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Prefață

La începutul anilor 1970 am petrecut doi ani ca misionar mor-
mon în Coreea de Sud, una dintre cele mai sărace țări din Asia 
în perioada aceea. Am observat nemijlocit efectele devastatoare 
ale sărăciei: am pierdut prieteni răpuși de boli care puteau fi 
prevenite și am văzut familii care erau nevoite, în mod curent, 
să facă o alegere imposibilă între a pune mâncare pe masă, a-și 
educa copiii sau a-și susține vârstnicii. Suferința era parte a vieții 
de zi cu zi. Am fost atât de impresionat de experiența aceea, 
încât, atunci când am primit o bursă Rhodes pentru a frecventa 
Universitatea Oxford, am decis să studiez dezvoltarea econo-
mică, cu accent pe Coreea de Sud. Speram că aceasta putea 
duce la obţinerea unui post în cadrul Băncii Mondiale, unde aș 
fi putut încerca să contribui la rezolvarea problemelor pe care 
le văzusem când am fost în Coreea de Sud. În schimb, în anul 
în care am vrut să intru acolo, Banca Mondială nu mai angaja 
americani. Opțiunea aceea îmi era închisă. Așa că meandrele 
vieții m-au dus la Harvard, unde am ajuns să studiez afacerile. 
Dar imaginile obsedante ale acelei țări sărace nu m-au părăsit.

Sunt fericit să spun că astăzi, când vizitez Coreea de Sud, nu 
mai seamănă deloc cu țara pe care mi-o amintesc de atunci. În 
deceniile care au trecut de când am trăit acolo, Coreea de Sud 
nu numai că a devenit una dintre cele mai bogate țări ale lumii, 
dar a și intrat în rândul respectatelor țări membre ale 
Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE) și a trecut de la statutul de recipient de ajutoare exter-
ne la acela de donator.1 Jurnalistul american Fareed Zakaria 
chiar a calificat Coreea de Sud drept „cea mai de succes țară 
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din lume”.2 Sunt perfect de acord. Transformarea Coreei de 
Sud în doar câteva decenii nu este altceva decât un miracol.

Din nefericire, o transformare atât de dramatică nu a fost 
posibilă pentru multe alte țări care semănau cu Coreea de Sud 
acum câteva decenii. Prin comparație, Burundi, Haiti, 
Guatemala și multe alte țări care erau îngrozitor de sărace în 
anii 1970 sunt și acum la fel. Întrebările care mi-au trezit inițial 
interesul în sprijinirea Coreei de Sud, cu ani în urmă, au con-
tinuat să mă sâcâie decenii la rând. De ce unele țări găsesc 
calea spre prosperitate, în timp ce altele se chinuie într-o sără-
cie profundă?

Din câte se pare, prosperitatea este un fenomen relativ 
recent pentru majoritatea țărilor. Națiunile cele mai bogate nu 
au fost întotdeauna prospere. Să luăm, de pildă, Statele Unite. 
Poate că am uitat cât de mult au evoluat Statele Unite. Nu cu 
mult timp în urmă, și America era disperat de săracă, foarte 
coruptă și guvernată haotic. După toate standardele, America 
anilor 1850 era mai săracă decât Angola, Mongolia sau Sri 
Lanka de astăzi.3 Mortalitatea infantilă din perioada aceea era 
de aproximativ 150 de decese la 1 000 de nașteri – de trei ori 
mai rău decât rata mortalității infantile din Africa Subsahariană 
în 2016.4 Societatea americană de atunci – în lipsa infrastruc-
turii și a unor instituții stabile – nu semăna deloc cu cea de 
astăzi. Dar tocmai de aceea povestea Americii oferă speranță 
națiunilor sărace de pretutindeni. Găsirea unei căi de ieșire din 
sărăcie este posibilă. Întrebarea este cum.5

Decenii la rând am studiat cum să combatem sărăcia și să 
generăm creștere economică în țările sărace și am înregistrat 
unele progrese reale. De exemplu, rata sărăciei extreme, la 
nivel global, a scăzut de la 35,3% în 1990 la aproximativ 9,6% 
în 2015.6 Aceasta înseamnă că peste un miliard de oameni au 
fost scoși din sărăcie din 1990. Dar, oricât de dramatică pare 

această statistică, ar putea prezenta o falsă impresie de pro-
gres. Din cei aproximativ un miliard de oameni scoși din sără-
cie, majoritatea – aproximativ 730 de milioane – provin dintr-o 
singură țară: China. China a fost capabilă să își reducă rata 
sărăciei extreme de la 66,6% în 1990 la sub 2% astăzi.7 Este 
ceva, într-adevăr, impresionant. Dar, în anumite regiuni, pre-
cum Africa Subsahariană, numărul oamenilor care trăiesc în 
sărăcie extremă chiar a crescut semnificativ.8 Chiar pentru cei 
care, tehnic, nu trăiesc în sărăcie extremă, supraviețuirea este 
încă foarte dificilă.

Deși, cu siguranță, este adevărat că am făcut unele progrese, 
nu pare să existe un consens în privința modului de eradicare 
a sărăciei. Propunerile variază de la remedierea infrastructu-
rii societale deplorabile (inclusiv educația, sănătatea, trans-
porturile etc.) până la îmbunătățirea instituțiilor și creșterea 
ajutorului extern, impulsionarea comerțului internațional și 
multe altele.9 Dar chiar și cei care nu cad de acord în privința 
soluției potrivite sunt cu siguranță de acord cu aprecierea că 
progresul a fost prea lent.

Țara Anii 1960 2015 % modificare

1 Burundi 470$ 315$ ‑33%

2 Republica Centrafricană 677$ 339$ ‑50%

3 Malawi 412$ 353$ ‑14%

4 Gambia 773$ 384$ ‑50%

5 Madagascar 1 108$ 393$ ‑65%

6 Niger 1 196$ 403$ ‑66%

7 Liberia 1 447$ 469$ ‑68%

8 Republica Democrată Congo 1 742$ 478$ ‑73%

9 Togo 783$ 578$ ‑26%

10 Afganistan 698$ 615$ ‑12%
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11 Uganda 686$ 625$ ‑9%

12 Sierra Leone 1 128$ 675$ ‑40%

13 Benin 802$ 709$ ‑12%

14 Senegal 2 003$ 935$ ‑53%

15 Zimbabwe 2 207$ 1 037$ ‑53%

16 Coasta de Fildeș 1 545$ 1 319 ‑15%

17 Ghana 1 632$ 1 401$ ‑14%

18 Zambia 2 252$ 1 578$ ‑30%

19 Venezuela 8 507$ 4 263 ‑50%

20 Kuweit 34 087$ 29 983$ ‑12%

Figura 1. Media venitului per capita în perioada 1960‑1969 a fost calculată 
pentru a obține o valoare medie a venitului per capita în anii 1960. Valorile 

au fost ajustate cu inflația. 
Sursa: IMF World Economic Outlook Database.

Gândiți-vă la următorul lucru. Din 1960, am cheltuit peste 
4,3 trilioane de dolari cu asistența oficială de dezvoltare încer-
când să ajutăm țările mai sărace.10 Din nefericire, multe dintre 
intervențiile noastre în țările sărace nu au avut impactul pe care 
l-am sperat. De fapt, multe dintre țările sărace în 1960 sunt tot 
sărace și astăzi. Și, chiar mai rău, cel puțin 20 de țări erau mai 
sărace în 2015 decât în 1960 (a se vedea figura 1), în majoritatea 
cazurilor chiar după ajutoare de miliarde de dolari.11

Efosa Ojomo, coautorul acestei cărți și unul dintre foștii mei 
studenți la Harvard, a cunoscut direct durerea eșecului, în 
ciuda eforturilor sale bine intenționate. Experiența sa oferă o 
anumită înțelegere a frustrării generate de proiecte odată 
promițătoare, menite să asigure un trai și niște condiții de 
muncă mai bune în economiile sărace. Efosa provine din 
Nigeria, dar și-a petrecut cea mai mare parte a vieții sale de 

adult trăind și muncind în Statele Unite. Așadar, deși 
recunoștea sărăcia care chinuia țările sărace, nu era una dintre 
principalele sale preocupări, până când a citit dedicația din 
cartea The White Man’s Burden, atacul profesorului William 
Easterly de la Universitatea New York la adresa eforturilor 
occidentale de ajutorare a țărilor sărace. În cartea aceasta, 
Easterly a spus povestea lui Amaretch, o fetiță etiopiancă de 
10 ani, care se trezea la ora 3 în fiecare dimineață pentru a 
aduce lemne de foc. Apoi trebuia să umble câteva mile pentru 
a vinde lemnele de foc în piață ca să-și ajute familia.

Efosa nu a putut să doarmă în noaptea aceea, după ce i-a 
citit povestea. Niciun copil nu merită să ducă o viață atât de 
grea. Așadar, Efosa, împreună cu câțiva prieteni, a înființat o 
organizație nelucrativă, Poverty Stops Here, pentru a strânge 
bani în scopul construirii fântânilor în diferite zone ale Nigeriei 
sale natale. „Lipsa apei este primul lucru care te izbește când 
vizitezi o comunitate săracă”, mi-a spus Efosa mai târziu. „Apa 
este viață. De aceea există atât de multe proiecte pentru apă 
în lume. Pur și simplu trebuie să le aducem oamenilor apă. 
Totul pornește de acolo.” În același fel, când vizitezi o țară 
săracă, lipsa educației de calitate, drumurile nepavate, proasta 
guvernare și alți indicatori ai sărăciei sunt dureros de vizibili. 
Nu este rezonabil să presupui că răspunsul la rezolvarea sără-
ciei constă în furnizarea unuia sau a tuturor acelor lucruri?

Efosa a reușit să strângă peste 300 000 de dolari și a iden-
tificat cinci comunități pe care să le ajute să construiască fân-
tâni. Ziua în care Efosa și susținătorii săi au venit în acele 
comunități pentru a inaugura fântânile a fost una de bucurie 
totală, atât pentru Efosa, cât și pentru rezidenții locali. Îmi 
imaginez că există puține scene mai emoționante decât să vezi 
cum curge dintr-o fântână apă proaspătă în abundenţă, într-un 
sat care nu avusese deloc înainte așa ceva.
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Dar, după cum s-a dovedit, fântânile s-au stricat. La apro-
ximativ șase luni de la construirea unei noi fântâni, Efosa a 
primit un telefon acasă la el în Wisconsin că apa nu mai curge, 
fiind nevoit să se gândească de la mii de mile depărtare cum 
să găsească pe cineva în Nigeria care să meargă și să repare 
fântâna. Întrucât toate fântânile construite de organizația sa 
erau în zone rurale, găsirea unui tehnician calificat care să 
obțină piese de schimb și să meargă în sat era întotdeauna o 
provocare. Cum rezolva o problemă, cum apărea alta. Astăzi, 
doar una din cele cinci fântâni instalate de Poverty Stops Here 
este încă funcțională. Efosa și prietenii lui, care începuseră cu 
toată convingerea să ajute acele sate, au renunțat cu părere de 
rău să mai construiască fântâni.

Cu toate acestea, Poverty Stops Here nu este o poveste 
unică. Există peste 50 000 de fântâni stricate doar în Africa, 
potrivit unui studiu al International Institute for Environment 
and Development (IIED). În unele comunități, nu mai puțin de 
80% dintre fântâni sunt nefuncţionale.12 Într-unul din satele 
vizate de Efosa pentru construirea unei fântâni, a observat că 
era deja o fântână nefuncţională la doar câteva sute de metri 
de cea construită de Poverty Stops Here, care fusese anterior 
instalată de o organizație de asistență internațională, iar apoi 
abandonată.

Această experiență a fost foarte descurajatoare pentru 
Efosa, care era atât de dornic să aline suferința. Eșecul i-a ridi-
cat niște întrebări dificile. Dacă aceste probleme supărătoare 
nu pot fi rezolvate printr-o infuzie de resurse și bunăvoință, 
atunci ce ar putea ajuta? De ce unele eforturi reușesc, iar altele 
nu? De ce unele țări se descurcă mai bine decât altele? Poate 
că, la un nivel mai profund, Efosa a admis că reducerea sără-
ciei – sau a celor mai evidente semne ale sărăciei – ar putea să 
nu rezolve problema pe termen lung. Ușurarea sărăciei nu este 

același lucru cu crearea prosperității. Trebuie să începem să 
gândim diferit. Sperăm că această carte va schimba modul în 
care vă raportați la problema dezvoltării economice, întrebă-
rile pe care le puneți și soluțiile pe care le elaborați pentru a 
ajuta comunitățile care au o nevoie disperată de ea.

Ce înțelegem prin „prosperitate”? Există unele substitute evi-
dente și îndeobște folosite pentru prosperitate, precum accesul 
la educație, sănătatea, siguranța și securitatea, buna guverna-
re ș.a.m.d. Legatum Prosperity Index, care clasifică 148 de țări 
în aceste categorii, include și alți indicatori, precum eforturile 
în domeniul mediului. Deloc surprinzător, țări ca Norvegia, 
Noua Zeelandă și Finlanda sunt pe primele locuri, în timp ce 
Sudan, Yemen și Republica Centrafricană sunt la coada 
clasamentului.

Deși acești indicatori sunt importanți pentru evaluarea 
bunăstării membrilor unei societăți, noi credem că un sub-
stitut chiar mai important pentru prosperitate este accesul la 
o slujbă bine plătită și o mobilitate socială crescută. Așadar, 
pentru scopul acestei cărți, definim „prosperitatea” ca fiind 
procesul prin care tot mai mulți oameni dintr-o regiune își 
îmbunătățesc bunăstarea economică, socială și politică.

Aceasta este o distincție importantă, întrucât am putea cla-
sifica unele țări drept „bogate”, dar nu deosebit de prospere, 
precum națiunile dotate cu resurse naturale valoroase. 
Prosperitatea generează libertăți tot mai mari – economică, 
socială și politică – și depinde mai puțin de accesul la una sau 
mai multe resurse unice, precum petrolul. Și astfel, în timp ce 
unele țări sunt bogate și au identificat modalități pentru a-și 
distribui bogățiile unora dintre cetățeni, nu le vom considera 
prospere, deoarece bogățiile lor nu au dat naștere unei culturi 
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de cercetare, inovare și unei varietăți de piețe. Nu au dus la o 
mobilitate socioeconomică pentru toți. Iar resursele acelea nu 
au dus la crearea unui mediu în care prosperitatea va deveni 
durabilă după ce resursele naturale se vor epuiza sau își vor 
pierde valoarea în viitor. Acest lucru ilustrează importanța 
înțelegerii a ceea ce creează sărăcia.

Și, astfel, eu, coautorii mei, Efosa Ojomo și fostul redactor la 
Harvard Business Review Karen Dillon am început să investigăm 
modul în care națiunile sărace pot deveni prospere.

Pentru a facilita lectura acestei cărți, am scris la persoana 
întâi (vocea mea), dar gândirea surprinsă aici este într-o foarte 
mare măsură produsul colaborării noastre. Efosa și Karen au 
fost coautori în toate sensurile acestui cuvânt, iar eu le sunt 
recunoscător pentru parteneriat și pentru pasiunea cu care 
încearcă să facă lumea un loc mai bun. Știu că mulți dintre voi 
ne împărtășiți obiectivele.

Am scris această carte având în minte patru categorii de 
persoane interesate.

În primul rând, am scris această carte pentru cei din dome-
niul dezvoltării, care lucrează cu abnegație pentru a scăpa 
lumea de sărăcie. Vă aplaudăm eforturile și sperăm că aborda-
rea pe care o prezentăm în această carte vă va ajuta să vă 
gândiți în mod diferit, poate chiar contraintuitiv, la problemele 
pe care încercați să le rezolvați. 

În al doilea rând, am scris pentru investitorii, inovatorii și 
antreprenorii care urmăresc să dezvolte întreprinderi de succes 
în piețe emergente. Munca voastră are un rol esențial în crearea 
prosperității în țările cu venituri mici și mijlocii. Lumea are 
acum nevoie de voi mai mult decât oricând. Dar ideile noastre 
de aici nu sunt menite să vă împingă să investiți în aceste țări 
doar dintr-un sentiment de responsabilitate – sunt menite să 
vă ajute să vedeți oportunitățile pe care alții le-ar putea rata.

În al treilea rând, am scris această carte pentru creatorii de 
politici publice care încearcă să genereze politici care stimu-
lează dezvoltarea în țările lor. Nu există multe slujbe în lume 
mai grele decât aceea a unui funcționar public dintr-o țară 
săracă în resurse. Sperăm că, prin oferirea unui model teore-
tic de dezvoltare, vă vom da posibilitatea de a vă transpune 
ideile în politici de dezvoltare adecvate pentru contextul unic 
al țării voastre.

În ultimul rând și cel mai important, am scris această carte 
pentru copiii de 10 ani din întreaga lume, precum Amaretch, 
care merită o viață mai bună. Această carte este pentru locui-
torii satelor din Nigeria care au sărbătorit apa care țâșnea din 
fântânile lui Efosa, doar pentru a le vedea stricându-se două 
luni mai târziu. Această carte este pentru tații și mamele care 
muncesc neobosiți să-și întrețină familiile, dar nu se pot ridica 
deasupra nivelului de subzistență. Și, în sfârșit, am scris 
Paradoxul prosperității pentru numărul tot mai mare de tineri 
care, cu fiecare zi, își văd speranțele năruite deoarece lumea 
lor pare a fi lipsită de oportunități. Sperăm că această carte le 
va redeștepta încrederea și optimismul; îi așteaptă un viitor 
mai bun. Pe noi toți ne așteaptă un viitor mai bun!
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există un volum mare de lucrări în domeniu. Mai multe cărți și lucrări 
oferă perspective relevante asupra acestor probleme. Opera fundamen-
tală în domeniu este lucrarea lui Joseph Schumpeter, The Theory of 
Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, 
and the Business Cycle (1934, tradusă în limba engleză după originalul 
german din 1911). În cartea aceasta, Schumpeter ne ajută să vedem lim-
pede rolul inovației și al antreprenorului în dezvoltarea economică. Când 

antreprenorii inovează sau creează noi produse sau noi metode de 
producție, perturbă „fluxul circular” dintr-o economie, un proces care 
descrie o stare de echilibru în societate. Deși această „perturbare” per-
petuă – un proces marcat de noi inovații – generează o anumită instabi-
litate și nesiguranță, rezultatul final este, adesea, o societate mai 
prosperă. De exemplu, mașina a destabilizat folosirea calului, a trăsurii 
și a tramvaielor electrice, dar ne-a făcut mai prosperi. Pentru Schumpeter, 
antreprenorii – Henry Forzii lumii – sunt vedetele poveștii dezvoltării 
economice. După cum veți vedea citind această carte, noi suntem, cu 
siguranță, de acord. 

În ultima jumătate de secol, lecturile obligatorii pentru cei interesați 
de evoluția ascendentă a Occidentului includ lucrările lui Douglass 
North și Robert Thomas, The Rise of the Western World: A New Economic 
History (1973), Nathan Rosenberg și Luther E. Birdzell, How the West 
Grew Rich: The Economic Transformation of the Industrial World (1986), și 
David Landes, The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich 
and Some So Poor (1999). David Landes oferă multă istorie economică și 
evidențiază mai mulți factori, inclusiv geografia și cultura, care au ajutat 
Europa să prospere. North și Thomas și-au rezumat argumentele astfel: 
„Organizarea economică eficientă este cheia creșterii: dezvoltarea orga-
nizării economice în Europa de Vest explică ascensiunea Occidentului.”  
În esență, au contribuit la evidențierea importanței instituțiilor și drep-
turilor de proprietate.

În plus, mai multe lucrări esențiale au făcut lumină asupra acestui 
subiect. De exemplu, am învățat din lucrările lui Robert Lucas, Making a 
Miracle (1993), Ricardo Hausmann și Dani Rodrik, Economic Development 
as Self‑Discovery (2002), și Richard Nelson și Edmund Phelps, Investment 
in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth. În felul lor, 
fiecare dintre acești economiști a contribuit la simplificarea, în dife-
rite grade, a complexității inerente subiectului creșterii economice și 
dezvoltării. Acest lucru ne-a ajutat să înțelegem mai bine unele dintre 
ingredientele necesare creșterii economice durabile. Robert Lucas ne-a 
ajutat să înțelegem importanța „învățării prin facere” la locul de muncă 
pentru creșterea productivității economiilor. În plus, Lucas explică fap-
tul că principalele caracteristici ale miracolelor est-asiatice au implicat 
„mutarea sustenabilă a forței de muncă de la produse simple la produse 
mai sofisticate”, pe lângă creșterea eficienței în realizarea produselor 
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existente. Hausmann și Rodrik au explicat că, deși este important pen-
tru antreprenorii dintr-o țară să învețe ce sunt buni să producă, benefi-
ciile sociale depășesc, adesea, câștigurile private. Aceasta se întâmplă 
deoarece, pe hârtie, firmele care învață cum să dezvolte inovații care pot 
rezolva probleme ale societății pot fi cu ușurință imitate de „următorii 
veniți”, ceea ce are efectul diluării puternice, a priori, a stimulentelor 
pentru asumarea muncii dificile de dezvoltare a inovațiilor. Ca atare, 
aceasta îngreunează investițiile în tipul de învățare care duce la o trans-
formare economică structurală. În aceste condiții, profesioniștii dez-
voltării și cei care elaborează politicile guvernamentale pot juca un rol 
semnificativ. Nelson și Phelps se axează pe capitalul uman și pe răspân-
direa tehnologiei. De fapt, ei presupun că „într-o economie dinamică 
sau tot mai avansată tehnologic, administrarea producției este o funcție 
care necesită adaptarea la schimbare și că, pe măsură ce un manager 
este mai educat, noi tehnici de producție vor fi introduse mai rapid.”

În această carte ne aplecăm asupra impactului pe care inovațiile cre-
atoare de piață îl au asupra generării și susținerii prosperității economi-
ce. În Capitolul 2 vom furniza atât o definiție, cât și o clasificare pentru 
cuvântul inovație și vom explica modul în care influențează economiile 
diferitele tipuri de inovații.

6. Comunicat de presă, „World Bank Forecasts Global Poverty to Fall 
Below 10% for First Time; Major Hurdles Remain in Goal to End Poverty 
by 2030”, Banca Mondială, 4 octombrie 2015, http://www.worldbank.
org/en/news/press-release/2015/10/04/world-bank-forecasts-global-p
overty-to-fall-below-10-for-first-time-major-hurdles-remain-in-goal-to
-end-poverty-by-2030.

7. Într-un fel, dezvoltarea meteorică a Chinei în ultimii 50 de ani nu 
i-a surprins pe studenții la Istorie. Roaba, știința solului, cartonul, buso-
la magnetică, forajul adânc pentru gazele naturale, cunoștințele despre 
circulația sangvină, hârtia și tiparul, praful de pușcă și sute de alte 
invenții sunt atribuite chinezilor. Europenii sunt cei care încercau să-i 
prindă din urmă în Evul Mediu. 

De exemplu, în secolul al XVI-lea, economia Chinei reprezenta 25% 
din PIB-ul global. Dar, până în 1950, ajunsese la doar 5%. Totuși, astăzi, 

China revine, iar partea sa din PIB-ul global oscilează în jurul cifrei 
de 19%.

Totuși, creșterea economică recentă a Chinei este spectaculoasă, 
mai ales dacă ne gândim la sutele de milioane de oameni scoși din sără-
cie. Povestea convențională a creșterii Chinei este că reformele politice 
inițiate de Deng Xiaoping la sfârșitul anilor 1970 au descătușat uriașul 
potențial economic. Acest lucru este cu siguranță adevărat până la un 
punct. Totuși, nu este posibil să spui povestea ascensiunii Chinei fără să 
evidențiezi inițiativa antreprenorilor și a altor cetățeni. Yasheng Huang 
de la MIT a explicat că, în realitate, politica economică a Chinei din anii 
1980 a favorizat antreprenoriatul și soluțiile de piață, deoarece s-a văzut 
o creștere semnificativă a numărului de firme în satele și orașele țării. 
El numește anii 1980 „Decada antreprenoriatului”. Cu toate acestea, 
până în anii 1990, politica economică a țării s-a îndreptat mai degrabă 
spre o abordare statalistă, descendentă, odată cu dezvoltarea multor 
întreprinderi de stat. Deși economia a continuat să crească, Huang a 
explicat că acest tip de creștere nu a fost la fel de robust și inclusiv ca 
dezvoltarea Chinei din anii 1980.

Chiar și atunci, tot am văzut China în ascensiune. Recent, Washington 
Post a publicat un articol intitulat „China increasingly challenges 
American dominance of science”. Autorii observă că un număr tot mai 
mare de oameni de știință din unele dintre cele mai prestigioase 
instituții din Statele Unite pleacă pentru a înființa laboratoare în China. 
Deși Statele Unite încă alocă aproximativ o jumătate de trilion de dolari 
anual pentru cercetare științifică, China se apropie și este pe cale de a 
depăși SUA până la finele lui 2018. Și, pentru prima dată, în 2016, 
publicațiile anuale științifice din China le-au depășit ca număr pe cele 
din Statele Unite. Economia Chinei este departe de ce era în anii 1960 
și 1970 și pare că revine la dominația din trecut.

Yasheng Huang, Capitalism with Chinese Characteristics: 
Entrepreneurship and the State, New York, Cambridge University Press, 
2008.

Ben Guarino, Emily Rauhala și William Wan, „China increasingly 
challenges American dominance of science”, Washington Post, 3 iunie 
2018, https://www.washingtonpost.com/national/health-science/china
-challenges-american-dominance-of-science/2018/06/03/c1e0cfe4-48
d5-11e8-827e-190efaf1f1ee_story.html?noredirect=on&utm_term= 
.99a54422d595
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Philip Auerswald, „China’s sudden fall and slow recovery”, New York 
Times, 11 august 2008, https://www.nytimes.com/2008/08/11/opinion/
11iht-edauerswald.1.15175911.html

8. În 1990, aproximativ 282 de milioane de oameni trăiau în sărăcie, 
reprezentând aproximativ 55% din populația Africii Subsahariene. În 
2013, numărul acesta era de 401 milioane, aproximativ 42% din populație. 
„Poverty headcount ratio at $1.90 a day (2011 PPP)”, Date, Banca 
Mondială, accesat la 13 martie 2018, http://povertydata.worldbank.org/
poverty/region/SSF

9. Seria Bourgeois a lui Deirdre McCloskey face o prezentare detaliată 
a istoriei economice și o analiză a multora dintre presupusele cauze ale 
creșterii economice. În a doua din cele trei cărți, „Bourgeois Dignity: 
Why Economics Can’t Explain the Modern World”, McCloskey detaliază 
multe dintre teoriile larg răspândite – instituții, infrastructura de trans-
port, comerțul exterior, sclavia, managementul economic, acumularea 
de capital, etica protestantă a muncii, exproprierea, capitalul uman 
(educația), geografia sau resursele naturale, știința și alte câteva – referi-
toare la ce ar fi putut determina transformarea economică generată de 
Revoluția Industrială și sugerează că toate greșesc ținta. Chiar acest 
volum de 592 de pagini explică de ce, oricât de interesante și de plauzibile 
ar părea toate aceste explicații, nu clarifică apariția toaletelor, aerului 
condiționat, automobilelor și telefoanelor mobile. 

Deirdre McCloskey, Bourgeois Dignity: Why Economics Can’t Explain 
the Modern World, Chicago,  University of Chicago Press, 2010, p. 34-35.

10. Această sumă nu include fondurile private cheltuite de unele dintre 
fundațiile și organizațiile cele mai dotate din lume, precum Bill and 
Melinda Gates Foundation, Skoll Foundation, Omidyar Network și multe 
altele.

„ODA 1960-16 Trends”, Official Development Assistance 2016, 
Compare Your Country, accesat la 1 februarie 2018, http://www2.com-
pareyourcountry.org/oda?cr=20001&lg=en&page=1#

11. Multe dintre țările din Figura 1 au primit asistență oficială de dez-
voltare pentru programe de eradicare a sărăciei de la Banca Mondială și 

de la alte instituții de dezvoltare. De exemplu, Niger a primit ajutoare de 
la Banca Mondială în valoare de 2,9 miliarde de dolari din 1964 încoace, 
dar în 2015 venitul pe cap de locuitor era mai mic decât jumătate din 
nivelul din anii 1960. „Urban Water and Sanitation Project”, Banca 
Mo n d i a lă ,  h t t p ://w w w.wo rl d b a n k .o rg /p ro j e c t s/ P 1 1 7 3 6 5/
urban-water-sanitation-project?lang=en.

12. Jamie Skinner, „Why every drop counts: tackling rural Africa’s water 
crisis”, informare IIED, accesat la 1 februarie 2018, http://pubs.iied.org/
pdfs/17055IIED.pdf
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1 Introducere în 
Paradoxul prosperității

Nu e ușor când oamenii serioși râd de tine. Iar oamenii serioși au 

râs de mine când le‑am spus, în urmă cu 20 de ani, că vreau să 

construiesc o rețea de telecomunicații în Africa. Mi‑au enumerat toate 

motivele pentru care proiectul va eșua. Cumva, m‑am tot gândit. Știu că 

sunt probleme, dar de ce nu pot vedea și oportunitățile?

– MO IBRAHIM

Ideea pe scurt

Copii înfometați la colț de stradă. Mahalale fără apă curată și 
fără condiții sanitare adecvate. Perspective sumbre de anga-
jare cu o populație tânără în creștere. Cei mai mulți dintre 
noi suntem mișcați de semnele dureroase de sărăcie pe care 
le vedem în țările subdezvoltate din întreaga lume. Potrivit 
Băncii Mondiale, peste 750 de milioane de oameni încă trăiesc 
în sărăcie extremă, supraviețuind cu mai puțin de 1,90 dolari 
pe zi. Toți vrem să ajutăm. Dar ceea ce poate părea cea mai 
evidentă soluție la aceste probleme – ajutarea directă a țărilor 
sărace prin investiții menite să remedieze aceste semne vizi-
bile de sărăcie – nu a avut atât de mult succes pe cât am fi dorit 
mulți dintre noi. Nu trebuie decât să vă uitați la miliardele de 
dolari care au fost canalizate spre aceste probleme de-a lungul 
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anilor, cu un progres relativ lent, pentru a concluziona că ceva 
nu este tocmai în regulă. Cu aceste eforturi, poate că ușurăm 
temporar sărăcia pentru unii – dar nu ajungem suficient de 
departe.

Dacă ne-am uita la această problemă din altă perspectivă? 
Cum ar fi dacă, în loc să încercăm să remediem aceste semne 
vizibile de sărăcie, ne-am concentra pe crearea unei 
prosperități durabile? Ar putea fi necesară o abordare contrain-
tuitivă, dar una care v-ar determina să vedeți oportunitățile 
acolo unde v-ați putea aștepta mai puțin.

La sfârșitul anilor 1990, când Mo Ibrahim s-a gândit prima 
oară să înființeze o companie de telefonie mobilă în Africa, 
oamenii au spus că este, ei bine, dus cu pluta. „Toate lumea a 
spus că Africa este fără speranță”, își amintește el acum. „E un 
loc periculos, plin de dictatori, plin de nebuni... și toți sunt 
corupți.” De fapt, oamenii au râs când și-a expus ideile.

Ibrahim, fostul director tehnic de la British Telecom, care 
își conducea propria firmă de consultanță de succes, a plănuit 
să dezvolte, de la zero, o rețea mobilă de comunicații în Africa 
Subsahariană – unde majoritatea oamenilor nu folosiseră nici-
odată un telefon, ca să nu mai vorbim de a deține unul. 
Continentul african, care se întinde de la bazarurile din Maroc 
la marile complexe industriale din Johannesburg, este casa a 
54 de țări. Populația totală de peste un miliard este răspândită 
pe mai mult de 11,7 milioane de mile pătrate – de peste trei ori 
mărimea Statelor Unite. Vasta majoritate a acestui teritoriu nu 
avea deloc infrastructură pentru vechile linii telefonice teres-
tre, nemaivorbind de turnurile celulare necesare pentru ca o 
companie de telefonie mobilă să funcționeze. La vremea 

respectivă, telefoanele mobile erau văzute drept o jucărie 
scumpă pentru cei bogați, un lux pe care săracii nu și-l puteau 
permite și, mai important, de care nu aveau nevoie. Au văzut 
cum sărăcia generalizată și concretă penetrează fiecare aspect 
al societății, un teritoriu nu foarte fertil pentru noile companii. 
Când mulți, inclusiv clienții și foștii colegi ai lui Ibrahim de la 
principalele companii de telecomunicații au evaluat această 
oportunitate în Africa, au observat nivelul de sărăcie, lipsa 
infrastructurii, fragilitatea guvernelor și chiar lipsa accesului 
la apă, servicii de sănătate și educație.

Dar Ibrahim, spre meritul său, a văzut lucrurile altfel. În loc 
să vadă doar sărăcie, a văzut oportunități. „Dacă ești foarte 
departe de satul în care trăiește mama ta și vrei să vorbești cu 
ea, ai putea fi nevoit să faci o călătorie de șapte zile”, își 
amintește Ibrahim. „Dacă ai putea să iei pur și simplu un apa-
rat și să vorbești cu ea, cât de important ar fi acest lucru? Câți 
bani ai economisi? Cât timp? Observați că Ibrahim nu a spus: 
Cum și‑ar putea permite un telefon mobil milioane de africani 
pentru care trei mese pe zi reprezintă, adesea, un lux? Sau: Cum 
poți justifica investițiile în infrastructură pentru o piață care nu 
există? S-a axat pe lupta pentru realizarea a ceva important 
pentru care nu existau multe soluții bune. Pentru Ibrahim, 
lupta avea un potențial enorm.

Această luptă se prezintă, adesea, sub formă de „noncon-
sum” – unde clienții potențiali sunt disperați să progreseze 
într-un anumit aspect al vieții lor, dar nu există o soluție con-
venabilă și accesibilă la problema lor. Atunci, pur și simplu, se 
lipsesc sau elaborează căi ocolitoare, dar suferința lor conti-
nuă – de obicei sub radarul indicatorilor convenționali utilizați 
pentru evaluarea oportunităților de afaceri. Dar, în acest 
 nonconsum, Ibrahim a văzut șansa creării unei piețe. Așadar, 
cu foarte puțină susținere financiară și cu doar cinci angajați, 
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Ibrahim a fondat Celtel1 cu obiectivul creării unei companii 
mobile de telecomunicații panafricană.

Obstacolele erau enorme. Crearea infrastructurii pentru 
rețeaua celulară necesară era o provocare imensă – realizată 
fără a se baza pe susținerea guvernelor locale sau a unor bănci 
majore. Atragerea de capital era atât de dificilă, încât și după ce 
își demonstrase modelul de afaceri și ajunsese la un flux pre-
dictibil de numerar în milioane de dolari, băncile tot refuzau 
să-i împrumute bani. Ibrahim a fost nevoit să finanțeze Celtel 
în întregime prin vânzarea de acțiuni, „ceva inedit în industria 
telecomunicațiilor pentru o companie de mărimea și dimensi-
unile companiei noastre”, a explicat el. Dar provocarea aceasta 
și altele cu care s-a confruntat nu l-au descurajat. Acolo unde 
nu era energie electrică, își asigura propria energie; acolo unde 
nu exista logistică, își dezvolta propriile servicii; acolo unde nu 
existau educație sau servicii de sănătate, asigura pregătire și 
servicii de sănătate pentru propriul personal; acolo unde nu 
erau drumuri, fie construia drumuri temporare, fie folosea eli-
copterele pentru a-și deplasa echipamentele. Ibrahim era sti-
mulat de viziunea valorii imense a milioanelor de africani care 
nu mai erau nevoiți să se zbată pentru a rămâne în legătură unii 
cu alții. În cele din urmă, a reușit. 

În doar șase ani, Celtel a construit centre operaţionale în 
treisprezece țări africane – inclusiv Uganda, Malawi, cele două 
Congo, Gabon și Sierra Leone – și a câștigat 5,2 milioane de 
clienți. La deschiderea multora dintre magazinele lui Ibrahim, 
nu era ceva neobișnuit să vezi clienți nerăbdători stând la rând 
cu sutele. Celtel al lui Ibrahim a avut atât de mult succes încât, 
până în 2004, veniturile sale au atins 614 milioane de dolari, 
iar profitul net, 147 de milioane de dolari. În 2005, Ibrahim a 
decis să-și vândă compania pe o sumă fabuloasă de 3,4 miliarde 
de dolari. Într-un interval de timp atât de scurt, Celtel a generat 

o valoare de miliarde de dolari din cele mai sărace țări ale 
lumii.

Dar Celtel a fost doar vârful aisbergului. Astăzi, Africa 
găzduiește o industrie sofisticată de telecomunicații mobile, 
cu multe companii (inclusiv Globacom, Maroc Telecom, 
Safaricom, MTH, Vodacom, Telkom și altele) care asigură 
peste 965 de milioane de linii telefonice. Aceste companii nu 
doar că au obținut miliarde de dolari în credite și prin emiterea 
de acțiuni, dar, până în 2020, se estimează că această industrie 
va susține 4,5 milioane de locuri de muncă, va furniza taxe de 
20,5 miliarde de dolari și va adăuga o valoare de 214 miliarde 
de dolari economiilor africane.2 Telefoanele mobile au creat 
valoare și în alte industrii, precum tehnologiile financiare, 
unde companiile folosesc acum arhivele abonaţilor telefonici 
ca substitut pentru bonitatea financiară, avansând credite 
către milioane de persoane solvabile care, de-a lungul timpu-
lui, nu le-au putut obține.

Acum poate părea evident că telefoanele mobile sunt pre-
tutindeni în lume – și în toată Africa –, dar nu uitați că, în urmă 
cu 20 de ani, Ibrahim a văzut ceva ce alții nu au văzut.

Piața pe care a creat-o Mo Ibrahim și contextul dificil și 
aparent neverosimil în care a făcut-o reprezintă o soluție la 
ceea ce noi am numit Paradoxul prosperității. Poate părea 
curios, dar cercetarea noastră sugerează că, pentru multe țări, 
prosperitatea durabilă nu poate veni prin tratarea sărăciei. 
Vine din investițiile în inovații care creează noi piețe în aceste 
țări.3 După cum am descoperit, prosperitatea reală și durabilă 
nu este generată cu certitudine de volumul imens de resurse 
pe care le turnăm direct în țările sărace pentru a îmbunătăți 
indicatorii sărăciei, precum educația de slabă calitate, servici-
ile de sănătate sub standard, proasta guvernare, lipsa infras-
tructurii și mulți alți indicatori a căror îmbunătățire ar putea 



30      Paradoxul prosperității  Introducere în Paradoxul prosperității Introducere în Paradoxul prosperității  Paradoxul prosperității      31

sugera prosperitate. În schimb, credem că, pentru multe țări, 
prosperitatea începe să se înrădăcineze într-o economie în care 
investim într-un anumit tip de inovație – inovația creatoare de 
piață – care servește, adesea, ca un catalizator și ca bază pentru 
crearea unei dezvoltări economice durabile.

Comparați abordarea lui Mo Ibrahim în edificarea Celtel cu 
eforturile lui Efosa de a construi fântâni prin organizația sa 
nonprofit, Poverty Stops Here. Cea din urmă este semnificativ 
mai redusă ca mărime, dar este emblematică pentru gândirea 
din spatele multor eforturi întreprinse pentru ajutorarea țărilor 
sărace în prezent. De exemplu, doar 18,2% din asistența oficială 
pentru dezvoltare merge spre proiecte de „infrastructură eco-
nomică”, în timp ce grosul finanțează educația, sănătatea, 
infrastructura socială și alte proiecte de dezvoltare 
convenționale.4 În plus față de ajutorul țărilor membre OCDE, 
care reprezintă marea majoritate a cheltuielilor cu ajutorul 
extern, acest model de finanțare are și un efect de influențare 
pentru mulți alții care donează și finanțează proiecte în țările 
sărace. Într-un anumit sens, este ceea ce a influențat proiectele 
lui Efosa, credința că putem rezolva problema sărăciei doar 
canalizând resurse spre o zonă săracă.

Dar ce s-ar putea întâmpla dacă am muta accentul pe inova-
re și pe soluții de piață în locul soluțiilor bazate pe dezvoltarea 
convențională? Sau, altfel spus, ce s-ar întâmpla dacă ne-am 
axa mai puțin pe proiecte de tip Efosa și mai mult pe cele de tip 
Mo Ibrahim? Efosa a dorit să finanțeze și să construiască mai 
multe fântâni pentru a rezolva o problemă. Ibrahim s-a gândit 
cum să rezolve probleme prin crearea unei piețe și prin alege-
rea ca ţintă a categoriei oamenilor dispuși să plătească pentru 
un produs. Sunt lucruri diferite. Și, după cum a demonstrat cer-
cetarea noastră, au efecte foarte diferite pe termen lung.

Înțelegerea Paradoxului prosperității

Nu sunt expert în orice economie cu venituri reduse sau medii, 
dar instrumentarul meu pentru rezolvarea problemelor dificile 
se bazează pe teorie, care ne ajută să ajungem la esența pro-
blemei. O teorie bună ne ajută să înțelegem mecanismul fun-
damental care pune lucrurile în mișcare.

Gândiți-vă, de exemplu, la istoria încercărilor omenirii de 
a zbura. Primii cercetători au observat o corelație puternică 
între capacitatea de a zbura și deținerea de pene și aripi. 
Povești despre oameni care încearcă să zboare dând din aripi 
datează de mii de ani. Aceștia replicau ceea ce credeau ei că le 
permite păsărilor să se ridice de la pământ: aripi și pene.

Deținerea acestor atribute avea o corelație ridicată – o legă-
tură între două lucruri – cu capacitatea de a zbura, dar, când 
oamenii au încercat să imite ceea ce credeau ei că sunt „cele 
mai bune practici” ale celor mai de succes zburătoare, dând 
din aripi, au sărit de pe catedrale și au fâlfâit puternic... și au 
eșuat. Greșeala a fost că, deși aripile și penele se corelau cu 
zborul, aviatorii potențiali nu au înțeles mecanismul cauzal 
fundamental – ceea ce determină cu adevărat să se întâmple 
ceva – care permite anumitor ființe să zboare.

Adevăratul progres în zborul uman nu a venit din 
confecționarea de aripi mai bune sau din utilizarea mai multor 
pene, deși toate acestea sunt bune. A fost generat de matema-
ticianul olandezo-elvețian Daniel Bernoulli și de cartea sa 
Hydrodynamica, un studiu al mecanicii fluidelor. În 1738, a 
expus ceea ce avea să fie cunoscut drept principiul Bernoulli, 
o teorie care, aplicată zborului, explică conceptul ridicării. Am 
trecut de la corelație (aripi și pene) la cauzalitate (ridicare). 
Zborul modern poate fi legat direct de dezvoltarea și adopta-
rea acestei teorii.
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Dar chiar înțelegerea revoluționară a cauzei zborului nu a 
fost suficientă pentru a face zborul perfect fiabil. Când un avion 
se prăbușea, cercetătorii trebuiau să se întrebe: „Ce anume din 
circumstanțele acelei tentative de a zbura a dus la eșec? Vântul? 
Ceața? Vârful avionului?” Apoi cercetătorii puteau stabili ce 
reguli trebuie să urmeze piloții pentru a reuși în diferite 
circumstanțe. Acesta este specificul unei bune teorii. Împarte 
recomandările în afirmații de tip „dacă/atunci”.

În calitate de profesor la o universitate economică, mi se cere 
de sute de ori pe an să exprim puncte de vedere despre anumite 
probleme economice care afectează industrii sau organizații 
despre care nu dețin cunoștințe specifice. Totuși sunt în măsură 
să furnizez comentarii, deoarece există un instrumentar de teorii 
care mă învață nu ce să gândesc, ci cum să mă gândesc la o pro-
blemă. Teoriile bune constituie metoda perfectă pe care o cunosc 
pentru a încadra problemele astfel încât să punem întrebările 
potrivite pentru a obține cele mai utile răspunsuri. Utilizarea 
teoriei nu înseamnă că ne împotmolim în detalii academice, ci, 
din contră, că ne axăm pe cea mai practică întrebare, ce cauzează 
ce – și de ce. Această abordare reprezintă esența acestei cărți.

Așadar, cum se raportează atunci teoria la misiunea noastră 
de a crea prosperitate în multe țări sărace și, în cele din urmă, 
de a face lumea un loc mai bun? Puterea de atracție a multor 
lucruri care se corelează cu prosperitatea – precum atașarea de 
aripi și pene – este incredibil de mare. Cine nu este mișcat de 
imaginea unui puț recent săpat care asigură apă proaspătă unei 
comunități sărace? Dar, în realitate, oricât de multe eforturi 
bine intenționate ai investi, dacă nu ne îmbunătățim înțelegerea 
despre ce creează și susține prosperitatea economică, vom pro-
gresa lent.

În analiza pe care am făcut-o drumului către prosperitate, 
examinând progresul (sau lipsa lui) într-o diversitate de 

economii din lume – inclusiv Japonia, Mexic, Nigeria, Rusia, 
Singapore, Coreea de Sud, Statele Unite și altele –, am desco-
perit că diferite tipuri de inovații au efecte foarte diferite asu-
pra creșterii pe termen lung și a prosperității unei națiuni.

Totuși trebuie să spunem clar că procesul pe care îl vom 
descrie aici și pe tot parcursul acestei cărți nu explică modul 
în care fiecare țară prosperă a ieșit din sărăcie. De exemplu, 
unele țări, precum Singapore, au început cu un guvern care a 
prioritizat dezvoltarea economică și crearea bogăției, în vreme 
ce altele, precum Statele Unite, și-au început marșul către 
prosperitate cu mult timp în urmă și treptat. Toate teoriile 
bune trebuie folosite în context – sunt utile doar în anumite 
circumstanțe. Fiecare țară din lume este diferită în ceea ce 
privește mărimea, populația, cultura, conducerea și înzestra-
rea. Aceste circumstanțe joacă un anumit rol în destinul lor.

Dar, în general, am descoperit că investițiile în inovații și, 
mai ales, în inovațiile creatoare de piață s-au dovedit a fi un 
drum de încredere către prosperitate pentru țările lumii. 
Această carte se inspiră din istoriile economiilor acum pros-
pere pentru a ilustra elementele-cheie ale teoriei noastre, care 
descriu procesul de influenţare a unei societăţi prin crearea 
unei piețe noi. Printr-un astfel de proces, unele dintre cele mai 
sărace țări ale lumii au fost în măsură să creeze o valoare de 
sute de miliarde de dolari și milioane de locuri de muncă pen-
tru cetățenii lor. 

O cale neglijată către prosperitate

Gândirea noastră se concentrează pe ceea ce am identificat 
drept stimulente esențiale pentru crearea și susținerea 
prosperității pentru multe țări: identificarea de oportunități în 
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situații dificile, investirea în inovațiile creatoare de piață (care, 
printre altele, creează slujbele care ajută o economie locală să 
crească) și executarea unei strategii „de atragere” pentru dez-
voltare (în care instituțiile și infrastructura necesare sunt atra-
se într-o societate când noile piețe le solicită) – despre care 
vom vorbi mai detaliat pe parcursul acestei cărți. Toate aceste 
idei și teme sunt esențiale pentru rezolvarea Paradoxului 
prosperității și le veți vedea repetate și examinate din diferite 
perspective prin intermediul inovațiilor și poveștilor pe care le 
facem cunoscute aici.

Când vorbim despre inovații, nu ne referim doar la pro-
duse de înaltă tehnologie sau complexe. Definiția pe care 
noi o dăm inovației se referă la ceva mai degrabă specific: o 
schimbare a procesului prin care o organizație transformă capi‑
talul, munca, materialele și informațiile în produse și servicii cu 
o valoare mai mare.5 „Inovațiile creatoare de piață” transformă 
produsele și serviciile complexe și scumpe în produse simple 
și mai convenabile, făcându-le accesibile pentru un segment 
cu totul nou al populației într-o societate pe care o numim de 
„nonconsumatori”. 

Fiecare economie este formată din consumatori și noncon-
sumatori. În economiile prospere, proporția consumatorilor, 
în cazul multor produse, o depășește, adesea, pe cea a noncon-
sumatorilor. Nonconsumatorii sunt oameni care se străduiesc 
să progreseze într-un fel sau altul, dar nu au reușit să o facă 
deoarece, istoric vorbind, soluțiile bune le-au fost inaccesibile. 
Aceasta nu înseamnă că nu există o soluție pe piață, ci că, 
deseori, nonconsumatorii nu își permit soluțiile existente sau 
că le lipsește timpul sau expertiza necesară pentru a utiliza cu 
succes produsul respectiv.

Inovațiile creatoare de piață pot porni motorul economic 
al unei țări. Inovațiile creatoare de piață care au succes au 

trei consecințe distincte. În primul rând, prin natura lor, cre-
ează locuri de muncă, întrucât tot mai mulți oameni sunt 
necesari pentru a produce, comercializa, distribui și vinde 
noile inovații. Slujbele sunt un factor esențial în evaluarea 
prosperității unei țări.

În al doilea rând, creează profituri de la o mare parte a 
populației, care sunt apoi adesea folosite pentru finanțarea 
majorității serviciilor publice ale societății, inclusiv educația, 
infrastructura, sănătatea etc.

Și, în al treilea rând, au potențialul de a schimba cultura 
întregii societăți. După cum vom arăta, multe țări prospere de 
astăzi au fost odinioară sărace, corupte și prost guvernate. Dar 
proliferarea inovațiilor a declanșat un proces care a ajutat la 
transformarea acestor economii. În Statele Unite, de exem-
plu, inovațiile creatoare de piață, precum mașina de cusut 
Singer, aparatele foto Eastman Kodak și Modelul T de la Ford 
(inovații despre care vom discuta detaliat mai târziu), au con-
tribuit la dezvoltarea unei culturi a inovației care a schimbat 
în mod drastic societatea americană. Odată ce sunt create noi 
piețe care servesc nonconsumatorii, aceste piețe „atrag” alte 
componente necesare – infrastructură, educație, instituții și 
chiar o schimbare a culturii – pentru a asigura supraviețuirea 
pieței, după cum vom explica în detaliu pe parcursul acestei 
cărți. În felul acesta, traiectoria unei societăți poate începe să 
se schimbe.

Elemente ale modelului nostru pot fi văzute în ceea ce a 
făcut Ibrahim când a construit Celtel. În primul rând, în 
circumstanțele cele mai improbabile, a dezvoltat o inovație 
care a făcut ca un produs cunoscut drept complex și costisitor 
să devină mai accesibil pentru milioane de oameni. Și, proce-
dând în felul acesta, a creat o piață viguroasă care nu numai 
că a generat în mod direct mii de locuri de muncă pentru 


