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Robert J. Shiller, vuoden 2013 nobelisti, on 
kirjoittanut kiinnostavan ja ajankohtaisen kir-
jan. Hän analysoi talouden narratiiveja, siis 
kertomuksia ja selityksiä asioista ja tapahtumis-
ta, jotka leviävät laajalle. Narratiivit voivat olla 
tosia tai vääriä ja ne voivat laajentua epide-
mioiksi virusten lailla. Shiller määrittelee kir-
jansa tavoitteeksi narratiivien identifioinnin ja 
huomioon ottamisen tutkimuksissa. Kirjassa 
kehitetään teoria narratiivien kytkemisestä 
”normaaliin” taloudelliseen analyysiin.

Narratiivit muokkaavat käsityksiämme ta-
louden tilasta ja kehityksestä. Esimerkkinä 
tästä on vuonna 1929 alkanut suuri lamakausi.  
Se muutti myös taloustiedettä ja sen synnyttä-
mät narratiivit ovat näkyneet myöhempien krii-
sien yhteydessä. Narratiivit toistuvat muuttaen 

muotoaan. Väärätkin narratiivit ohjaavat talou-
dellista päätöksentekoa.

Shiller on tutkinut narratiivien syntyä ja 
vaikutusta erityisesti uutisvirtojen ja muun vas-
taavan informaation perusteella. Lähteinä ovat 
aikaisemmilta vuosilta lehdistö ja kirjallisuus 
sekä viime vuosina hakukoneiden avulla myös 
muun muassa sosiaalinen media. 

Kirja on täynnä kiinnostavia ja hauskoja 
esimerkkejä. Suosittuja narratiiveja ovat ne, 
joihin uskotaan ja viitataan jatkuvasti, kuten 
Bitcoin-epidemia, kultakannan tuomat edut, 
automaation aiheuttama työttömyys tai usko 
osake- ja kiinteistömarkkinoiden jatkuvaan 
kasvuun. Sellaisia ovat myös viime finanssikrii-
sien aiheuttamat paniikit; miten ne ovat levin-
neet oikeina ja väärinä uutisina ja vaikuttaneet 
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päätöksiin samalla muuttuen kriisien kuluessa. 
Usein on viitattu vuoteen 1929.

Kirjan narratiiveja ovat myös eri talousteo-
rioiden yleistymisen ja ”suosion” vaihtelut. Esi-
merkiksi kerroin-kiihdytin- tai IS-LM -mallin 
frekvenssi julkaistuissa artikkeleissa ja muissa 
yhteyksissä on vaihdellut ajan kuluessa. Edel-
lisen referenssihuippu oli 1950 -luvulla ja jäl-
kimäisen 1980 -luvulla. Kirjassa graafeina esi-
tetyt narratiivien nousut ja laskut noudattavat 
usein, mutta eivät aina, normaalijakaumaa.

Teoksessa korostuu eri tieteenalojen vuoro-
vaikutus. Erityisen kiinnostava on Shillerin 
vertailu lääketieteeseen, jossa on jo kauan ma-
temaattisilla malleilla ennustettu epidemioiden 
syntyä ja leviämistä. Shiller haluaa taloustietee-
seen vastaavaa. 

Miksi toiset narratiivit leviävät virusten 
lailla? Usein tarinat, jotka ovat viihdyttäviä, 
ovat keskeisiä ihmisten ajattelussa ja motiiveis-
sa. Shiller toteaa, että monet narratiivit, vaikka 
olisivat laajalle levinneitä, eivät kestä tarkem-
paa analyysiä. Esimerkiksi Laffer -käyrään ja 
”shareholder value´n” maksimointiin kohdis-
tuu monia narratiiveja, jotka eivät ole tosia. 
Silti niiden suosio on ollut suurta ja tartunnan 
leviäminen nopeaa. Vastaavia esimerkkejä on 
kirjassa paljon.

”Narratiivien ekonomian” avulla pyritään 
siis ennakoimaan odottamattomia taloudellisia 

tapahtumia, kuten lama- ja laskukausia. Kau-
saliteetti on tosin usein kahdensuuntaista. Vi-
rusten lailla leviävät uskomukset, tarinat ja 
muut narratiivit vaikuttavat talouteen, mutta 
toisaalta reaalimaailman muutokset synnyttä-
vät uusia narratiiveja. Tästä vuorovaikutukses-
ta on paljon väitelty muun muassa itseään to-
teuttavien ennusteiden yhteyksissä.

Shillerin tavoitteena on narratiivien syste-
matisointi osaksi taloustieteellistä analyysiä 
lääketieteen epidemiologian tapaan. Ongel-
mallista on, että ihmisten käyttäytymistä oh-
jaavat narratiivit voivat olla oikeita, vääriä, 
suuria, pieniä, nopeasti tai hitaasti maailmaa 
muuttavia, eikä Ihmisten käyttäytyminen ole 
aina rationaalista. Kirjassa on konkreettisia 
ehdotuksia, miten narratiivien järjestelmällistä 
tutkimusta olisi kehitettävä. On epävarmaa, 
päästäänkö tässä kestäviin tuloksiin. Kriisit ja 
muutokset tuntuvat tulevan lähes aina yllät-
täen ja huomaamatta, kuten nyt koronavirus  
COVID-19. On selvää, että tästä pandemiasta 
tulee uusia narratiiveja. COVID-19 tullaan 
muistamaan pitkään.

Kirja on monine esimerkkeineen hyvä, 
mutta hieman hajanainen. Se päätyy silti pe-
rusteltuun synteesiin. Mikäli Shillerin kirjassa 
esittämät suositukset ja teesit toteutuvat, ta-
loustieteeseen saadaan uusia näkökulmia pe-
rimmäisten syiden analysointiin. □


