franza 

Böhma, choć znaleźć można liczne wzmianki także o tym badaczu, jednak 

każdorazowo pojawiają się one na ogół jako uzupełnienie innych badań nad 

ordoliberalizmem. 

  

Cele i metody badawcze podjęte w analizie tematu. 

Podstawowym celem artykułu jest prezentacja dorobku jednego z pionierów szkoły 

ordoliberalnej - Franza Böhma oraz jego wpływu na rozwój ordoliberalizmu i 

koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. Uzasadnienie wyboru tematu wynika z 

faktu, że w polskiej literaturze naukowej dorobek Franza Böhma analizowany jest z 

reguły w kontekście szerszych badań nad poglądami pozostałych myślicieli 

niemieckiego liberalizmu. Zastanawiający może być fakt, że nawet publikacji 

niemieckojęzycznych poświęconych analizie dorobku jednego z głównych 

przedstawicieli ordoliberalizmu jest raptem kilkadziesiąt. W kontekście znaczenia, 

jakie miał Franz Böhm w rozwój teorii ordoliberalizmu i jej praktyczną implementację, 

liczba ta wydaje się być dosyć skromna, zwłaszcza w zestawieniu z badaniami na temat 
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dorobku L. Erharda, czy W. Euckena, których liczbę można określić w tysiącach. 

Ponadto prezentowane analizy dotyczą w większości przypadków kwestii 

ekonomiczno-społecznych, zaś w mniejszym stopniu prawniczych. Brakuje natomiast 

publikacji stricte poświęconych Franzowi Böhmowi. Niniejszy artykuł ma na celu 

uzupełnienie tej luki w polskojęzycznym piśmiennictwie naukowym. 

Nauki społeczne korzystają z licznych metod badawczych. Do najczęściej używanych 

należą metoda badania i analizy dokumentów (np. aktów prawnych), metoda 

porównawcza (np. opinii prawnych, czy ekspertyz) oraz metoda studiów przypadków. 

Wynikiem prowadzonych badań są nowe twierdzenia lub teorie, które stanowią wkład 

do dyskusji nad danymi zagadnieniami i/lub problemami naukowymi. W 

prezentowanym artykule zastosowano metodę analizy dostępnej literatury fachowej 

oraz metodę indukcji, polegającą na formułowaniu ogólnych teorii na podstawie 

jednostkowych eksperymentów i obserwacji faktów. Zastosowanie metody indukcji 

wymaga założenia, że tylko fakty mogą stanowić podstawę wnioskowania naukowego. 

Fakty te są rzeczywistymi sytuacjami (ekonomicznymi i prawnymi). Metody 

indukcyjne obejmują różnego rodzaju akty prawne, analizy, ekspertyzy i dokumenty 

naukowe wykorzystywane w badaniach społecznych. 

 

Prezentacja przeprowadzonej analizy. Dyskusja. 

Szkołę ordoliberalną z XX wieku możemy podzielić na dwa podstawowe nurty. 

Pierwszy z nich skupiony był wokół koła naukowego założonego na uniwersytecie we 

Fryburgu, do którego należeli W. Eucken, F. Böhm i H. Großmann-Doerth, ale także 

F.A. Lutz, L. Miksch i J. Höffner. Ich badania koncentrowały się przede wszystkim na 

procesach koncentracji władzy politycznej i ekonomicznej oraz konsekwencjach 

monopolizacji państwa. Obszarem działalności badawczej drugiego nurtu była w 

głównej mierze polityka konkurencji i jej implikacje dla bieżącej polityki społeczno-

gospodarczej. Główny nacisk prowadzonych badań w ramach tego nurtu skupiał się 

na uchwyceniu kluczowych czynników sprawiedliwego i stabilnego porządku 

konkurencji. Najbardziej znanymi przedstawicielami tego nurtu byli A. Rüstow, W. 

Röpke, A. Müller-Armack i L. Erhard (Müller, M. H-P., 2019, s. 25). Podczas gdy 

przedstawiciele pierwszego nurtu koncentrowali się przede wszystkim na stworzeniu 

gruntownych podstaw teoretycznych, to reprezentanci drugiego nurtu w większym 

stopniu skupiali się na praktycznej implementacji założeń ordoliberalizmu w praktyce 

społeczno-gospodarczej.  
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Franz Böhm urodził się 16 lutego 1895 roku w Konstancji. Ukończył studia prawnicze 

na uniwersytecie Alberta-Ludwiga we Fryburgu, gdzie też rozwiał swoją karierę 

naukową, aż do momentu uzyskania habilitacji. W swojej rozprawie habilitacyjnej pt. 

Wettbewerb und Monopolkampf (Konkurencja i walka monopolistyczna) z 1933 roku 

zawarł istotną tezę, która z czasem stała się podstawowym wyróżnikiem szkoły 

fryburskiej. Böhm stwierdził, że podstawowym zadaniem klasycznej ekonomii 

politycznej powinno być przełożenie języka ekonomii na język prawa (Böhm, F., 

1933, s. 9). Po uzyskanej habilitacji objął stanowisko profesora na uniwersytecie w 

Jenie. W 1940 roku Böhmowi cofnięto pozwolenie na nauczanie z powodu krytyki 

polityki narodowosocjalistycznych Niemiec wobec żydowskich obywateli. Dopiero w 

1945 roku został ponownie mianowany profesorem, najpierw na uniwersytecie we 

Fryburgu, a od 1946 roku na uniwersytecie we Frankfurcie. Franz Böhm zawsze dążył 

do tego, aby jego wiedza naukowa miała zastosowanie w praktycznej polityce. 

W powojennych Niemczech Zachodnich opracował koncepcję prawa 

antymonopolistycznego. Był także mocno zaangażowany w przygotowanie 

uchwalonej w 1957 roku ustawy przeciwko ograniczeniom konkurencji. W latach 

powojennych pełnił początkowo funkcję ministra w rządzie Hesji, zaś w latach 1953-

65 był parlamentarzystą niemieckiego Bundestagu. Od 1948 roku był także członkiem 

rady doradczej Federalnego Ministerstwa ds. Gospodarki. Zmarł 26 września 1977 

roku w Rockenbergu. (Walter Eucken In stitute). 

Franz Böhm postulował zachowanie neutralności w prowadzeniu polityki 

gospodarczej i zapisanie tej reguły w konstytucji. Za istotną uważał przewidywalność 

prowadzonej polityki gospodarczej (w szczególności dotyczyło to działań władzy 

wykonawczej w obszarze polityki: pieniężnej i walutowej oraz finansów, ale także w 

zwalczaniu i kontroli monopoli). W tym zakresie jego poglądy pokrywały się w dużym 

stopniu z tymi reprezentowanymi przez W. Euckena. W opinii Böhma istniała 

możliwość symbiozy pomiędzy gospodarką rynkową a demokratycznym państwem, 

gdzie władza wykonawcza wykonywała swoje zadania w sposób obiektywny, 

formalny i w określonych prawem granicach, podlegając przy tym kontroli obywateli 

(Grabowski, A., 2015, s.120). Badacz konkurencję nazywał „najbardziej genialnym 

instrumentem pozbawienia władzy” („genialste Entmachtungsinstrument”). W swych 

badaniach i refleksjach zwrócił uwagę na konieczność obrony ustroju ekonomicznego 

opartego na konkurencji przed zagrożeniami ze strony podmiotów prywatnych 

wykazujących się naturalną tendencją do koncentracji władzy ekonomicznej. 

Podkreślał także konieczność prawnej ochrony ładu rynkowego przed zagrożeniami 
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wynikającymi z działania grup interesów, które próbują uzyskać przywileje poprzez 

wpływ na proces polityczny (Mohr, J., 2018, s. 685-694). 

Meritum pracy naukowej Böhma stanowiła właśnie kwestia monopolizacji i problem 

zakłóceń konkurencji w pierwszej kolejności na gruncie gospodarczym, ale także na 

poziomie władzy państwowej. Zdecydowanie potępiał próby wspierania przez prawo 

funkcjonowania karteli i linię orzecznictwa pobłażliwie traktującą umowy łamiące 

wolną konkurencję i wypaczającą ideę ustawy o działalności gospodarczej z 1869 r. 

(Gewerbeordnung). Wyraz jego krytycznych poglądów na prawo i orzecznictwo 

odnajdziemy już w latach 20. XX wieku kiedy to Böhm podkreślił, że stanowione i 

egzekwowane prawo często stoi w sprzeczności z obranym ładem gospodarczym, 

opartym na zasadzie nieskrępowanej konkurencji (Böhm, F., 1928, s. 324-345). 

Przeprowadzona krytyczna analiza nadużyć władzy ekonomicznej doprowadziła 

Böhma do wniosku, że ustawodawca oraz sądy powinny stać na straży zasad ładu 

gospodarczego, podobnie jak w przypadku konstytucji regulującej ład polityczny. 

Böhm wyraźnie rozróżniał bowiem pomiędzy poziomami reguł gry gospodarczej a 

przebiegiem tejże gry i decyzjami uczestników rynku. Według niego ład gospodarki 

rynkowej ma charakter nadrzędny w stosunku do decyzji poszczególnych podmiotów 

gospodarczych podejmowanych w procesach gospodarowania. Każdy uczestnik gry 

rynkowej ma co prawda wolność wyboru i samodzielnie podejmuje decyzje, ale muszą 

się one mieścić w ramach reguł zdefiniowanych w prawie. Uczestnicy procesu 

gospodarowania nie mogą samodzielnie lub w porozumieniu ze sobą zmieniać tych 

reguł dla swoich partykularnych potrzeb (Moszyński, M., 2013, s. 224). 

Franz Böhm badając przede wszystkim prawne aspekty organizacji państwa był 

zdania, że podstawowym elementem organizacji systemu politycznego oraz 

społeczno-ekonomicznego demokratycznego państwa prawa powinien być wolny 

rynek oparty na własności prywatnej (Juszczak, T., 2010, s. 36-38). Pogląd ten typowy 

był zresztą dla wszystkich ordoliberałów. Nadrzędnym zadaniem władzy państwowej 

powinno być zapewnienie uczciwej i wolnej konkurencji poprzez wdrożenie 

odpowiednich regulacji prawnych oraz stworzenie niezbędnych ram instytucjonalnych 

zabezpieczających porządek konkurencji. Franz Böhm stał na stanowisku, że 

konkurencja jest jedynym skutecznym sposobem przeciwdziałania nadmiernej 

koncentracji władzy przez podmioty gospodarcze (Böhm, F., 1980, s. 195-212). Autor, 

analogicznie do klasycznych liberałów, krytycznie odnosił się do nadmiernej roli 

państwa w życiu społeczno-gospodarczym, traktując je jako niezbędne „zło 

konieczne”, ponieważ tylko państwo poprzez swoje instytucje i stanowione prawo jest 
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w stanie skutecznie przeciwdziałać procesowi koncentracji władzy w społeczeństwie 

(Böhm, F., 1928). Obawa przed nadmierną rolą państwa w życiu publicznym i 

gospodarczym wzięła się u Franza Böhma z obserwacji, że państwo w określonych 

sytuacjach może stanowić zagrożenie dla wolności, zarówno podmiotów 

gospodarczych, jak i poszczególnych jednostek. Dlatego tak ważną rolę przypisywał 

utworzeniu odpowiednich ram dla funkcjonowania ładu społeczno-gospodarczego 

mając świadomość, że mimo wszelkich ograniczeń jakie niesie ze sobą władza 

państwowa, to w dalszym ciągu państwo pozostaje jedynym gwarantem istnienia ładu 

w gospodarce oraz społeczeństwie (Zieschang, T. 2003, s. 161).  

Nadrzędnym celem organizacji ładu społeczno-gospodarczego według Böhma 

powinno być zapewnienie jednostkom największej wolności osobistej oraz wpływu na 

kształt własnej egzystencji. W tym zakresie jego poglądy odzwierciedlały stanowisko 

L. Erharda – wieloletniego ministra ds. gospodarczych RFN, a następnie kanclerza. W 

interpretacji badacza wolność i odpowiedzialność jednostek ludzkich jest im dana wraz 

z urodzeniem, zgodnie z prawem naturalnym. W gospodarce i społeczeństwie trzeba 

ją tylko chronić przed grożącymi jej niebezpieczeństwami (Pysz, P., 2007, s. 54). Cel 

ten może być jedynie zrealizowany – jak już wspomniano – w społeczeństwie opartym 

na własności prywatnej, która powinna stanowić podstawowy element kształtowania 

oraz funkcjonowania ładu państwowego. Jednocześnie Böhm zwraca słuszną uwagę, 

że oparcie organizacji społeczeństwa na własności prywatnej niesie za sobą określone 

ryzyka. Pierwszym z nich jest ograniczenie wolności osobistej ze strony innych 

podmiotów prywatnych. Drugim, ograniczenie wolności ze strony państwa (Böhm, F., 

1953, s. 178-192). Istotą problemu wynikającą z tych zagrożeń jest fakt, że państwo, 

interweniując w obronie wolności zagrożonej przez inne podmioty rynkowe, 

równolegle zwiększa ryzyko ograniczenia wolności ze strony aparatu państwowego. 

Rozwiązaniem tego dylematu byłoby ograniczenie roli państwa do ochrony i 

zabezpieczenia własności prywatnej oraz ustanowienia ram prawnych dla 

funkcjonowania ładu konkurencyjnego. Istotna w tym zakresie jest stała kontrola 

państwa nad prawidłowym funkcjonowaniem mechanizmu wolnej konkurencji oraz 

bieżąca korekta powstających zakłóceń. Przykładem nieprawidłowego działania 

mechanizmu wolnej konkurencji, wymagającego interwencji ze strony instytucji 

państwowych, może być próba stworzenia kartelu, stąd tak szczególna rola w systemie 

prawnym dobrze skonstruowanego oraz skutecznego ustawodawstwa antykartelowego 

i antymonopolowego, którego zadaniem powinna być ochrona ładu konkurencyjnego 

poprzez ograniczanie praktyk monopolistycznych. Ordoliberalna zasada konkurencji i 
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polityka antymonopolowa zapobiegająca koncentracji niewątpliwie przeciwdziała 

zbędnym stratom społecznym, przyczyniając się do maksymalizacji korzyści pod 

warunkiem, że jest skuteczna (Brdulak, J., Florczak, E., Gardziński, T., 2020, s. 37-

38). Relacja między systemem prawnym a systemem gospodarczym powinna 

powodować nieustanną krytyczną refleksję dotyczącą wzajemnej zależności. Ma to 

szczególne znaczenie w kontekście globalizacji, która niejednokrotnie daję przewagę 

międzynarodowym regulacjom nad krajowymi, zaś silniejszym podmiotom daje 

większe szanse na realizację własnych interesów. Koncepcja współzależności ładów – 

ekonomicznego i prawnego opracowana przez W. Euckena i F. Böhma ma 

fundamentalne znaczenie dla zrozumienia zależności pomiędzy prawem a gospodarką. 

Z prawnego punktu widzenia współzależność ładów polega na podkreśleniu 

wewnętrznej wartości indywidualnych swobód przed analizami efektywności 

inspirowanymi przez użytkowników (Mohr, J., 2018, s. 685-694). W ordoliberalizmie 

prawo musi uwzględniać instytucjonalne warunki niezbędne do zaistnienia i 

utrzymania konkurencji gospodarczej. Dlatego według Böhma funkcja rządu w 

gospodarce rynkowej polegać powinna przede wszystkim na byciu strażnikiem, prawa 

i reguł gry. Rząd nie może odgórnie zajmować się planowaniem procesów produkcji i 

podziału dóbr, dlatego też Böhm zaproponował schemat ładu instytucjonalnego, w 

którym sprawą obywateli było planowanie, ale nie rządu (Grabowski, A., 2015, s. 

120). Wzajemna koordynacja planów poszczególnych podmiotów rynkowych 

odbywać się powinna przy pomocy mechanizmu cenowego. Zadaniem porządku 

gospodarczego oraz prawnego jest zapewnienie, aby system cen  koordynował plany 

obywateli w sposób racjonalny ekonomicznie. Rząd natomiast ma za zadanie 

sprawować pieczę nad porządkiem gospodarczym i dbać o jego sprawne 

funkcjonowanie. 

 

Wnioski  

Dorobek myśli prawniczej F. Böhma należy uznać, po pierwsze za istotny wkład w 

rozwój teorii ordoliberalzimu, a po drugie za tą część badań nad ordoliberalizmem, 

która wraz ze zdefiniowanymi przez W. Euckena zasadami konstytuującymi i 

regulującymi porządek gospodarczy, stworzyła w dużej mierze całościową i 

kompleksową koncepcję polityki społeczno-gospodarczej w oparciu o zasadę 

współzależności ładu ekonomicznego i prawnego. Ma to niezwykle cenną inklinację 

dla bieżącej polityki oraz refleksji nad antycypowanym ustrojem politycznym, czy 

organizacją życia społeczno-ekonomicznego państw. Wolny i konkurencyjny rynek 
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jest jednym z zasadniczych czynników w procesie budowy państwa dobrobytu, co 

wielokrotnie podkreślał L. Erhard, W. Eucken i inni ordoliberałowie. F. Böhm 

uzupełnił te przemyślenia o refleksje i wnioski z obszaru nauk prawnych. W ocenie 

wielu badaczy problematyki w interdyscyplinarności szkoły ordoliberalnej tkwi 

sukces tej teorii oraz jej duża praktyczność. Z przykrością należy jednak stwierdzić, że 

interdyscyplinarność badań nadal w wielu ośrodkach akademickich pozostaje nazbyt 

często w sferze deklaratywnej. W praktyce nadal widoczne są silne tendencje do 

prowadzenia badań w ramach wąsko zdefiniowanych dziedzin i dyscyplin naukowych. 

Stanowi to istotne ograniczenie prowadzonych badań – zwłaszcza tych w obszarze 

nauk społecznych, które przez ten fakt jedynie w ograniczonym stopniu mogą 

cechować się utylitaryzmem dla praktyki gospodarczej. 

Prowadzone przez F. Böhma badania opierały się na zasadzie, że konkurencja 

gospodarcza jako podstawa gospodarki rynkowej wymaga porządku prawnego. 

Podkreślając nieustannie tą zasadę w swoich opracowaniach badacz zaprzeczył 

powszechnemu w połowie XX wieku poglądowi wskazującemu na potrzebę 

zorganizowanej gospodarki. Badania Böhma doprowadziły do tego, że nawet na arenie 

politycznej uznano, że konkurencja pozostawiona sama sobie, bez adekwatnych 

środków prawnych przeciwko ograniczeniom konkurencji, wcześniej czy później 

doprowadzi do własnego zniszczenia (Immenga, U., 2002, s. 25). Wynikiem 

działalności  i badań prowadzonych przez F. Böhma było stworzenie w RFN 

rozwiniętego prawa antymonopolowego, które wpłynęło również na rozwój prawa 

konkurencji we Wspólnocie Europejskiej, a także stało się wzorem do naśladowania 

w licznych państwach przechodzących proces transformacji systemowej. 
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