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1

Ce este dezvoltarea?

Prea mulþi oameni de pe glob îºi duc încã traiul în sãrã-
cie lucie. Aproximativ 900 de milioane de oameni trã-
iesc cu mai puþin de 1,90 de dolari pe zi, fapt definit
de Banca Mondialã drept sãrãcie extremã. Peste un mi-
liard de oameni trãiesc cu mai puþin de doi dolari pe
zi ºi sunt lipsiþi de mijloacele unui trai decent. De ce
se întâmplã oare acest lucru? Ce se poate face pentru
a remedia situaþia? Acestea sunt printre cele mai impor-
tante întrebãri pe care ºi le pune omenirea la începu-
tul noului mileniu.

În ultimii douãzeci ºi cinci de ani s-au fãcut progrese
remarcabile în direcþia eliminãrii sãrãciei. Primul din-
tre Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, acela de a
reduce la jumãtate rata sãrãciei existentã în 1990, a fost
atins în 2010. Pentru prima datã în istorie, se întrevede
posibilitatea realã de a elimina sãrãcia extremã în de-
cursul vieþilor noastre. Pentru a atinge acest deziderat,
este nevoie sã înþelegem cum se produce dezvoltarea. 

Cu o sutã de ani în urmã, Argentina se numãra prin-
tre cele ºapte cele mai bogate naþiuni din lume, dar
acum este pe locul al 56-lea, în funcþie de venitul pe
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cap de locuitor. În 1950, în Ghana, venitul pe cap de
locuitor era mai mare decât cel din Coreea de Sud; acum
oamenii din Coreea de Sud sunt de peste unsprezece
ori mai bogaþi decât cetãþenii din Ghana. În plus, în
ultimele decenii, peste trei miliarde de oameni au con-
statat îmbunãtãþiri remarcabile în ce priveºte sãnãtatea,
educaþia ºi veniturile, în timp ce peste douãzeci de state
eºuate ºi peste un miliard de oameni nu au constatat
vreun progres semnificativ în dezvoltarea lor. 

În interiorul þãrilor, existã un contrast chiar ºi mai
mare decât cel dintre þãri. Realizãri extraordinare în-
registrate de unii coexistã cu lipsuri absolute sau rela-
tive înregistrate de alþii. Dacã acest fapt este adevãrat
în cazul societãþilor avansate, precum Marea Britanie
sau Statele Unite, el este cu atât mai pregnant în marea
majoritate a þãrilor în curs de dezvoltare.

Unele þãri au avut un ritm rapid de creºtere, dar au
rãmas în urma altora în ceea ce priveºte realizãrile de
pe plan social. De la descoperirea zãcãmintelor de
petrol în 1996, Guineea Ecuatorialã a avut un ritm de
creºtere chiar mai accelerat decât China. Venitul mediu
pe cap de locuitor a crescut de la 1 970 de dolari în
2000 la 17 430 de dolari în 2014. Cu toate acestea, pu-
þini oameni beneficiazã de aceastã recentã prosperitate.
În ciuda faptului cã acum are un venit pe cap de lo-
cuitor asemãnãtor celui din Estonia sau Cehia (ºi mai
mare decât cel din aproape oricare altã þarã africanã),
speranþa de viaþã nu prea s-a îmbunãtãþit de la începu-
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tul secolului încoace, rãmânând la aceeaºi medie vreme
de cincizeci de ani. Între timp, þãri africane mult mai
sãrace, precum Etiopia, au reuºit sã creascã speranþa
de viaþã cu ºaisprezece ani din 1990 încoace. 

În alte situaþii, un ritm scãzut sau modest de creºtere
a fost acompaniat de îmbunãtãþiri susþinute ale indi-
catorilor sociali. În Bangladesh, în decursul ultimilor
douãzeci ºi cinci de ani, s-au înregistrat progrese con-
stante în ceea ce priveºte alfabetizarea ºi speranþa de
viaþã, deºi venitul pe cap de locuitor rãmâne scãzut (de
cca. 1 093 de dolari). În India, statul Kerala (cu o popu-
laþie de peste 33 de milioane de locuitori) s-a situat con-
stant deasupra altor state indiene în privinþa tuturor
indicatorilor sociali, inclusiv alfabetizarea, speranþa de
viaþã, mortalitatea infantilã, subnutriþia ºi fertilitatea. Cu
toate acestea, multe alte state indiene au venituri mai
mari pe cap de locuitor.

Aceastã carte încearcã sã arate calea spre dezvoltare
prin intermediul a opt capitole tematice, fiecare din-
tre acestea având la bazã teoria ºi practica dezvoltãrii
ºi o perspectivã interdisciplinarã.

Înþelesul termenului „dezvoltare”

Existã multe definiþii ale dezvoltãrii, iar însuºi concep-
tul de dezvoltare a evoluat rapid în ultimele decenii.
Dezvoltare înseamnã creºtere, ceea ce în opinia mul-
tor economiºti ºi factori de decizie politicã înseamnã
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creºtere economicã. Totuºi, dezvoltarea nu se limiteazã
la creºterea economicã. Dezvoltarea nu mai este doar
o temã rezervatã economiºtilor ºi, chiar ca obiect de
studiu, dezvoltarea a evoluat rapid, devenind centrul
preocupãrilor academice din domenii diverse, precum
politica, sociologia, psihologia, istoria, geografia, antro-
pologia, medicina ºi multe alte discipline.

În vreme ce studiile de dezvoltare reprezintã o disci-
plinã academicã relativ nouã, întrebãrile pe care ºi le
pun cercetãtorii nu sunt deloc noi – filosofii au reflec-
tat asupra lor milenii întregi. Întrebãrile noastre îºi au
rãdãcinile ºi în economia politicã clasicã ºi în filosofia
anticã, spre exemplu în noþiunile aristotelice de bunã-
stare ºi prosperitate umanã. Mulþi dintre marii econo-
miºti clasici erau de asemenea preocupaþi de confluenþa
dintre gândirea economicã ºi gândirea filosoficã. Adam
Smith era preocupat de „progresul opulenþei” ºi de nece-
sitatea de a dobândi respectul de sine; el a înþeles im-
portanþa faptului de a fi capabil sã apari în public fãrã
stânjenealã ºi a susþinut cã oamenii au nevoie de anu-
mite lucruri de bazã, precum cãmãºi de pânzã ºi încãl-
þãminte de piele, pentru a evita stânjeneala, în funcþie
de obiceiuri ºi convenþii sociale. 

În acest volum, analizãm dezvoltarea economicã ºi
socialã în societate ºi în viaþa oamenilor. Cercetãtori de
renume au admis de mult faptul cã dezvoltarea econo-
micã nu este totuna cu creºterea economicã. În opinia
lui Paul Streeten, dezvoltarea are drept scop „sã ofere
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tuturor fiinþelor omeneºti oportunitatea unei vieþi îm-
plinite”, în timp ce în opinia lui Dudley Seers, dezvol-
tarea ar trebui sã creeze „condiþiile pentru realizarea
personalitãþii umane”. Astfel de preocupãri au fost ex-
primate mai pe larg în Teoria Capabilitãþilor propusã
de Amartya Sen1, care priveºte dezvoltarea din pers-
pectiva capabilitãþilor sau „libertãþilor” semnificative pe
care oamenii le considerã de valoare, pe drept motiv.

De ce oare unele þãri sunt bogate, 
iar altele sãrace?

Pânã în anii 1980, politicile de dezvoltare aveau drept
scop principal sã genereze creºtere economicã. În ter-
meni pur economici, creºterea economicã se accentuea-
zã atunci când productivitatea totalã a factorilor de producþie,
sau eficienþa producþiei, se accentueazã. Dacã o þarã îºi
sporeºte gradul de folosire a forþei de muncã sau a capi-
talului, având o eficienþã crescutã, se creeazã condiþiile
necesare pentru creºtere economicã. Creºterea econo-
micã poate fi asociatã cu mãrirea cuantumului investiþi-
ilor în resurse, inclusiv în educaþie ºi sãnãtate, ceea ce
duce la o acumulare de capital sau la o sporire a bogãþiei.
De asemenea, creºterea economicã poate fi rezultatul
schimbãrilor survenite în modalitatea în care se folo-
sesc aceste resurse, conducând la transformãri structurale
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1 Amartya Kumar Sen (n. 1933), economist indian, laureat al
Premiului Nobel pentru Economie în anul 1998 [n. t.]. 
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