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Taloustieteen piirissä on viimeaikoina herän-
nyt kiinnostusta uskonnollisten ja taloustieteel-
listen ilmiöiden keskinäisiin vuorovaikutussuh-
teisiin. Uskonnon taloustieteen piiriin voidaan
lukea Robert J. Barron uudet kasvuteoreettiset
ehdotukset. Uskonnollisia muuttujia hyödyn-
netään empiirisissä taloudellisen kasvun mal-
leissa, joissa nämä muuttujat toimivat moraa-
listen ja eettisten arvojen edustajina. Toisaalta
monia uskonnollisen käyttäytymisen ilmiöitä
voidaan tehokkaasti selittää käyttäen taloustie-
teellistä argumentointia ja työvälineistöä. Täs-
tä ajankohtainen esimerkki on Eli Bermanin
taloustieteellinen analyysi radikaalien islamis-
tien ajattelutavasta.

Käsittelyssä oleva Nelsonin kirja edustaa
näistä poikkeavaa tutkimuslinjaa. Siinä huomio
suuntautuu taloustieteellisen ja teologisen ar-
gumentaation ja retoriikan yhtäläisyyksiin.
USA:n sisäministeriön ekonomistina pitkään
toiminut Robert Nelson toimii nykyisin Mary-
landin yliopiston (School of Public Affairs) ta-
loustieteen professorina. Hänen uusimman kir-
jansa perusteesi on, että taloustieteilijät pyrki-
vät samaistumaan luonnontieteen itseymmär-

rykseen ja argumentointitapaan. Todellisuu-
dessa he kuitenkin ovat lähempänä teologiaa
kuin luonnontiedettä. Arvovapaan taloustie-
teen vähintäänkin implisiittinen ideaali on pal-
jon hankalammin saavutettavissa yhteiskunnal-
lisessa analyysissa, jota taloustiedekin väistä-
mättä edustaa, kuin vaikkapa elektroniikan la-
boratoriomittauksissa. Kirja on temaattisesti
jatkoa hänen vuonna 1991 ilmestyneelle kir-
jalleen ”Reaching for Heaven on Earth: The
Theological Meaning of Economics”.

Nelsonin huolellinen taloustieteen oppihis-
torian analyysi pyrkii osoittamaan useiden kes-
keisten taloustieteen kehittäjien, heistä näky-
vimpänä Paul Samuelsonin, käyttäneen teolo-
gialle ominaista retoriikkaa argumentoidessaan
talousteorioidensa puolesta. Taloudellisen
niukkuuden ja loputtomien tarpeiden dilem-
masta on luotu taloudellisen perisynnin kor-
pus, tarujen golem, josta ihmiskunnan kärsimys
kumpuaa. Tästä kirouksesta voidaan vapautua
vain oikein formuloidun, horjumattomasti si-
säistetyn ja rationaalisen talouskäyttäytymisen
avulla, taloudellista kasvua generoivan mes-
siaanisen kapitalismin kautta. Taloudellinen
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vahva kasvu johtaa ihmiskunnan uuteen para-
tiisiin, messiaanisen utopian tuhatvuotiseen
rauhanvaltakuntaan. Siellä taloudellinen niuk-
kuus ei enää vaivaa kuluttajia, vaan kaikilla on
riittävästi materiaalista varallisuutta, edelleen
tarjoten ihmisille riittävän henkisen onnellisuu-
den tilan.

Taloustieteen koulukuntien kehitys ja for-
mulointi voidaan nähdä analogiana läntisen
teologian valtavirran jakautumiseen katolilai-
suuteen ja protestantismiin. Nämä koulukun-
nat sisältävät samalla omat oletuksensa olemas-
saolon peruskysymyksistä. Katolisuus uskoen
ihmiskunnan rationaalisiin kehitysmahdolli-
suuksiin (edustajinaan Aristoteles, Tuomas Ak-
vinolainen ja J.M. Keynes), toisaalta protestan-
tismi edustaen pessimistisempää ja radikaalim-
paa ihmiskuvaa, jossa ilman dramaattista suun-
nanmuutosta ei seuraa mitään todellista edis-
tystä (Platon, Augustinus, Calvin ja Marx). Nel-
son liittää tämän näkökulman taloustieteen vii-
mevuosisadan merkittävimpiin koulukuntiin.
Cambridgen ja MIT:n edustaman taloudellisen
insinööritieteen kulta-aikaa kesti 1960-luvulle,
ja sen keskeisimpänä edustajana toimi Paul Sa-
muelson (Raamattuna taloustieteen klassinen
perusoppikirja, ”Economics”). Aivan kuten
katolisuudessa tarvitaan teologian ammattilai-
sia, papistoa, toimimaan välimiehinä Jumalan
ja tavallisten kansalaisten välillä, samoin Sa-
muelsonin mukaan tarvitaan julkisen vallan
ekonomisteja säätelemään kansantalouden toi-
mintaa. Tälle vastavoimana syntyi liberaalia in-
dividualismia edustava Chicagon koulukunta,
Frank Knightin johdolla, pyrkien taloustieteen
reformaatioon. Heidän mukaansa poliitikot ja
byrokraatit eivät mitenkään pystyneet toimi-
maan talouspolitiikan säätelyllään yhteisen
edun hyväksi.

Nelsonin tarkoitus on osoittaa, että talous-

tiede, yhtä vähän kuin muutkaan yhteiskunta-
tieteet, ei ole arvovapaata. Puhdaslinjaisinkin
ekonometrinen mallinnus sisältää aina sisään-
rakennettuja arvostuksia ja moraalisia kannan-
ottoja, yleensä tutkijan sitä tiedostamatta. Täs-
sä Nelson muistuttaa toista taloustieteen reto-
riikan huomioitsijaa, McCloskeyta, joka myös
pitää taloustieteellisen tutkimuksen implisiitti-
siä arvoja ja kätkettyä metafysiikkaa sen varsi-
naisia eksplisiittisiä tuloksia mielenkiintoisem-
pina. Nelson kuitenkin perustaa näkemyksen-
sä yksipuolisemmin taloustieteen historian
merkittävimpiin teoksiin, siinä missä McClos-
key huomioi johdonmukaisemmin myös uu-
simman taloustieteen kehityspiirteet.

Adam Smithin vapaa markkinatalous sisäl-
tää kiintoisan paradoksin. Markkinoiden te-
hokkuus perustuu omaa hyötyään maksimoi-
viin toimijoihin. Toisaalta tämän oman edun
tavoittelun tulee tapahtua tiukkojen sääntöjen
puitteissa. Markkinoiden olemassaolo vaaran-
tuu vakavasti mikäli oman edun tavoittelu joh-
taa korruptioon, laittomuuksiin tai epärehelli-
syyteen. Itsekkyys vaatii siis kaitsijakseen vah-
vat eettiset ja juridiset instituutiot. Eräs tällai-
nen eettinen instituutio on uskonto. Positiivi-
sessa mielessä se voi mahdollistaa sellaisen
kulttuurisen ja yhteiskunnallisen normiston
syntymisen, joka generoi kuluttajien sosiaalis-
ta pääomaa. Tämä luo samalla edellytyksiä
myös vahvempaan taloudelliseen kasvuun.

Nelson menee päättelyssään vielä tätä pi-
demmälle. Hän vihjaa, että vahvimmin itse
moderni taloustiede toimii yhteistä hyvää ta-
voittelevana normistona, siis faktisesti yhteis-
kunnan sekulaarina uskontona. Vapaiden
markkinoiden, ja sen uskollisena apostolina
toimivan taloustieteen, uskonnollisena tavoit-
teena on maksimoida materiaalisten hyödyk-
keiden allokaation tehokkuutta ja näin aikaan-
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saada taloudellista kasvua. Taloudellinen kas-
vu taas pyrkii sekulaariin ”pelastukseen”,
maanpäälliseen taivaan valtakuntaan, jossa
hyödykkeiden niukkuus, siis suuri saatana itse,
on viimein poistettu. Loogisena sivujuonteena
on nähdä ekonomistit uuden sekulaarin papis-
ton edustajina.

Kirjan kiinnostavinta antia löytyy sen kol-
mannesta osasta, jossa Nelson kuvaa Chicagon
koulukunnan sisäistä kehitystä alkaen Frank
Knightin vahvasta yksityisomistuksen ja voiton
tavoittelun puolustuksesta, joka on ”valitetta-
va, mutta välttämätön” yhteiskunnan toimin-
nan tae (s.121). Tämä yksilönvapauden puolus-
tus syveni äärimmilleen Chicagon koulukun-
nan toisen ja kolmannen sukupolven ekono-
mistien (joista Nelsonin erityiskäsittelyyn pää-
sevät mm. George Stigler, Milton Friedman,
Gary Becker ja Richard Posner) keskuudessa,
jotka hylkäsivät Knightin vähäisetkin ajatukset
yksilön valinnan sosiaalisista dimensioista, ja
naulasivat puhtaan kalvinismin teesit myös ta-
loustieteeseen, jota hänen mukaansa edustaa
hyödyn maksimoinnin ja taloudellisen tehok-
kuuden absoluuttinen valta-asema talouden
analyyseissa.

Nelsonin selkeästi kirjoitetun tuotoksen an-
sio on arvovapaan taloustieteen ideaalin mah-
dottomuuden osoittaminen. Se sopinee erin-
omaisesti myös perusoppikirjaksi neoklassisen
taloustieteen historiasta. Toisaalta, enpä usko
Nelsonin havainnossa olevan monellekaan
suurta yllätystä, sen verran postmodernismi on
ravistellut myös puhtaan tieteen perusteita. In-

himilliseen toimintaan kuuluu elimellisesti ref-
lektio ympäröivän yhteiskunnan ja toisten toi-
mijoiden kanssa. Tässä kohtaamisessa syntyy
jännitteitä, sopimuksia ja fraktioita. Nelsonin
tapa käyttää teologiaa tämän prosessin meta-
forana on jännittävä ja projisoi uusia näkökul-
mia asiaan, mutta olisiko sittenkin luontevam-
paa puhua tässä yhteydessä paremminkin ”ta-
loustieteen politiikasta” tai ”taloustieteen filo-
sofiasta”? Nelson käsittääkseni käyttää sanaa
”teologia” vain retorisena kuvana, edustamaan
kaikkea ei-luonnontieteellistä päättelyä, johon
elimellisesti liittyvät tunteet, uskonnot, ideolo-
giat, jne. Nelson varsinaisesti puhuukin siis ta-
loustieteen ihmiskuvasta ja sen heijastumises-
ta harjoitettuun tutkimustoimintaan. 
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