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VŠE udělila čestný doktorát profesorovi
Hansi-Werneru Sinnovi
Ve čtvrtek 23. února 2017 převzal německý ekonom Hans-Werner Sinn čestný titul
„doctor oeconomiae honoris causa“ z rukou rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze
(VŠE) prof. Ing. Hany Machkové, CSc. Hans-Werner Sinn je mezinárodně renomovaný
vědec v oblasti obecné makroekonomie a hospodářské politiky a jeden z nejvlivnějších
ekonomů dneška. Jako málokterý ekonom ovlivnil hospodářsko-politickou debatu
během uplynulého čtvrtstoletí v Německu, ale i v Evropě. Svými odbornými aktivitami
přispěl nejen k rozvoji ekonomické vědy, ale i přiblížení ekonomie širší veřejnosti.
Praha 23. února 2017
Vědecká rada VŠE rozhodla o udělení čestného doktorátu „doctor oeconomiae honoris causa“
profesorovi Sinnovi na základě návrhu Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE.
Slavnostní předání čestného titulu se uskutečnilo ve Vencovského aule VŠE za velkého zájmu
médií a účasti téměř 400 hostů, včetně rektorů, prorektorů a dalších představitelů vysokých
škol v České republice a na Slovensku. Mezi významnými hosty byli i bývalý prezident České
republiky Václav Klaus a současný guvernér ČNB Jiří Rusnok. Přítomni byli také velvyslanci
několika zemí, včetně Christiany Markert, chargée d’affaires Velvyslanectví spolkové republiky
Německo v Praze.
Profesor Sinn se v oblasti ekonomického výzkumu věnuje obecné makroekonomii. V
posledních letech se jeho odborný zájem soustředil do oblastí sociálních systémů,
ekonomických aspektů klimatických změn a zejména tématu evropské ekonomické integrace
a společné evropské měny. Jednou z jeho hlavních zásluh je odkrývání mechanismů krize
eurozóny, kterou spatřuje v nadměrných schodcích běžného účtu platební bilance. Jeho kniha
„Ist Deutschland noch zu retten?“ (2003) zasáhla výrazně do veřejné debaty o směřování
německé hospodářské politiky, jakož i vládního programu Agenda 2020.
V letech 1997-2000 byl předsedou Vereins für Social politik – odborné společnosti německy
mluvících ekonomů. Jeho odborná a veřejná aktivita v oblasti hospodářské politiky je spojena
v posledních letech zejména s ifo-Institutem při Universität München, jehož byl od roku 1999
do roku 2016 prezidentem. Pod jeho vedením se mu podařilo z Institutu udělat jednu z
největších a nejvýznamnějších evropských výzkumných organizací. V letech 2006-2009 byl
prezidentem International Institute of Public Finance, posléze se stal jeho čestným
prezidentem.
Během slavnostního předávání čestného titulu ve Vencovského aule VŠE vystoupil HansWerner Sinn s přednáškou na téma „Brexit a eurokrize: Jaký typ unie chceme?“. Během ní se
věnoval především složité evropské situaci s brexitem na jedné a eurokrizí na druhé straně.
Zdůraznil, že s ohledem na HDP lze brexit přirovnat k situaci, kdy z EU vystoupí na dvacet
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malých zemí, rozhodně se proto nejedná o zanedbatelnou událost. Brexit navíc dle něj
narušuje rovnováhu, kterou do té doby západní Evropa měla. Zároveň upozorňuje, že jakákoliv
obchodní omezení, která by byla proti Velké Británii zavedena, by do stejné míry potrestala i
členské země EU, a varuje před vznikem tzv. redistributivní unie, kde jsou rozhodnutí činěna
na základě přání většiny, přestože na základě těchto rozhodnutí vítězové často získají méně,
než ztratí přehlasovaná menšina.
xxx
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 16 700 studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních
vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta
managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru.
Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy,
účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul doktor honoris causa VŠE
převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell,
prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na www.vse.cz.
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