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”I kapitalismens hjärta finns den kreativa förstörelsen”, skrev ekonomen Joseph Schumpeter för 

ungefär 80 år sedan, medan andra världskriget rasade. Han beskrev kapitalismens kreativa 

förstörelse som en ständigt återkommande storm som river ner det som inte är tillräckligt stabilt för 

att stå pall i den starka vinden. Därigenom skapas plats för det nya och det bättre. Helt nödvändiga 

processer för innovation och framsteg, med andra ord. 

Schumpeter tillämpade huvudsakligen konceptet om kreativ förstörelse på uttjänade 

tillverkningsprocesser som, när de försvinner, gör plats för smartare och mer produktiva lösningar. 

Men inom nationalekonomin används begreppet bredare än så. Och den kreativa förstörelsen, och 

tron på att dess effekter huvudsakligen är positiva, är en av de främsta anledningarna till att vi som 

tror på marknadsekonomi och kapitalism tycker att staten inte ska ingripa i marknaders funktionssätt 

annat än i extrema fall. 

Vi vet att även om det kan vara enormt hårt för både grundare och kund att företag går under, eller 

att en uttjänad produkt försvinner och ersätts av något nytt, så är det samhällsekonomiskt helt 

riktigt. Eller som Margaret Thatcher uttryckte det: ”Att sörja över [den kreativa förstörelsen] skulle 

vara att sörja över friheten och framstegen.” 

Så vad är det som gör den ekonomiska krisen som covid-19 har föranlett, så annorlunda? Varför 

ropas det nu lika högt från höger som från vänster efter enorma statliga stödinsatser? Varför kräver 

Ulf Kristersson plötsligt att staten ska betala restaurangers hyror, i stället för att luta sig tillbaka mot 

kapitalismens kreativa förstörelse och framstegen som brukar komma i dess kölvatten? 

Anledningen är helt enkelt att det här inte är en vanlig ekonomisk avmattning, och den ekonomiska 

förstörelse som covid-19 för med sig inte är det minsta kreativ. Nu handlar det inte om att produkter, 

tillverkningsprocesser eller företag slås ut för att de inte håller måttet i jämförelse med de bättre 

alternativ som är på gång. I stället handlar det om att världen, plötsligt (men temporärt) har blivit 

galen. I denna uppochnervända värld där vi plötsligt befinner oss står alla hjul stilla och efterfrågan 

på det mesta förutom ansiktsmasker och toalettpapper sjunker till nära noll. Då spelar det ingen roll 

hur prisbelönt en restaurangs mat är, eller hur lovande ett exportföretags koncept är – de har dåliga 

chanser att överleva, och anledningen är inte brist på innovationskraft. 

När covid-19 så småningom tyglats och världen blir rättvänd igen kommer vi att vilja gå på restaurang 

igen, och kunderna kommer komma åter till exportföretaget. Men då vill det till att restaurangerna 

och företagen överlever så länge. Det inser man från såväl höger som vänster, och utmaningen blir 

nu att lyckas kyla ner samhället så mycket som krisens hälsoaspekter kräver, men inte så mycket att 

vi samtidigt fryser ihjäl. Jag håller tummarna för att den ekonomiska stimuli som nu görs världen över 

räddar favoritkaféer, den mysiga restaurangen på hörnet och min dotters älsklingsklädmärke. Och 

blir det så kommer jag, som ivrig anhängare av marknadsekonomi och kapitalism, för en gångs skull 

att tacka staten för en god insats. 
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