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Καρλ Πολάνυι (1886 -1964)

Καρλ Πολάνυι Ούγγρος διανοητής – νομάδας εβραϊκής καταγωγής με 
έντονη πνευματική και πολιτική δράση, θεμελιωτής του κλάδου της 
Οικονομικής Ανθρωπολογίας .



Καρλ Πολάνυι: Βιογραφικά Στοιχεία

• Γεννήθηκε στη Βιέννη, μέλος μιας πλούσιας εβραϊκής οικογένειας και 
ανατράφηκε σαν προτεστάντης.

• Ήταν μέλος μιας ασυνήθιστης οικογένειας. Αυτός και τα τέσσερα αδέλφια του 
έθεσαν σαν στόχο της ζωής τους την ανατροπή του φιλελεύθερου ιδανικού της 
οικονομίας της αγοράς.

• Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης, όπου υπήρξε ενεργό 
μέλος του «Κύκλου του Γαλιλαίου» μιας ένωσης αυτό-αποκαλούμενων 
ελεύθερων στοχαστών.

• Εργάστηκε στη Βιέννη σαν δημοσιογράφος τα ταραγμένα χρόνια της δεκαετίας 
του 1920 όπου παντρεύτηκε την Ιλόνα Ντουτσίνσκα, δραστήριο μέλος του 
Ουγγρικού Κομμουνιστικού Κόμματος επί ηγεσίας του Μπέλα Κουν.

• Το 1930 μετανάστευσε στην Αγγλία όπου και συνέγραψε το πιο σημαντικό έργο 
του τον «Μεγάλο Μετασχηματισμό», και εργάστηκε στην εργατική επιμόρφωση.

• Στο Λονδίνο επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τις αξίες του χριστιανικού σοσιαλισμού.
• Το 1940 όταν οι Γερμανοί εξαπολύουν τον κεραυνοβόλο πόλεμο ο Πολάνυι 

βρίσκεται εγκλωβισμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου σύντομα τον καλούν να 
διδάξει οικονομική ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Κολούμπια, θέση που κρατά ως 
το 1953 όποτε αποσύρεται στο Καναδά όπου ζούσε η γυναίκα του.

• Πεθαίνει στο Καναδά το 1964. Όπως έχει γραφθεί για αυτόν υπήρξε 
κομμουνιστής αλλά όχι μαρξιστής.



Βασικές Κατευθυντήριες Γραμμές του 
έργου του Πολάνυι

• Η οικονομία της αγορά η οποία κυριαρχεί κατά το 19ο αιώνα στις Δυτικές 
κοινωνίες αντιστρέφει τη σχέση κοινωνίας και οικονομίας: ενώ μέχρι τώρα η 
οικονομία ήταν ένα υποσύστημα ενσωματωμένο στη κοινωνία, η οικονομία της 
αγοράς αυτονομείται από την κοινωνία και τελικά κυριαρχεί πάνω σε αυτήν.

• Η αλλαγή αυτή είναι καταστροφική για την κοινωνία όχι μόνο οικονομικά αλλά 
κυρίως πολιτισμικά και ηθικά.

• Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν η επικράτηση φασιστικών καθεστώτων 
και η κήρυξη των δύο παγκόσμιων πολέμων.

• Αντίθετα με τα όσα υποστηρίζουν οι φιλελεύθεροι ο άνθρωπος δεν έχει μια 
φυσική  κλίση  για  το κέρδος. Ανθρωπολογικές έρευνες απέδειξαν ότι ο 
άνθρωπος κυρίως χρησιμοποιεί το πλούτο που διαθέτει για να αυξήσει το 
κοινωνικό του γόητρο  - και να ενισχύσει την κοινωνική του υπόσταση.

• Η κυριαρχία της οικονομίας της αγοράς με βάση την αρχή του «Laissez  - faire” 
είναι μια ουτοπία. Στη πραγματικότητα αναγκαία προϋπόθεση για την κυριαρχία 
της ήταν οι συστηματικές και συνέχεις κρατικές παρεμβάσεις.

• Στην ουσία μπορούμε να χωρίσουμε την οικονομία σε δύο τομείς: στην τυπική 
οικονομία που κυριαρχεί η πίστη στη αγορά και τους νόμους της και στην 
ουσιαστική οικονομία που περιλαμβάνει τις αρνητικές επιπτώσεις της αγοράς 
στην κοινωνία.



Βασικές Κατευθυντήριες Γραμμές του 
έργου του Πολάνυι

• Η οικονομικής επιστήμη θεωρεί ότι η ανθρώπινη εργασία μπορεί να πουληθεί και 
να αγορασθεί όπως οποιοδήποτε άλλο προϊόν το οποίο διατίθεται στην αγορά.

• Στη πραγματικότητα η αγορά θεωρεί την εργασία, τη γη και το χρήμα ως πλήρως 
εμπορεύσιμα προϊόντα. Όμως στη πραγματικότητα κανένα από τα τρία δεν 
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αγοραπωλησίας.

• Η κοινωνία συνολικά και όχι μόνο η εργατική τάξη αντιδρά στις ολέθριες 
συνέπειες της αγοράς. Ουσιαστικά μιλάμε για μια «διπλή κίνηση»: από την μια το 
κράτος και η οικονομική ελίτ κάνουν ότι μπορούν για να βοηθήσουν την αγορά να 
λειτουργήσει και από την άλλη πλευρά όλες οι κοινωνικές τάξεις παίρνουν μέτρα 
εναντίον της, τα οποία στοχεύουν στην αυτό-προστασία. 

• Αποτέλεσμα αυτής της διπλής κίνησης είναι τα κρατικά μέτρα κοινωνικής 
πολιτικής.



Speenhamland

• Κορυφαίο μέτρο κοινωνικής πρόνοιας που 
επιβλήθηκε στην Αγγλία για την ανακούφιση των 
Φτωχών. Γνώρισε μεγάλη εφαρμογή το διάστημα 
1830 – 1834 αλλά τελικά αποσύρθηκε σαν 
επιζήμιο για την αξιοπρέπεια της εργατικής 
τάξης.

• Ο Πολάνυι πιστεύει ότι η Speenhamland
επιβλήθηκε ως συνέπεια της διπλής κίνησης και 
απέδειξε με τη παταγώδη αποτυχία της ότι 
σύστημα ελεύθερης αγοράς και κοινωνική 
προστασία είναι δύο έννοιες ασύμβατες.



Καρλ Πολάνυι – Καρλ Μαρξ: 
Ομοιότητες 

• Πιστεύουν και οι δύο ότι οι εργάτες χάνουν την δημιουργικότητα 
τους και ότι αλλοτριώνονται στον καπιταλισμό ή την οικονομία της 
αγοράς.

• Βασικό κίνητρο του ανθρώπου δεν είναι η συσσώρευση κέρδους 
και πλούτου με σκοπό την αποθήκευση και την επανεπένδυση του.

• Και οι δύο πιστεύουν ότι αυτό που ονομάζεται ατομική ελευθερία 
σύμφωνα με τον φιλελευθερισμό είναι στην πραγματικότητα 
πολιτική απομόνωση των επιμέρους ατόμων και ενίσχυση της 
πολιτικής παθητικότητας και ιδιώτευσης.

• Και οι δύο εκφράζουν την αισιόδοξη άποψη ότι η κοινωνική 
αλλαγή είναι εφικτή, με την επαναστατική ανατροπή των 
καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής (Μαρξ) και την 
αντικατάσταση της οικονομίας της αγοράς από μια σοσιαλιστική 
οργάνωση της οικονομίας (Πολάνυι).



Καρλ Πολάνυι – Καρλ Μαρξ: Διαφορές

• Αντίθετα με το Μαρξ ο Πολάνυι δεν θεωρεί ότι η 
ανθρώπινη ιστορία είναι μια συνεχής πάλη ανάμεσα σε 
δύο συγκρουόμενες τάξεις.

• Θεωρεί αντίθετα ότι τόσο η εργατική όσο και η αστική τάξη 
ενώνονται στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν την 
αγορά.

• Επομένως η κοινωνική ιεραρχία μεταξύ πολιτικά και 
οικονομικά ισχυρών και φτωχών κοινωνικών στρωμάτων 
δεν θεωρείται ζήτημα στο έργο του Πολάνυι.

• Στη πραγματικότητα μπορούμε να αναζητήσουμε 
ομοιότητες ανάμεσα στον Καρλ Πολάνυι και τον Εμίλ 
Ντυρκέμ.
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