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50 РОКІВ ЕКСПЕРТНІЙ РАДІ
Про нас: цілі, завдання, Закон
Цілі та завдання
Експертна Рада з оцінки макроекономічного розвитку є консультативним органом політики з
економічних питань. Вона була створена на основі Закону в 1963 році з метою надання
періодичної експертної оцінки макроекономічного розвитку Федеративної Республіки Німеччина
та полегшення отримання висновків усіма відповідальними за економічну політику інстанціями
та громадськістю. Експертна Рада незалежна у виконанні свого консалтингового доручення. Її
аналіз та концепції є важливою складовою економіко-політичної дискусії в Німеччині і суттєво
впливають на ухвалення політичних рішень.
У відповідності до законодавчого доручення Експертна Рада виконує наступні функції:
 аналіз економічного становища та прогноз його розвитку;
 аналіз того, яким чином у рамках ринкової економіки одночасно можуть бути забезпечені
стабільність рівня цін, високий рівень зайнятості та зовнішньоекономічний баланс за
умови постійного та відповідного зростання;
 аналіз створення та розподілу надходжень і майна;
 аналіз причин існуючого та можливого дисбалансу між сукупним попитом та сукупною
пропозицією;
 аналіз хибного розвитку та можливості його запобігання чи усунення без надання
рекомендацій щодо проведення певних економіко- чи соціально-політичних заходів.
У відповідності до законодавчого доручення Експертна Рад щорічно розробляє і оприлюднює
річну експертну оцінку (середина листопада) і, крім того, надає спеціальні експертні оцінки з
приводу особливих проблемних ситуацій або за дорученням Федерального Уряду. Крім того, з
2005 року Експертна Рада за дорученням Федерального Уряду проводить експертизи щодо
обраних тем.
Експертна Рада складається з п’яти членів, які володіють особливими знаннями з економічної
теорії та мають досвід діяльності в сфері народного господарства. Члени Експертної Ради
призначаються Федеральним Президентом за пропозицією Федерального Уряду терміном на
п’ять років. Допускається повторне призначення. Експертна Рада обирає з кола своїх членів
Голову Експертної Ради терміном на 3 роки.
Під час виконання своїх функцій Експертній Раді надає підтримку Науковий штаб під
керівництвом Генерального секретаря. Крім того, для виконання організаційних та статистичних
завдань Експертна Рада використовує своє відділення, яке знаходиться у Федеральному
статистичному відомстві.
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