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Ez év februárjában 95 éves korában elhunyt Hans Singer világhírû közgazdász, akit 
sokan a fejlõdés-gazdaságtan „atyjának” tartanak. Neve a magyar közgazdász-társada
lom számára ismerõsen cseng, hiszen közismert a Prebisch–Singer-tétel, amelynek lé
nyege: a fejlõdõ országok cserearányai a fejlett országokkal folytatott kereskedelem so
rán folyamatosan romlanak. 

Hans Wolfgang Singer Németországban, Észak-Rajna-Wesztfália tartomány Elberfeld 
nevû városában született 1910-ben, orvos fiaként. Amikor beiratkozott a Bonni Egye
temre 1929-ben, maga is orvosnak készült, de Joseph Schumpeter elõadásainak hatására 
és a kereskedelemmel foglalkozó Arthur Spiethoff befolyására a közgazdaságtant válasz
totta. Az akkor már híres Schumpeter felfigyelt a tehetséges diákra, s a náci hatalomátvé
tel után közbenjárt Keynesnél, hogy diákja ösztöndíjat kaphasson Cambridge-ben. Singer 
így lett a híres King’s College-ban Keynes doktoranduszhallgatója. 

A védést követõen Singer a brit munkanélküliséggel és szegénységgel kezdett foglal
kozni. Kollégáival az ország elmaradottabb vidékeit járta, munkanélküliek közelében 
élve írta meg a Men without Work címû tanulmányt. Az 1938-ban készült mû feltárta a 
nyomorban élõk mindennapos küzdelmét, az emberi méltóság elvesztését, a szegénység 
„kultúráját”, a társadalmi kirekesztés gyökereit. A kutatási program egyik konzultánsa 
William Beveridge volt, akinek a társadalombiztosítási rendszerrõl szóló híres tervezeté
re a tanulmány nagy hatást gyakorolt. 

Singert ígéretes munkássága, a Manchesteri Egyetemen folytatott oktatói tevékenysé
ge ellenére a második világháború kezdetén, 1940-ben rövid idõre internálták, s csak 
Keynes közbenjárására engedték szabadon. Ezek s a korábbi tapasztalatok életre szóló 
hatást gyakoroltak Singer egész további gondolkodására és szemléletére. Mint ahogy 
egyik közeli kollégája és szerzõtársa, Richard Jolly írta: a kisebbségi sors (zsidóként 
felnõni Németországban, Angliába pedig menekültként érkezni) bizonyára hozzájárult 
ahhoz a mély együttérzéshez, amely a fejlõdõ országokban élõ marginalizált rétegek 
iránt Singerben kialakult. 

A háború vége felé és közvetlenül azt követõen Singer a város- és vidéktervezési 
minisztériumban dolgozott, majd a Glasgowi Egyetemen oktatott, 1947-ben felkérték, 
segítse az ENSZ akkor alakuló gazdasági és szociális osztályának megalakítását. Az ENSZ
nél töltött több mint húsz év során nemcsak a fejlõdés-gazdaságtan (development economics) 
elméletének megalapozásához járult hozzá jelentõs mértékben, hanem a fejlõdõ országok 
segélyezési politikájának gyakorlati kialakításában is rendkívül aktív szerepet játszott. 

Singer elméleti munkásságának legismertebb része a már említett Prebisch–Singer
tézissel függ össze. Az ENSZ-nél töltött évek kezdetén ismerte fel, hogy a nyersanyagok 
ára a feldolgozott termékekéhez képest mindenképpen csökken, s ez a fejlõdõ országok 
amúgy is hátrányos helyzetét állandósítja. Raul Prebisch, aki az ENSZ latin-amerikai 
gazdasági bizottságában dolgozott, hasonló összefüggéseket tárt fel – a Prebisch–Singer
tézis a fejlõdés-gazdaságtan központi elemévé vált. Singer felismerése ugyanakkor mégis 
nagy vitákat gerjesztett. Tartósan érvényesülõ törvényszerûségre mutatott rá ugyanis olyan 



Megemlékezés  575 

korszakban – a tézis 1949-ben jelent meg –, amikor a közgazdászok többsége (Singerhez 
hasonlóan maguk is fõként Keynes követõi) inkább az árak rövid távú ingadozásaival 
foglalkozott. 

Ami a fejlõdõ országok segélyezését illeti, Singer az ötvenes években annak az ENSZ 
bizottságnak a titkára volt, amely a gazdasági fejlesztés céljából külön alap létrehozását 
javasolta. Singer jelentõs szerepet vállalt a részletek kimunkálásában annak érdekében, 
hogy az alap hozzájáruljon az elmaradott országoknak nyújtandó kedvezõ feltételû hite
lek (soft-loan facility) kialakításához. Bár a Világbank akkori elnöke hevesen ellenezte a 
speciális alap létrehozását, és Singert „az ENSZ vademberei egyikének” nevezte, az 
ötvenes évek végén az elképzelés mégis zöld utat nyert. Ennek eredményeként jött létre 
1960-ban a Nemzetközi Fejlesztési Szövetség (International Development Associaton, 
IDA), amely a szegény országoknak nyújtandó kedvezõ kölcsönök intézményévé vált, s 
ma is a Világbank fontos részeként mûködik. 

A hatvanas években az ENSZ által szervezett fejlesztés évtizede nagymértékben fûzõ
dik Singer nevéhez. Fõ irányelve: a segélyezés hatékony fejlesztési politikával párosul
jon. Singer az afrikai kormányok kérésére gyakran vállalt tanácsadói szerepet is. A segé
lyek felhasználásával, azok hatékonyságával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy 
elõfordulhat: a költségvetési korlátok általános lazulása miatt a fejlesztési segélyeket az 
eredetileg meghatározottól eltérõ célokra költik. Singer azonban egyáltalán nem értett 
egyet azokkal, akik a támogatások, különösen az élelmiszersegélyek óvatosabb adomá
nyozása mellett érveltek, mondván, hogy azok visszafoghatják a hazai termelést. Nevé
hez fûzõdik az ENSZ világélelmezési programjának létrehozása 1963-ban. Utóbbiért 
2001-ben megkapta a Food for Life kitüntetést. Singer az ENSZ több más szervezete 
számára is dolgozott: például az UNIDO kutatási igazgatójaként tevékenykedett 1967– 
1969 között; kezdeményezte, hogy az UNICEF egyszerû segélyalapból váljék olyan szer
vezetté, amely a gyermekek hosszú távú érdekeinek feltárásával foglalkozik. 

Az ENSZ-tõl 59 éves korában, 1969-ben vált meg, s visszatért Nagy-Britanniába, ahol 
a Sussexi Egyetemen akkor alakult Fejlõdéstanulmányok Intézetének (Institute of 
Development Studies, IDS) kutató professzora lett, ahol töretlen energiával folytatta mind 
elméleti munkásságát, mind pedig az ENSZ-ben megkezdett gyakorlati tevékenységét. 
Ami az elõbbit illeti, újra foglalkozni kezdett a cserearányok csökkenésérõl szóló tézisé
vel – figyelme ezúttal kiterjedt a fejlett országok technológiai fejlõdésére, az ebbõl szár
mazó elõnyök vizsgálatára. A munkanélküliség kérdéskörétõl sem távolodott el: a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) foglalkoztatási világprogramjának keretében 
Richard Jollyval együtt alkalma nyílt a kenyai viszonyokat a helyszínen tanulmányozni. 
Az ottani munkanélküliségrõl szerzett tapasztalataikat foglalták össze híres, 1972-ben 
publikált beszámolójukban (Employment, Incomes and Equality. A strategy for increasing 
productive employment in Kenya). A tanulmány kiemeli a növekedés újraelosztást segítõ 
hatásait, felhívja a figyelmet az informális szektor kérdéseire. A szerzõpáros által kidol
gozott elemi szükségletek stratégiája az 1976. évi Foglalkoztatási Világkonferencia után 
vált elfogadottá. 

Elsõ látásra talán szokatlannak tûnhet, hogy Hans Singer tudós létére ilyen aktívan 
kivette a részét a fejlesztéspolitika konkrét kidolgozásából, sõt megvalósításából. Látni 
kell azonban, hogy a keynesi nézetekhez mindvégig hû közgazdász számára az elméleti 
és gyakorlati tevékenység szerves egységet alkotott. A beavatkozás szükségessége ugyanis 
éppen abból a felismerésbõl fakad, amely szerint a kereskedelmi viszonyok belsõ ellent
mondásai következtében mélyül a fejlettségbeli szakadék a gazdag és az elmaradott or
szágok között. 

Új hazájában, az Egyesült Királyságban Singert és munkásságát széles körû tisztelet és 
elismerés övezte. Ennek kifejezéseként 1994-ben az angol királynõ lovaggá ütötte. 
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Munkabírása legendás volt: mintegy 107 könyv, számos kisebb cikk és könyvfejezet, 
87 jelentés, a legkiválóbb szakmai folyóiratokban megjelent 260 tudományos közlemény
bõl áll az életmû. Nyitottsága, természetessége, kitûnõ humora nemcsak a hozzá közel álló 
kollégáit, hanem diákjait is megbabonázta. Nem túlzás Richard Jolly azon megfogalmazá
sa, amely szerint Singer halálával az IDS „legfényesebben ragyogó csillagát” vesztette el. 
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