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Den 1 mars 1954 hade 10 år gått sedan Finland5 Banks in5-
titut för ekonomisk forskning började sin verksamhet. Då var det 
också precis 35 år sedan den tidpunkt, då forsknings j nstitutets 
före gångare, bankens statistiska ~vde1ning hade grundats. 

Initiativet togs av bankens nyutnämnde generaldirekter, 
senator Otto Stenroth. 1 osin skrivelse av den 24.1.1919 föreslog 
direktionen att man tilI Finlands Bank som extraordinari e skulle 

anställa en statistiker, som hade so~ uppgift 

1) att samla och behandla det inhemska och ut ländska 
materialet hörande till bankstatistiken 

2t att utarbeta statistiska utredningar pA uppdrag av 
direktionen 

3) att följa med tidningar och tidskrifter, registrera 
de viktigaste nyheterna, artiklarna och redogörelser
na rärande det ekonomiska livet och i synnerhet banker
na samt bilda en urklippssa~ling. 

Den 25.2 . godkände riksdagen detta förslag. Som den rörste 
statistiker togs den dåvarande ma gi stern, numera generaldirektören 
Kaarlo J. Kalliala , som kan sägas ha äran av att ha organise-
rat Finlands Banks statistiska avdelning . Början var anspråkslös. 
Kalliala hade ett enda biträde och lokaliteten bestod av en tom 
kassaloge i expeditionen. Många av bankens tjänstemän uttalade 
sitt ogi1lande över det att man hade anställt onödi gt folk i 
banken! Med tiden ökades dock personelen så att den å r 1925, 
då Kalliala blev direktionsmedlem i Sparbankernas Centralaktie
bank, bestod av 5 personer, springflickan där inberäknad. Nu 
fick avdelningen ytterligare ett viktigt uppdrag , nämli gen 
att ge riktiga informationer tilI utlandet om vårt land och 
förhållandena här, ty på den tiden, då Finland just hade blivit 
självständi gt, visste man mycket litet om oss och de utom1ands 
publicerade uppgi fterna var oftast felaktiga. Den nya avdelningens 
viktigaste publikationerna var bankens Bulletin SOTTl kO Tl1 ut 
månatligen , samt bankens statistiska årsbok. Båda utarbetas också 
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numera fortfarande på samma bas. 

Statistiska. avdelningen utvidgades allt mera. Den mest 
beaktansvärda förändringen skedde år 1930. 1 november föregående 
år hade chefen för statistiska avdelningen tillställt bankens 
direktion ett brev, vari han motiverade utvidgandet av avdel
ningen genom anställande av en mationalekonoM, som sa~tidigt 
skulle vara statistiker. Ärendet förelades bankfullmäktige den 
2g.l1.l929, och den 2.12. godkändes förslage t o Den 16.4.1930 
tillkallades den dåvarande doktorn och nuvarande kans1ern Er. 
Suviranta att verkställa konjunkturundersökningar, och fr ån 
början av september trädde han i bankens tjänst. Så uppstod 
konjunkturforskningsavdelningen, som tilI en början utgjordes 

av Suviranta ensam. Är 1938 utvidgades avdelningen med några 
forskare och kontorsbiträden. På ~rund av kriget var arbetet på 

avdelningen tidvis helt avbrutet. 
Statistiska avdelningens och konjunkturavdelningens rela

tioner var från början mycket intima: de hade ju tilI största 
delen gemensamt bi bliotek och gemensc-tmma materialsamlingar, och 
dessutem begagnade de sig av varandras forskningsresultat . Detta 
samarbete blev ännu fastare då de båda avdelningarna år 1943 
flyttade tilI samma hus vid Kyrkegatan 14. Det befanns snart 
ändamålsenligt att förena de två avdelningarna tilI en och 
saTTlrra institute Direkti.onen gjorde hösten 1943 ett förslag härom 
tilI bankfullmäktige. Förslaget godkändes octi när vederbörliga 
förändringar härav hade i.nförts i bankens reglemente, kunde 

Finlands Banks institut för ekonomisk forskning börja sin verk
samhet den 1.3.1944 . 

Institutets uppgift var att 
1) utarbeta. utredningar om Finlands Banks verksamhet och 

landets allmänna ekonomiska utveckling 
2) utföra ekonomiska undersökningar och 
3) utföra andra uppdrag, som bankens direkt "i on gere 

Jämte denna forsknings- och upplysningsverksamhet fick 
ferskningsinstitutet ytterligare ett uppdrag. 1 skrivelsen 
säges bl.a.: "1 vårt land, där allmänna och privata medel 
är knappa, har unga forskare det efta svårt att fortsätta sina 

studier och måste därför ofta söka sig förvärvsarbete. Därför 
har vi inte tillräckligt med kompetent utbildade vetenskapsmän, 
i synnerhet tilI sådana undervisnings-och uppfostrjngsuppdrag, 
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tilI vilka det fordra s systemat i sk nationalekonomisk skolning. 
Finlands Banks forsknings l nstitut kunde jämte sin egentliga 
verks amhet ge en mö jlighet å t unga, begåvade forskare att 
fortsätta sina studier." 

Närmast med tanke på sistnämnda syftemål togs tilI inst i tutet 
två slags forskare: äldre, som bör vara filoso f ielicentiater 
och yngre, av vi lka fordrades åt minstone filosofiekandidat 
examen ~ 1 allmänhet skulle forskarna tas för en t i d av tre år, 
men i speci ella Rall kunde denna per'od förlän gas ytterligare 
med tre åre Innehavarna av dessa befattni ngar skulle utbildas 
i nte endast för banken utan i första hand för samhället. Antalet 
ord i narie tjänstemän v1.d forskningsinstitutet skulle vara 7, 
mä ligen institutets chef, två avdelningschefer, en äldre och 

.... 
två yngre aktuar i er, en bibl i otekarie och ett expedi tionsbj.-
träde. 

Då forsknin gsinst i tutet började sin verksamhet bestod 
personalen av 15 personer, av vilka ännu 8 finns kvar. r."ed åren 
har antalet anställda doch vuxit, då institutet hade fått nya 
uppgifter. Antal egentliga forskare, som var 3 i början, har 
ökats med en, och därtill finns här fIere extraordinarie forskare, 
av vilka en del använder hela sin tid tilI bankens löpande ar
beten, medan andra å ter f år ägna s i n upp~ärksamhet helt och 
håIlet åt sitt eget arbete. Samtidigt har även antalet expedi
tionsbiträden vuxit, så att personalen nu består av 27 personer. 
Dock är två vakanser, vilka förutsätter licentiatexamen ännu 
öppna. Allt som allt har 51 personer varit anställda för längre 
eIler kortare tid vid institutet, av dessa ungefär h älften 
tjänstemän och forskare, häIften expeditionsbiträden. 

Vad har då forskningsinstitutet åstadkommit ? 
För det första bör nämnas att många av dem som har varit 

anställda här redan har hunnit disputera. Av dessa har herrarna 
Lappo, Alho oeh Meinander skrivit sitt egentliga avhandlingsar
bete utanför institutet men arbetet vid institutionen har gett 
dem en rn öjlighet att öka sin vetenskapliga kompetens. Två av dem 
har på den grund b1ivit proressorer. fre ~ forskare, herrarna 
Junnila, Tamminen och Rossi har haft sin avhandling som sitt 
viktigaste arbete vi d institutet och av dessa blev även Tamminen 
professor. Även herr Björkqvist har med hjälp av institutet ut
fört en stor del av sin avhandling som blev f ärdig 1953. Av dessa 
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doktorer har två varit regeringsmedlemmar. För närvarande är 
·fem avhandlingar under arbete. Ännu bör nä~nas , att magister 
Pajunen, efter att hä~ ha fått sin grundskolning, inträtt i 
Internat j one l la Äteruppbyggnadsbankens tjänst. 

Det är svårt att säga, i vilken mån forskarnas samarbete 
här vi d institutet har hjälpt de unga forskarn a att fixera området 
för sin ur~ dersökning och lösa d· thörande problem. 1en jafl skulle 
tro att var och en har haft nytta av detta samarbete och ovärder
li gt är det ekonomiska stöd som banken har gett dem. Därtill- r äk

nas framför allt den stipendieartade lönen ofta under många år, 
om den också är ~åttli g , Ytterligare är expeditionsbi trädens 

hjälp i form av räkne-, renskrivnings-, ritnings- och korrektur
läsningsarbete icke så ringa. Också den omständigheten att 
tryckningskostnaderna betelas av banken är av största betydelse. 
Yånga har dessutom fått t"llfälle tilI studieresor utomlands 
på bankens bekostnad. 

Därför är det inte äverdrivet att säga att Finlands Bank 
har gett ytterst värdefullt stöd åt landets nationalekonoMiska 
forsknin g . 

Institutets undersökningar har publicerats i en s ärskild 
serie B "Publikationer utgivna av Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning" som till -vidare oTTlfattar 14 band. Dessutom 
har publ i cerats ser"e A "Ekonomiska utredningar", vilka innehåller 
kortare uppsatser om näringslivet och den ekonomiska politiken . 
Närmast är det avdelningen för konjunkturforskningen,som står 
fär denna publikationsverksamhet , men även många av statistis-
ka avdelningens tjänstemän har deltagit i forskningsarbetet. 

Den statistiska avdelningens viktigaste uppdrag rör sig 
dock på ett annat område. På första plats bör nämnas bankens 
årsbok som publiceras på tre språk och ~ank of Finland Monthly 
Bulletin, som från början av detta år åter publiceras månatligen. 
Även dessa representerar delvis djupgående forskningsarbete och 
utredningar av konjunkturförloppet. 

Av statistiska avdelningens övriga synliga arbeten bör 
ännu nämnas sådana publikationer som Obligationsbok jämte bi
lagor samt Sedelboken. Speciell uppmärksamhet förtjänar utred
ningar vilka rör Finlands utländska betalningsbalans och kapital
rärelse . Nästan osynliga arbeten äro de otaliga mapper i vilka 
långa sifferserier om penningmarknaden, priser, sedlar och 
pengar m. m. har samlats ävensom duplicerade månadsrapporter 
som utarbetas på avdelningen. Osynligt är även det alltjämt 
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svällande arbete som representeras av institutets egen utländska 
korrespondens . 


