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Wysoki Senacie, Szanowni Państwo, Szanowny Panie Profesorze!
W XX wieku ekonomia znalazła się na ustach wszystkich. Dziś – wraz z technologią
– stanowi rdzeń i, bardzo często, ostateczny argument dyskusji niemal na każdy
temat – tych akademickich i zupełnie potocznych. Wśród nauk jest tym, czym
w wiekach średnich dla europejskiej myśli była teologia, czyli źródłem treści
kształtujących inne dziedziny nauki i życia. Żyjemy w świecie objaśnianym przez
ekonomię, co nam, ekonomistom, daje pewną satysfakcję. Teorie ekonomiczne
i ich zastosowania w systemach finansowych światowej gospodarki niezwykle
rozwinęły się w ostatnich dziesięcioleciach. Do tego stopnia, że większość z nas
– badaczy i aktywnych uczestników życia publicznego – a także ufający naszej
wiedzy obywatele, żyło lub żyje nadal w przekonaniu o tym, że gospodarka
poddana naukowej nowoczesnej ekonomii jest w pełni bezpieczna.
Dlatego jakże dotkliwie zaskoczyły nas lata 2008-2012, gdy przez świat przetoczył
się kryzys. Część specjalistów przyczyn turbulencji poszukiwała w technicznych
niedociągnięciach systemów finansowych, lecz bohater naszego dzisiejszego
wydarzenia, prof. Paul Dembiński, obrał inną drogę interpretacji. W swoich
książkach zwrócił uwagę na kwestie dużo bardziej podstawowe: etykę
i indywidualną odpowiedzialność uczestników każdej transakcji finansowej. Z prac
profesora Dembińskiego można wyciągnąć wniosek, że codzienny korporacyjny
profesjonalizm i posługiwanie się zaawansowanymi metodami analitycznymi nie
chroni naszych relacji i transakcji przed błędami wynikającymi ze słabości kondycji
ludzkiej. Potrzebujemy świadomej etyki i rzeczywistej odpowiedzialności. To jest
nie tylko kwestia wiarygodności sektora bankowego, ale także skutecznego
funkcjonowania instytucji finansowych. Prof. Paul Dembiński daje nam lekcję, że
etyczność to nie wymysł specjalistów od promocji, lecz integralny składnik
odnawiającej się ekonomii.
Za tę naukę, że transakcje finansowe zawierane na wszystkich prywatnych
i publicznych poziomach nie dotyczą jedynie abstrakcyjnego systemu, ale niosą
w sobie cząstkę odpowiedzialności etycznej, jesteśmy Panu bardzo wdzięczni.
Kształtowanie etycznych postaw jest częścią misji Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, dlatego jestem niezmiernie rad z decyzji Senatu Uczelni o przyznaniu
Profesorowi Paulowi Dembińskiemu tytułu Doctora Honoris Causa SGH.

