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Dansk kapitalisme Anders Lundkvist Hent PDF Forlaget skriver: Anders Lundkvist skildrer i Dansk
kapitalisme 250 års økonomisk historie.

Forhistorien begynder i slutningen af 1700-tallet med afviklingen af feudalismen og fortsætter med
kapitalismens gennembrud med industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet. Efter en diskussion af,

hvorledes en folkelig økonomisk selvforvaltning (andelsbevægelsen) dominerede i årene fra 1880’erne til
omkring første verdenskrig og udgjorde et alternativ,  analyserer forfatteren, hvordan kapitalismen langsomt
udbygges frem mod slutningen af 1950’erne. Derefter fulgte velfærdskapitalismen eller velfærdsstaten, hvor
den offentlige sektor og en demokratisk styring af økonomien fremstod som en alternativ økonomisk model.
Velfærdskapitalismen forblev imidlertid et intermezzo, fra 1980erne og frem afløst af en kras nyliberalisme og

en gennemgribende globalisering. Klart markeret med Reagan og Thatcher. Og af de hjemlige aktørers
bemærkelsesværdige accept heraf.

En ændring af magtforholdene i samfundene kan, vurderer Lundkvist, ændre forholdene og skabe mulighed
for radikale ændringer, hvis og når kapitalismens nuværende stagnation udvikler sig til en permanent krise. I

serien Indsigt og utopi.
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