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Неофіційний переклад
Закон про створення Експертної Ради з оцінки
макроекономічного розвитку
від 14 серпня 1963 року

(1)

§1
З метою періодичної оцінки макроекономічного розвитку в Федеративній Республіці
Німеччина і з метою полегшення отримання висновків усіма відповідальними за
економічну політику інстанціями та громадськістю створюється Рада незалежних
експертів.

(2)

Експертна Рада складається з п’яти членів, які повинні володіти особливими знаннями з
економічної теорії та мати досвід діяльності в сфері народного господарства.

(3)

Члени Експертної Ради не мають права належати до Уряду або до законодавчих органів
Федерації чи федеральних земель, до державної служби Федерації чи федеральних
земель, або до інших юридичних осіб публічного права, крім випадків, коли член
Експертної Ради є викладачем вищого навчального закладу або співробітником Інституту
з економічних чи соціальних наук. Крім того, вони не мають права бути представниками
асоціацій економіки або організацій роботодавців чи найманого персоналу, а також
знаходитися з ними в службових чи ділових стосунках. Вони також не мають права
обіймати подібні посади протягом останнього року перед призначенням на посаду члена
Експертної Ради.

§2
Експертна Рада у своїй експертній оцінці повинна надавати аналіз відповідного
загальноекономічного становища держави та прогноз його подальшого розвитку. При цьому
Експертна Рада повинна аналізувати, 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 має також включати створення та розподіл надходжень і майна. Зокрема, Експертна
Рада повинна розкрити причини існуючого та можливого дисбалансу між сукупним попитом та
сукупною пропозицією, який може становити загрозу для досягнення зазначених у реченні 2
цілей. Під час аналізу повинні братися до уваги різні гіпотези і досліджуватися та оцінюватися
їхні різноманітні впливи. Експертна Рада повинна розкривати хибний розвиток та можливості
його запобігання чи усунення, не надаючи при цьому рекомендацій щодо проведення певних
економіко- чи соціально-політичних заходів.

(1)

(2)

§3
Експертна Рада керується лише дорученням, наданим цим Законом, і є незалежною в
своїй діяльності.
Якщо при затвердженні експертної оцінки меншість представляє іншу точку зору, то вона
повинна мати можливість відобразити її в експертній оцінці.

§4
Перед затвердженням експертної оцінки Експертна Рада може надавати можливість особам,
яких вона вважає придатними для цього, зокрема представникам організацій економічного та
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соціального життя, надати свої висновки з важливих питань, пов’язаних з виконанням
Експертною Радою доручення, наданого їй цим Законом.

(1)

§5
Експертна Рада може заслуховувати профільні міністерства та Президента Німецького
Федерального банку, якщо вона вважає це за необхідне для виконання свого доручення.

(2)

Профільні Міністерства та Президент Німецького Федерального банку повинні бути
заслухані за їхньою вимогою.

(3)

Органи виконавчої влади Федерації та федеральних земель повинні надавати Експертній
Раді службову підтримку.

(1)

(2)

(1)

§6
Експертна Рада щорічно проводить експертну оцінку (річну експертну оцінку) і надає її
Федеральному Уряду до 15 листопада. Річна експертна оцінка негайно надається
Федеральним Урядом законодавчим органам влади і в той самий час оприлюднюється
Експертною Радою. Найпізніше через вісім тижнів після надання річної експертної оцінки
Федеральний Уряд подає законодавчим органам влади свою висновки щодо річної
експертної оцінки. В цьому документі мають бути зазначені, зокрема, економіко-політичні
висновки, які Федеральний Уряд зробив на основі експертної оцінки.
Експертна Рада має здійснити додаткову експертну оцінку, якщо в окремих сферах помітні
тенденції, які становлять загрозу для досягнення зазначених у § 2, реченні 2 цілей.
Федеральний Уряд може надати Експертній Раді доручення на надання інших експертних
оцінок. Експертна Рада спрямовує експертні оцінки Федеральному Уряду згідно з
реченням 1 та 2 та оприлюднює їх; час оприлюднення узгоджується з Федеральним
Міністерством економіки та технологій.
§7
Члени Експертної Ради призначаються Федеральним Президентом за пропозицією
Федерального Уряду. 1-го березня кожного року – вперше по завершенню третього року
після надання першої експертної оцінки згідно з § 6, абз. 1, реч. 1 – вибуває один член
Експертної Ради. Послідовність вибуття визначається жеребкуванням під час першого
засідання Експертної Ради.

(2)

Федеральний Президент призначає нового члена за пропозицією Федерального Уряду
терміном на 5 років. Допускається повторне призначення. Федеральний Уряд заслуховує
членів Експертної Ради перед тим, як подати пропозицію з кандидатурою нового члена.

(3)

Члени Експертної Ради мають право скласти свої повноваження, подавши відповідну
заяву Федеральному Президенту.

(4)

Якщо один з членів Експертної Ради вибуває передчасно, то новий член призначається на
термін каденції члена, що вибув. Абз. 2 діє відповідно.

(1)

§8
Рішення Експертної Ради потребують схвалення мінімум трьома членами.

(2)

Експертна Рада обирає з кола своїх членів Голову Експертної Ради терміном на 3 роки.
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(3)

Експертна Рада розробляє свій Регламент.

§9
Федеральне статистичне відомство виконує функції відділення Експертної Ради. Діяльність
відділення Експертної Ради полягає в наданні та зведенні першоджерельних матеріалів,
технічній підготовці засідань Експертної Ради, друку та оприлюдненні експертної оцінки, а також
у виконанні інших адміністративних завдань.
§ 10
Члени Експертної Ради та співробітники відділення зобов’язані не розголошувати інформацію,
отриману ними під час засідань, і яку Експертна Рада визначає як конфіденційну. Обов’язок
нерозголошення стосується також інформації, яку отримує Експертна Рада і визначає її як
конфіденційну.

(1)

(2)

§ 11
Члени Експертної Ради отримують паушальне відшкодування своєї діяльності та витрат
на проїзд. Його розмір визначається Федеральним Міністерством економіки та технологій
в узгодженні з Федеральним Міністерством внутрішніх справ.
Витрати Експертної Ради покриває Федерація.

§ 12
Цей Закон діє згідно з § 13 Третього Перехідного Закону від 4 січня 1952 року також і у
федеральній землі Берлін.
§ 13
Цей Закон набуває чинності після його оприлюднення.
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