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stadig lå i feider med Wien om penger og myndighet. Med første 
verdenskrig (1914-18) gikk dobbeltmonarkiet i oppløsning. 

Jødene var utelukket fra politisk makt, men hadde sterk innfly
telse på det intellektuelle og kunstneriske liv. Polanyi deltok i den 
ungarske sosialistiske studentbevegelsen. Han studerte juss, med 
avsluttende eksamen i 1908. Juss-studiet inneholdt både statsviten
skap og forfatningshistorie. Utenfor den akademiske sfæren var 
det dessuten en sterk interesse for marxisme og sosiologi.4 Polanyi 
deltok aktivt i politiske debatter på den ungarske venstresiden i de 
begivenhetsrike årene mellom de to russiske revolusjonene i 1905 
og 1917.5 Han grunnla og ledet «Galilei-sirkelen», en intellektuell 
krets som også drev med folkeopplysningsarbeid. Kretsen var orga
nisert under «Det ungarske forbundet for frie tenkere». Han enga
sjerte seg kortvarig i Det nasjonale borgerlig-radikale partiet i 1914, 
i praksis et sosialdemokratisk ·parti i tråd med Eduard Bernsteins 
revisjonistiske sosialisme. Under den første verdenskrig var Polanyi 
kavalerioffiser på fronten mot Russland, inntil han ble sendt til sy
kehus mot slutten av krigen. 

Den sosialdemokratiske, reformistiske linjen Polanyi stod for, 
fikk aldri grobunn i hans eget land. I 1918 skrev han at første ver
denskrig var «den største moralske rystelse siden korstogene og re
formasjonen», og erklærte seg som tilhenger av en «radikalisme som 
aldri ville inngå kompromiss med sin basis i demokratiet».' Således 
støttet Polanyi Karoly-regjeringen og gikk i eksil til Wien da den 

4 S. G. Humphreys, «History, Economics, and Anthropoloi,y: Th� Work of Karl 
Polanyi», History and Theory, 8(�), 1969, s. 169. Den senere kJente s�siologen Karl 
Mannheim kom fra samme miljø, og påpekte betydningen av marxismen som en 
«opposisjonsteori». 
5 I artikkelen «Våre ideologiers krise» (publisert i det ungarske tidsskriftet Det 
tjuende århundre i 1909) predikerte Polanyi en stabil kapi?,l�s�e, .preget a: økt or
ganisering og regulering av arbeidsmarkedet, og av en «sos1ahst1sk 1deolog1». Endre 
J. Nagy, «After Broderhood's Golden Age: Karl and Michael Polanyi», Polanyi
ana, 5(1), 1996, http://www.kfki.hu/chemonet/polanyi/960l/after1.html. Avlest
5.9.2011.
6 Sitert i Erzsebet Vezer, «The Polanyi Family», i Kari Polanyi-Levitt, ed., The 
Life and Work of Karl Polanyi, Montreal 1990, s. 32. Polanyis enke, Ilona Duc
zynska, skrev i 1967 at hans overbevisning og livssyn på denne tiden lå «nær opp til 
Tolstoy», jfr Nagy, «After Broderhood's GoldenAge». 

FORORD 

sovjetrussisk inspirerte Rådsrepublikken ble dannet i mars 1919. 
Han støttet Budapest-universitetets autonomi da dette fikk et an
strengt forhold til den revolusjonære regjeringen. Han polemiserte 
kraftig mot dem som tilsluttet seg en bolsjevikisk linje, men var se
nere like fordømmende overfor den hvite reaksjonen som knuste 
den ungarske kommunismens regjering i august 1919. 

I Wien deltok Polanyi fra 1919 i et radikalt eksilungarsk miljø og 
kastet seg inn i tidens brennende debatter i spenningsfeltet mellom 
østerriksk samfunnsøkonomi, marxisme og politisk mobilisering. 
Han skrev i denne perioden viktige bidrag til den såkalte kalkula
sjonskontroversen mellom sosialistiske og liberalistiske økonomer.' 
Her kombinerte han på en original måte inspirasjon fra Otto Bauers 
reformistisk orienterte «Austro-marxisme» og britiske laugssosia
listiske tradisjoner.' 

I 1923 giftet Polanyi seg med Ilona Duczynska, polsk-ungarsk 
ingeniør fra Ziirich. De fikk datteren Kari samme år. Ilona hadde 
vært revolusjonær syndikalist, og sentral i oppløpet til og utyiklin
gen av Den ungarske rådsrepublikken, som Karl dro i eksil fra, i 
1919. Deretter arbeidet hun som sekretær for Karl Radek, ledende 
skikkelse i Den andre internasjonale .. Hun arbeidet for Det øster
rikske sosialistiske partiet og som journalist, i presse og i radio. 

Fra 1924 til 1933 var Polanyi utenriksredaktør i Der osterreichis

che Volkswirt, en tyskspråklig parallell til The Economist, hvor han 
skrev økonomiske og politiske kommentarer. Like før han forlot 
Østerrike i 1933, under inntrykk av fascistenes voksende innflytelse, 
skrev han en analyse av den økonomiske verdenskrisens spredning 
til Euro pa. 9 

7 For en presentasjon av denne kontroversen, se Lars Mjøset, «Nyliberalisme, 
økonomisk teori og kapitalismens mangfold. Noen historiske linjer og en norsk ka
susstudie», Agora, 29:1, 2011, 54-94. Kalkulasjonskontroversen var utslagsgivende 
for at Mises og Hayek startet å utvikle sin nyliberale politiske filosofi. 
8 Karl Polanyi, «Sozialistische Rechnungslegung>>, Archiv /Ur Sozialwissenschaft � 
und Sozialpolitik, 49 (2), 1922, som ble kommentert av L. Mises og F. Weill. Po
lanyis svar var «Die funk.tionelle Theorie der Gesellschaft und das Problem der 
s9zialistischen Rechnungslegung» (samme tidsskrift, 1925), også trykket i Polanyi, 
Okonomie und Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1979. 

9 Karl Polanyi, «Der Mechanismus der Weltwirtschaftskrise» (1932/33), i 
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Polanyi flyktet deretter videre til London. Han var politisk aktiv, 
dannet et Ungarsk råd for eksilpolitikk, og arbeidet som journalist. 
Han underviste ved Workers Educational Association, en gren av 
universitetene i Oxford og London hvor de fulgte opp nye ideer om 
å utbre akademisk lærdom også til interesserte grupper som ikke var 
studenter. Et engelsk råd for «akademisk bistand» (Society for the 
Preservation of Science and Learning) sendte ved flere anledninger 
Polanyi på forelesningsturneer i USA fra 1935 og framover.10 Han 
hadde på denne tiden omfattende kontakt med kristen-sosialistiske 
nettverk." I USA holdt han ofte foredrag for kvekermenigheter. 

Samtidig ble Polanyi åpenbart mer og mer opptatt av det his
toriske drama som foregikk omkring ham. Opptakten til andre 
verdenskrig var nært knyttet til forholdet mellom England og de 
sentraleuropeiske landene han kjente så godt. Østerrike ble gjenfo
rent med Tyskland i mars 1938. Ved Munchen-avtalen fikk Nazi
Tyskland kontroll over de siidet-tyske områdene, og den engelske 
statsminister Chamberlain sto fram med sin «ettergivende» forso
ningspolitikk. Tsjekkoslovakia ble invadert i mars 1939. England ga 
garantier til flere av de sentraleuropeiske landene og koblet dermed 
Vest-Europas skjebne nærmere til Øst-Europa enn noen gang tidli
gere i historien. 

Arbeidet med Den liberale utopi 

Den liberale utopi ble skrevet i USA, der Polanyi hadde et stipend 
fra Rockefeller Foundation i perioden 1941-3. Stipendet var kom
met i stand bl.a. på anbefaling fra Peter F. Drucker, en gammel venn 

Polanyi, Okonomie und Gesellschaft. Engelsk oversettelse i Kenneth McRobbie & 
Kari Polanyi Levitt (eds), Karl Polanyi in Vienna, Montteal 2006, s. 347-358. 

10 Berkeley Fleming, «Three Years in Vermont. The Writing of Karl Polanyi's 
The Great Transformation», Paper til The Eight International Karl Polanyi Confe
rence, Mexico City, 2001, s. 3. http://polanyi.concordia.ca/conf/pdf/Fleming.pdf. 
Avlest august 2011. 

11 Polanyi var medredaktør for og bidro ffied et essay om fasicsmeniJohn Lewis, 
Karl Polanyi & Donald K. Kitchin, red., Christianity and the Social Revolution, 
London 1935. 
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fra Wien. Drucker, som også var en av de sentraleuropeiske intel
lektuelle flyktningene, ble senere en ledende, akademisk basert «bu
siness guru».12 Han hadde arbeidet i City of Londons :finansverden 
1933-39 og emigrerte deretter til New York. Han takkes av Polanyi 
for sitt bidrag til utgivelsen av Den liberale utopi. 

Polanyi hadde besøkt Drucker og hans kone i Vermont i mai/ 
juni 1940, på samme tid som Hitler foretok sitt «Blitzkrieg»-angrep 
vestover mot Frankrike. Drucker arbeidet med det som skulle bli 
boken The Puture of Industrial Man, og diskuterte denne med Pola
nyi.13 Drucker ble like etter ble invitert til å undervise noen måneder 
ved Bennington, et «liberal arts» college i Vermont. Da han her ble 
bedt om å anbefale en kandidat for en stilling som «scholar in resi
dence», finansiert av Rockefeller Foundation, anbefalte han umid
delbart Polanyi, siden temaet økonomisk og sosial historie ble fram
hevet. Polanyi nevner Rockefellerstiftelsens bidrag på første side i 
Den liberale utopi, men det er viktig å. merke seg at forholdet til 
stiftelsen var indirekte, i form av en stilling som colleget besatte helt 
på egen hånd, etter anbefalinger fra akademiske nettverk de hadde 
kontakt med. Det er ingen grunn til å tro at denne støtten påvirket 
innholdet i boken.14 

I årene 1941-3 hadde Polanyi således anledning til å forske på 
heltid for å utvikle sine perspektiver på samtidens historiske røtter. 
Han gikk grundigere og mer historisk til verks enn bare å studere 
det maktpolitiske drama som utspilte seg foran øynene hans. I en 
tid da de autoritære bevegelsene florerte, ga han seg tid til å samle 
materiale om det liberale perspektivets historie i England og i Vesc 
ten generelt. I t1;e vintermåneder 1942-3 ble mulighetene til fordyp
ning ekstra gode, siden Bennington måtte stenges fordi det rådet 

'�12 Daniel Immerwahr, «Polanyi in the United States: Peter Drucker, Karl Pola
nyi, and the Nlidcentury Critique of Economic Society»,]ournal of the History of 
Ideas, 70(3), 2009, s. 445-466. 

13 Peter F. Drucker, The Adventures of aBystander, New York 1978, s.135. Disse 
memoarene er ellers ikke noen god kilde om Polanyi. 

14 Halperins påstand om at Rockefellerfinansieringen har noe a gjøre med at den 
analytiske orienteringen i Den liberale utopi er forenlig med den kalde krigens «ide
ologiske posisjoner» virker urimelig. Sandra Halperin, War and Social Change in 
Moderen Europe. The Great Transformation revisited, Cambridge 2004, s. xv, n. 14. 
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knapphet på fyringsolje under rasjoneringen. 
Polanyis kone Ilona kom fra London etter til Bennington og un

derviste der i fysikk og matematikk fra september 1941 til januar 
1943. Hun lærte seg deretter å fly og jobbet med «aeronautics» ved 
et polyteknisk institutt i Troy, New York.15 I september 1943 dro 
ekteparet tilbake til England, der hun bidro til engelsk krigsrelevant 
forskning om aerodynamikk. Hun hjalp også til med materialet til 
Polanyis bok. 

Da han forlot Bennington i 1943, hadde Polanyi kommet til 
tredje versjon av sitt manuskript. Tre kolleger ved Bennington, John 
Koewenhoven, Peter Drucker og Horst Menderhausen, ble over
latt ansvaret for å ta manuskriptet gjennom siste runde med forlaget 
og dets konsulenter. Manuskriptet hadde over tusen fotnoter, mens 
boken ved utgivelsen i 1944 i stedet hadde «N otes on sources». 16 

Mendershausens beklagelse av denne nedskjæringen i et eget forord 
til den amerikanske utgaven gir et godt innblikk i omstendighetene 
som preget utgivelsen av manuskriptet til Den liberale utopi:

«Mr. Polanyi var forhindret fra å gi sitt manuskript et avslutten
de gjennomsyn (finishing touch) før han reiste tilbake til England. 
Under en krig varsles skipsavganger ganske plutselig, og når man 
har bestemt en avreisedato kan man ikke bare utsette reisen. Verken 
forlaget eller forfatterens venner ( som har gjort manuskriptet klar 
for publisering) har på grunn av krigsrelaterte forsinkelser og om
stendigheter hatt mulighet til å konsultere forfatteren effektivt via 
post eller telegram. Vi har derfor vært nødt til å gjøre et antall end
ringer og nedkuttinger i fotnotene, og noen få i selve teksten, uten 
forfatterens råd eller tillatelse. Og selv om de fleste ble ·gjort i rimelig 
overbevisning om at de var riktige, beklager vi å si at noen ble gjort 
uten annen basis enn en viss anelse.»17

15 Fleming, «Three Years in Vermont», s. 10. 
16 Disse kommentarene er utelatt i den norske oversettelsen. I 1957-utgaven 
(Boston, Beacon Press), utgjorde de 45 sider. De er ikke noen erstatning for syste
matiske referanser (se også Fleming, «Three Years in Vermont», s. 9), snarere utgjør 
de begrepsdefinisjoner, små ekstradrøftelser og utvalgte sitater som støtter Polanyis 
hovedargumenter. 
17 Oversatt fra Fleming, «Three Years in Vermont», s. Sf. Dette betyr at det abso
lutt burde lages en såkalt kritisk, vitenskapelig utgave av The Great Transformation.
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�ilbake i En_gland arbeidet Polanyi energisk med revisjoner,
særlig av de kapitlene som analyserer engelsk sosial og økonomisk 
historie. Han h�dde kontakt med ledende engelske sosialhistorike" 
re i sine kristensosialistiske og fabianske nettverk knyttet til vok
senopplæring. De viktigste var R. H. Tawney og G. D. H. Cole, 
og i tillegg brakte broren Michael ham i kontakt· med historikere 
i Manchester. 18 Disse utvekslingene viser tydelig hvordan Polanyi 
bestrebet seg på å sikre den historiske presisjonen i sine argumen
ter, men hvordan han samtidig møtte det problem som alle historisk 
o_rienterte samfunnsforskere møter når de forholder seg til faghisto
nkere: han måtte parere en rekke kritiske bemerkninger om mangel 
på presisjon, for vidtrekkende slutninger om årsakssammenhenger 
og anklager om overdreven teoretisering. 

I 1947-53 underviste Polanyi ved Columbia University i New 
York. Men da Ilona Duczynska ikke fikk oppholdstillatelse i Mc
Carthytidens USA på grunn av sin radikale bakgrunn, måtte fami
lien bosette seg i Canada da hun kom til Nord-Amerika fra England 
i 1950. Polanyi opprettholdt en stilling ved Columbia-universitetet 
og hadde på 1950-tallet omfattende prosjektstøtte fra Ford Founda
tion for å studere den økonomiske organiseringen under oldtidens 
imperier. 19 Hans seminarer på Columbia inspirerte en rekke økono
miske antropologer og økonomiske historikere. Den eldre .Polanyi 
begrenset sin aktivisme til å støtte tøværsbevegelser på begge sider 
av jernteppet, ikke minst i hans eget fedreland Ungarn. Han var sen
tral ved etableringen av tidsskriftet Coexistence, som skulle bygge 
bro mellom motsatte ideologier. Han døde i Pickering, Oirtario i 
1964, kort tid før tidsskriftets første nummer kom ut. 

Det finn�s mye relev�nt_ materiale i «Karl Polanyi Archives» (http://artsandscience.
c_oncor�a.ca/polanyi/) 1 Canada, men det har hittil ikke lykkes å sikre bevilgninger
til en slik utgave. 
18 Fleming, _«Three Years in Vermont», s. 15-27 gjennomgår disse kommentar
rund

';'
e. Særlig den avslut'.ende «Additional note» (s. 294-304 i 1957-utgaven) går

mn pa tema som Polanyi diskuterte med de engelske sosialhistorikerne. 
19 Jfr. Karl Pol�nyi �t .. �-, Trade 4:nd Mark ets in The Early Empires, Chicago
1957, Karl Polanyi, Primitive, Archazc and Modern Economies, Boston 1968. 
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Den liberale utopi og vår tid 

I Den liberale utopi framlegger Polanyi en historisk analyse som er 
ment som en gjennomgripende kritikk av den liberale posisjonen 
både som teori, ideologi og politikk. Michael Polanyi forsto at bro
ren hadde skapt et verk av vesentlig betydning. Da han hadde lest 
manuskriptet våren 1944, skrev han til sin eldre bror: 

«Din egen skjebne har fullt ut, jeg kunne si helt romantisk, full
endt seg i dette arbeidet. Det uttrykker et livs tanker og lidenska
per. Utvendig sett avslutter det en livslang problematisk eksistens 
og sikrer deg med et slag en posisjon du har fortjent. Det åpner på et 
sent punkt en dør som fører deg fra en relativt ukjent posisjon til en 
plass blant berømtheter. I en alder der livet vanligvis bringer usik
kerhet gir det deg for første gang en sikker grunn å stå på. Framfor 
alt kaster det et unikt klar lys over hele ditt tidligere liv og klargjør 
meningen med hver enkelt av de mange forskjellige begivenheter du 
har vært igj ennom.»20 

Polanyi definerer liberalismen som ideen om at samfunnet kan 
organiseres ut fra det selvregulerende markedet alene. Markedet kan 
bare regulere seg selv dersom de tre elementene som er sentrale for 
at et industrielt samfunn i det hele tatt kan utvikle seg- arbeid, pen
ger og naturressurser - defineres som varer. 

Men ifølge Polanyi kan ingen av disse tre elementene behandles 
som varer. Verken mennesker, natur eller penger er produsert for 
salg. Deres «preg av å være varer er totalt fiktivt». Når liberalismen 
forsøker å gjøre denne fiksjonen til realitet, viser det seg .at «ikke 
engang på kort sikt kan noe samfunn tåle virkningene av et slikt 
system av grove fiksjoner, uten at dette samfunnets menneskelige og 
naturlige substans, så vel som dets næringsliv, blir beskyttet fra de 
herjinger denne sataniske kvern forårsaker.»21 Den detaljerte argu
mentasjonen for dette standpunktet gis i bokens sjette kapittel. 

Polanyi betoner at i all historie før det liberale programmet ble 
lansert har økonomisk aktivitet vært forankret i, integrert med og 

20 Sitert etter Fleming, «Three Years in Vermont», s. 23. 

21 Polanyi, Den liberale utopi, s. 108. 
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koblet sammen med andre sfærer av samfunnet. Dette har hindret 
framveksten av et selvregulerende marked. Mar.keder har alltid vært 
forankret i politiske og sosiale institusjoner bygget på gjensidig
hets-, fordelings- og husholdningsprinsipper. Polanyis begrep om 
forankring - om markedets «embeddedness» - har spilt en stor rolle 
for den tverrfaglige forskningen om forholdet mellom økonomi og 
samfunn. 

Polanyi forstår liberalismen som et statsaktivistisk program. 
Den liberale staten prøver å regulere samfunnet slik at idealet om 
det selvregulerende marked realiseres. Dersom markedet skal være 
selvregulerende, må økonomien beskyttes fra alle ikke-økonomis
ke hensyn som grupper i samfunnet måtte gjøre gjeldende. Enhver 
forankring av økonomien må avvikles. Samfunnet må underordnes 
den økonomiske sfærens krav. Et selvregulerende marked er altså et 
marked som dominerer over alle andre samfunnssfærer. Men dette 
utløser selvforsvarsproses·ser. 

Sekvensen der et liberaliserende utspill følges av selvforsvars
prosesser kaller Polanyi en dobbeltbevegelse. Første fase er en li
beral offensiv for å oppheve gamle, tradisjonelle eller yngre, nylig 
oppståtte reguleringer som beskytter elementene arbeid, penger og 
naturressurser, Andre fase består i folkelig eller byråkratisk-statlig 
mobilisering for å regulere og dermed styrke forankringen av øko
nomien. Skillet mellom de to fasene definerer forholdet mellom de 
to underavdelingene av bokens store del to. 

Den liberale tenkningen Polanyi kritiserer forstår dobbeltbeve
gelsen som asymmetrisk. Første fase anses som et allment uttrykk 
for mennesk�ts naturlige tilbøyeligheter, mens andre fase anses som 
historisk oppståtte, uheldige konspirasjoner for å hindre at sam
funnet blir organisert på en «naturlig» måte. Polanyi snur denne 
asymmetrien på hodet: han betrakter gjennombruddet for det libe
rale programmet som et «ekstremt kunstig,, resultat av helt spesi
elle historiske omstendigheter, mens «samfunnets selvforsvar» mot 
konsekvensene av dette betraktes som dypt menneskelige. Han ser 
historien helt fra den industrielle revolusjon som en stor transfor
masjon der utviklingen i hans egen samtid framstår som det liberale 
programmets endelige nederlag. 
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Polanyi viser hvordan de liberale kreftene under krisen i mel
lomkrigstiden gikk inn for finanspolitisk «strukturell tilpasning» og
«autoritære intervensjoner» som skulle disiplinere arbeiderklassen
for å redde de friheter som var knyttet til det selvregulerende mar
ked. De krefter som kunne forsvare demokratiet og de konstitu
sjonelle friheter ble psykologisk og moralsk svekket. Liberalismen
destabiliserte situasjonen og redet i Sentraleuropa grunnen for fas
cister som allierte seg enten med nasjonalister eller med kontrarevo
lusjonen. De vant også på de eiendoms besittende klassenes frykt f�r
arbeiderklassen. Bønder og småborgere generelt fryktet at de stadig
sterkere arbeiderpartiene ville gjenta den russiske revolusjonen i sitt
eget land. Han oppsummerte analysen som følger:

«Planlegging, regulering og kontroll, som liberalerne ønsket å
bannlyse som trusler mot friheten, ble nå anvendt av frihetens ut
talte fiender i den hensikt å gjøre slutt på friheten som sådan. Men
nettopp liberalernes forpurring av enhver reform som involverte
planlegging, regulering eller kontroll, hadde gjort fascismens seier
uunngåelig.»22 Fascistenes maktovertakelse i Tyskland ledet inn i an
dre verdenskrig.

Denne tolknino-en er direkte motsatt nyliberaleren Friedrich
Hayeks påstand o; at planøkonomiske reguleringer - som Polanyi
ville anse som reguleringstiltak til forsvar for «samfunnets ·substans:>
- hadde hovedansvaret for fascismens gjennombrudd." Med utgi
velsen av Den liberale utopi i 1944 ville Polanyi framfor alt opplyse
intellektuelle og beslutningstakere slik at de ikke ga etterfor disse li
berale argumentene. Hvis etterkrigstidens beslutningstakere skjønte
hvilken katastrofe den liberale utopien var ansvarlig for; mente Pola
nyi at myndighetene etter krigen kunne føre en regulerende politikk
som sikret stabil utvikling . Man ville få en industrikapitalisme preget
av et forsvar for arbeid, penger og ressurser. I bokens siste kapittel
betoner han at man kan man tenke seg mange varianter av organisert
kapitalisme innen denne rammen. Bare en linje er utelukket, nemlig

22 Polanyi, Den liberale utopi, s. 318. 

23 Friedrich A. Hayek, The Road to Serfdom
. 
(1944),_ Chicag� 2007, kap. 12, og

Hayeks tidlige notat «Nazi-Socialism» (1933), gJeng:itt 1 appendikset, s.145-8. 
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at arbeid, penger og·ressurser behandles som varer.
Disse antydningene må regnes blant de mest treffende forutsi

gelser samfunnsvitenskapen har sett. I den tidlige etterkrigstiden ble
det på nasjonalt plan i den vestlige verden etablert et antall varianter
av kapitalisme. Alle disse balanserte regulering og demokrati. Ut-·
viklingen avkreftet entydig de intellektuelle nyliberalernes advarsel
om at blandingsøkonomier med aktiv planlegging basert på sam
funnsøkonomiske ekspertråd ville lede til diktatur.24 

De første tretti årene etter 1945 var preget av et samspill mellom
reguleringer på nasjonalt og internasjonalt nivå. Den internasjonale
gullstap.darden ble erstattet av Bretten Woods-systemet med faste,
reviderbare valutakurser. Statene kunne da styre konjunkturutvik0 

!ingen samtidig som de økte forsvaret for arbeidskraften ved å bygge
ut velferdsstaten. 25 De kunne føre innenlandsk penge- og kredittpo
litikk som stimulerte til industriell gjenreisning, og de kunne for
valte naturressursene til fellesskapets fordel.

. På nasjonalt nivå dannet det seg markedsorganiserende kom
. plekser av lovgivning, iµstitusjoner og organisasjoner i forhold til
· alle de tre elementene''.v.aii�,'-penger og naturressurser. I stedet for at
arbeidskraften ble behandlet som vare videreutviklet man lønnsfor
handlingssystemer, sosialpolitikk og trygdeordninger. Regulering
av pengene ble sikret av sentralbank, pengepolitisk lovgivning og fi
nanstilsyn. For naturressursenes vedkommende dannet det seg han
delspolitiske avtaler, statlige avtaler med produsentorganisasjoner
innen primærnæringene, samt konsesjons- og eiendomslovgivning.
Den norcliske modellen kan defineres som en slik kombinasjon
av markedsregulerende institusjoner. Den svarer godt til Polanyis

24 ·Hayek endret senere sin argumentasjon og hevdet at velferdsstaten (heller enn 
planøkonomien) var frihetens største fare, jfr. F. A. Hayek, The Constitution of 
Liberty, London 1960. Jfr Alfred 0. Hirschman, The Rhetoric of Reaction, Cam
bridge, Mass. 1991. Polanyis diskusjon av frihet i Den liberale utopi kan leses som 
en polemikk mot Mises og Hayek. 

25 John G. Ruggie, «International regimes, transactions, and change: embed
ded liberalism in the postwar economic order», i S.D. Krasner, red., International 
regimes, Ithaca 1983 karakteriserer denne fasen som «embedded liberalism» med 
eksplisitt referanse til Polanyi. Den kalde krigen fra 1947 av var åpenbart en viktig 
betingelse. 
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opprinnelige visjoner om en laugssosialistisk organisert økonomi på 
demokratiets grunn. Den har sågar klart seg bedre gjennom de siste 
tiårenes ustabile utvikling enn mange andre av nåtidens økonomisk
politiske modeller.26 

Innen samfunnsforskningen oppdaget man for alvor Den libe
rale utopi tidlig på 1980-tallet.27 Særlig gjorde forskerne oppmerk
som på at den tidlige etterkrigstidens framskritt var i ferd med å 
bli utfordret av en ny liberal offensiv. Programmet om å regulere 
kapitalismen viste seg reversibelt. Den vestlige verden var ikke im
mun mot nye liberale forsøk på avregulering. Det startet i verdens
økonomiens tidligere og nåværende hegemonistater: Thatcher- og 
Reagan-regimene (1979, 1981) i Storbritannia og USA inspirerte of
fensive nyliberale høyrebølger over hele den vestlige verden.28 Disse 
landene gikk foran med fagforeningsfiendtlig politikk som siktet 
mot å undergrave noe av det forsvar som var blitt bygget opp rundt 
arbeidskraften i etterkrigstiden. Dette spredte seg til mange land. 
Samtidig ble det utløst finanskriser i den tredje verden. Med IMFs 
frimarkedsorientering og «the Washington consensus» innen inter
nasjonalt utviklingsarbeid, fikk finansregimet også et større preg av 
selvregulerende marked enn under Bretten Woods. Mens troen på 
«efficient markets» bredte seg, trappet de tunge aktørene i verdens 
ledende finansmarkeder (City of London og New Yorks Wall Stre
et) opp sin omgåelse av reguleringer og intensiverte sin lobbying for 
få dem opphevet. 

26 Lars Mjøset og Ådne Cappelen, «The integration of the Norwegian oil econ
omy into the world economy», Comparative Social Research, 28, 2011, bruker ek
splisitt begreper fra Polanyi i analysen av den norske oljeøkonomiens utvikling fra 
1970 til 2010. For Polanyis ideer om laugssosialisme, se referansene ved note 8 over. 
27 Den amerikanske sosiologen Fred Block har publisert de beste bidragene i 
favør av kritisk videreføring av Polanyis analyse: Fred Block, «Karl Polanyi and 
the Writin• of 'The Great Transformation'», Theory and Society, 32(3), 2003, Fred 
Block & Margaret Somers, «In the shadow of Speenhamland: Social Policy and the 
Old Poor Law», Politics and Society, 31(2), 2003, Fred Block, «Polanyi's Double 
Movement and the Reconstruction of Critical Theory», Papers in Politi.cal Econo
my, 38, 2008. Block har også skrevet innledningen til siste amerik.anske utgave, Karl 
Polanyi, The Great Transformation, Boston, tredje utgave, 2001, som for øvrig også 
inneholder et forord av den ledende amerikanske økonomen Joseph Stiglitz. 
28 Om denne perioden, se Mjøset, «Nyliberalisine, økonomisk teori og kapitalis-
mens mangfold» (se note 7 over), s. 81 ff. 
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I lys av Polanyis begrep om dobbeltbevegelse må 1945-71 reg
nes som en klar andre fase. Perioden fra 1970-tallet og framover må 
oppfattes som første fase av en ny dobbeltbevegelse. Dette viser at 
vi som et minimum må skille mellom to transformasjoner i den vest
lige kapitalismens historie. 

Men denne innsikten må _også gjøres gjeldende mot Polanyis 
egen analyse av utviklingen før andre verdenskrig. På dette punkt 
bør vi i dag revidere både Polanyi og liberalerne. Begge faser i dob
beltbevegelsen bør betraktes som historisk spesifikke. Vi må derfor 
skille mellom en rekke historisk kontekstualiserte dobbeltbevegel
ser. Vi må ved analysen av kapitalismens utvikling være i stand til å 
skille mellom flere transformasjoner i den britiske økonomien. Vi 
må innse hvordan Storbritannia fra slutten av 1800-tallet i økende 
grad skilte seg fra Tyskland og USA, og sammenlikne disse landenes 
utviklingshistorie ut fra begrepet om ulik utvikling. 

Polanyis ene «store transformasjon» oppløser seg således i mange 
mindre. Vi må kort sagt kunne analysere «varianter av kapitalisme».29 

Dagens lesere av Den liberale utopi bør merke seg at selv om Po
lanyi har en tendens til å generalisere dobbeltbevegelsen over hele 
kapitalismens utviklingshistorie, så analyserer han i boken egentlig 
flere historisk spesifikke transformasjoner. Det viktigste ved boken 
er at Polanyi utvikler et begrepsapparat som gjør dette mulig, og 
som definitivt også kan brukes på dagens situasjon. 

I det finanskrisen 2007 /8 førte til en statsgjeldskrise i både USA 
og Europa, har stabiliseringspolitikk av den typen Polanyi fant i 
mellomkrigstiden kommet på dagsorden også i den vestlige kapita
lismens kjerneområder. Men situasjonen er forskjellig fra den under 
gullstandarden før og etter første verdenskrig. Forholdet mellom 
valutaene til de sentrale enhetene i den vestlige kapitalismen er i dag 
flytende, mens gullstandarden var et fastkurssystem. Men EU har 
etablert en valutaunion i et område der slett ikke alle enhetene er 
egnet til å være medlem i en slik union, særlig ikke når unionen helt 
mangler et system for finanspolitiske overføringer. Dermed virker 

29 For en introduksjon til denne litteraturen, se Lars Mjøset & Tommy H. Clau
sen, «An introduction to the comparison of capitalisms», Comparative Social Re
search, 24, 2007, 1-17. 
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valutaunionen på svake land (som Hellas) akkurat slik paripolitik
ken virket da man gjeninnførte gullstandarden i mellomkrigstiden. 
De sterkeste landene presser de mest gjeldstyngede til innstramnin
ger, som tærer på det forsvar som i etterkrigstiden er bygget opp 
rundt både arbeidskraft, penger og naturressurser. 

I etterkrigstiden erstattet USA Storbritannia som hegemonimakt 
i verdensøkonomien. Ulikt gjeldsrammede land innen EU, har USA 
derfor i dag muligheten til å redusere sin gjeld gjennom inflasjon. 
Siden landet også utsteder verdensvalutaen dollar, er devaluering 
kosmadsløst så lenge andre stormakter eller store investorgrupper 
ikke mister tilliten til valutaen.30 

Ved siden av å studere de forskjellige variantene av vestlig ka
pitalisme, må vi innse at denne vestlige kapitalismen ikke lenger er 
enerådende i verden. Vi må utvide Polanyis perspektiv ved å legge 
vekt på ulik utvikling i verdensøkonomien som helhet. I perioden 
1945-70 fant den geopolitisk viktige ulike utviklingen sted innenfor 
den vestlige verden: Vest-Europa hentet inn USAs produktivitets
forsprang, hvilket var noe av historien bak problemene fra 1970-tal
let av. Japan var et enslig østlige medlem av denne vestlige eliten av 
kapitalistiske økonomier. 

De siste tjue årene, siden slutten av Den kalde krigen, er imidler
tid den vestlige kapitalismen i sin helhet utfordret av de «framvok
sende økonomiene». I en situasjon der hele Vesten er rammet av en 
dyptgående økonomisk krise, er land som Kina, India og Brazil i 
ferd med å hente inn noe av Vestens forsprang. I disse landene får vi 
nye varianter av kapitalisme, men de kan fortsatt defineres ved å stu
dere de markedsorganiserende kompleksene som d;nnes omkring 
elementene arbeid, penger og kapital. 

Kina har i flere tiår omregulert - mer enn deregulert - sin øko
nomi. Man har sterkt·produktivitetsfremmende, men kyniske regu
leringer av arbeidskraften. Ledelsen i den verken demokratisk el
ler liberalt pregede staten prøver nå å parere den mobilisering som 
oppstår blant de arbeidende massene, og å vinne legitimitet hos den 
økende middelklassen som den økonomiske veksten skaper. Den 

30 Barry Eichengreen, Exorbitant Privilege, Oxford 2011. 
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kinesiske staten gir utenlandsk kapital gode betingelser, men styrer 
den økonomiske politikken, ikke minst pengepolitikken (kreditt og 
valuta) med klart definerte utviklingsformål for øyet. Landet akti
verer seg dessuten internasjonalt for å sikre tilgang til nødvendige 
råstoffer. 

. I et bredere internasjonalt perspektiv har endringer i det interna
sjonale matvareregimet tvunget mange land i den tredje verden til å 
gi opp målsetninger som matvaresikkerhet gjennom selvforsyning. 
Dermed gjøres naturressursene i større grad til rene varer på ver
densmarkedet. Det viktigste nye trekket når det gjelder naturressur
ser på internasjonalt plan er imidlertid FN-systemets og de meteo
rologiske fagfellesskapenes innsats for å varsle om faren for global 
oppvarming. Oppmerksomheten om de globale miljøproblemene 
vaktes midt på 1980-tallet, men Polanyis bok hadde allerede førti år 
tidligere pekt på umuligheten av å behandle våre naturressurser som 
varer produsert for salg på et marked. Naturressursene er begren
sende, og uregulert bruk av vårt reservoar av fossile brensler har vist 
seg å true livsvilkårene på kloden. Forandres naturgrunnlaget trues 
også «samfunnets substans». 

Den økende interessen for Polanyis analyse fra 1980-tallet og 
framover har vist at svært mange brennende tema i dagens debatt om 
sosial utvikling, økonomisk politikk og politisk mobilisering kan 
forstås med referanse til hans begrepsapparat. Den boken som nå 
foreligger i norsk oversettelse er altså ikke bare en klassiker i sam
funnsforskningen, men også et pionerarbeid som gir begrepsmessige 
elementer til en teoretisk ramme som vi kan bruke til å forstå vår 
egen samtid. 
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