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Finlands Banks institut för ekonomisk forskning 25 år 

SAMMANDRAG 

Vid Finlands Bank verkar ett forskningsinstitut~ som har 

tilI uppgift dels att sammanställa erforderligt bakgrundsmaterial 

för det penning- och finanspolitiska beslutsfattandet J dels att 

över huvud befrämja den ekonomiska forskningen i Finland. Insti

tutet har i mars 1969 existerat 25 år isin nuvarande form, men 

dess uppkomst kan ledas tillbaka tilI ett halvsekelgammalt beslut. 

Olika faser i utvecklingen 

Är 1919 inrättades vid Finlands Bank en statistisk avdelning 

och år 1929 dessutom .en aVdelning för konjunkturforskning. De 

anställda vid dessa avdelningar uppgick år 1938 tilI sammanlagt 

10 personer. 

Efter sammanslagning av de båda avdelningarna inledde Fin

lands Banks institut för ekonomisk forskning sin verksamhet i 

mars 1944. Enligt ett dåtida beslut av bankfullmäktige bestod 

forskningsinstitutets uppgifter i att färdigställa utredningar 

över Finlands Banks verksamhet och den allmänna ekonomiska ut

vecklingen i landet och att utföra ekonomiska undersökningar och 

andra av direktionen givna uppdrag. Dessutom skulle institutet 

fungera som forsknings- och utbildningsanstalt för vetenskaps

idkare. Enligt utbildningsprogrammet omfattar forskarstaben för 

närvarande licentiater som arbetar på doktorsavhandlingar~ 

kandidater som siktar på licentiatexamen och ibland även stu

derande för kandidatexamen. Vid forskningsinstitutet finns även 

några ordinarie forskarbefattningar för färdiga doktorer. De 

anställda vid forskningsinstitutet uppgick vid slutet av 1968 
tilI 48 personer, av vilka 15 var egentliga forskare. 

Forsknings- och publikationsverksamheten 

Den egentliga forskningsverksamheten vid institutet kan grovt 
sett indelas i fyra kategorier: grundläggande statistiska ut

redningar J ekonomiska tillväxtundersökningar, konjunkturforskning 
och forskning som syftar ·till utveckling av statistiken. 

Finansieringsmarknaden och frågeställningar i anslutning tilI 
penningvärdet och relationerna tilI utlandet intar naturligtvis 
en central ställning inom en forskning som skall tjäna penning-
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politikens behov. Valet av forskningsområde har emellertid inte 
begränsats på dessa grunder; i ett litet land~ där det råder 

brist på mera specialicerade forskningsinrättningar~ bör forsk

ningen vid behov få gå fram på bred front. 

Forskningsresultaten offentliggörs i huvudsak genom två 

olika publikationsserier. Den årliga A-serien innehåller grund

läggandeutredningar om Finlands näringsliv sammanställda av 

institutets egna forskare och numera fortlöpande statistik över 

finansieringsmarknaden. Bland ämnena för utredningarna kan 

nämnas likviditets- och betalningsbalansanalysen~ pris- och löne
utvecklingen och utrikeshandeln. 

1 B-serien utkommer mera omfattande undersökningar, av vilka 
många samtidigt är doktorsavhandlingar. De är tillsvidare 28 
stycken; den första undersökningen var ett pionjärarbete över 

nationalinkomsten i Finland~ och den senaste, som utkom 1968, be

handlade elimineringen av bl.a. säsongvariationer ur ekonomiska 
tidsserier. " 

Bland övriga publikationer kan nämnas den vid institutet 
redigerade engelska månadspublikationen Bank of Finland Monthly 

Bulletin, som utom statistiskt material även innehåller artiklar 

från näringslivets olika områden. Suunta ja Suhdanne - Economic 

Indicators for Finland utkommer fyra gånger per år och upptar 

över hundra ekonomiska tidsserier, ur vilka de varierande genom

snittliga säsongrörelserna eliminerats enligt en för finländska 
förhållanden lämpad metod. 

Institutets chefer 

Magister Kaarlo J. Kalliala fungerade åren 1919-1925 som 
statistiker vid banken och chef för den statistiska avdelningen. 

Är 1925 blev fil.dr~ sedermera professor A.E. Tudeer chef för 

avdelningen~ och han blev sedan institutets första chef. Prof. 
Tudeer bidrog under sina" 30 tjänsteår i hög grad tilI utvecklandet 

av den ekonomiska forskningen vid Finlands Bank liksom i hela 

landet. Chef för avdelningen för konjunkturforskning var från 

1930 den kända nationalekonomen~ fil. dr Br. Suviranta~ som efter 
kriget övergick tilI en universitetsprofessur och senare blev 
kansler vid Finska handelshögskolan. TilI chef för forsknings

institutet utnämndes år 1955 fil.dr Reino Rossi~ år 1957 pol.dr 
Heikki Valvanne och år 1966 pol. dr Timo Helelä. Sedan november 
1968 har pol. dr Lauri Korpelainen fungerat som institutets chef. 


