TISKOVÁ ZPRÁVA

Komisařka EU pro obchod Catherine Ashton na
VŠE
Praha, 5. května 2009
Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a
obchodu ČR a agenturou Czechtrade zorganizovala dne 5. května 2009 za účasti
komisařky EU pro obchod Catherine Ashton v prostorách VŠE konferenci na téma
„Obchodní politika a malé a střední podniky – na cestě k oživení“.
Konference proběhla jako součást prvního Evropského týdne malých a středních
podniků, kdy se ve dnech 5. až 14. května uskuteční řada souvisejících akcí napříč
členskými státy EU. Ústřední myšlenkou akce je zdůraznit význam malých a
středních podniků pro oživení evropské ekonomiky. Cílem je seznámit malé a střední
podniky s možnostmi využití nástrojů na podporu podnikání na úrovni EU i
jednotlivých členských zemí.
Ve svém úvodním vystoupení přivítal rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc.,
dr.h.c, hlavní řečníky konference, paní komisařku Catherine Ashton a náměstka
ministra průmyslu a obchodu, ing. Martina Tlapu, MBA. Rektor VŠE připomněl, že
VŠE pořádá konferenci jako svůj příspěvek k českému předsednictví EU.
Paní komisařka ve své přednášce před zaplněnou aulou zdůraznila význam obchodu
pro zmenšení následků hospodářské krize. Během tohoto období je - dle jejího
názoru - velmi důležité zabránit protekcionismu a zároveň podpořit malé a střední
podniky, zejména jejich inovační schopnost. Dále se EU bude snažit podporovat
spolupráci malých a středních podniků s velkými firmami a umožnit jim přístup na
zahraniční trhy. V současné době jsou evropské malé a střední podniky významnými
zaměstnavateli, ale na mezinárodních trzích jich podniká velmi málo. Paní komisařka
například vyzdvihla potenciál vzájemného obchodu s Čínou.
Druhý řečník, ing. Martin Tlapa, se zaměřil na nutnost liberalizace mezinárodního
obchodu a boj proti protekcionismu, jehož nárůst hrozí v souvislosti s ekonomickou
krizí.
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc. dr.h.c. udělil paní komisařce Catherine Ashton u
příležitosti její návštěvy v Praze Pamětní medaili Vysoké školy ekonomické v Praze.
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Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 18 tisíc 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.

Kontakt pro média:
Doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc.
Proděkanka FPH
Tel: 224098352
Email: sedl@vse.cz
Více informací na http://fph.vse.cz
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