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Activitatea umană, de-a lungul deceniilor de dezvoltare tehnologică, a avut efecte nefaste asu-
pra planetei noastre. Poluarea generalizată şi exploatarea fără măsură a resurselor minerale şi 
biologice ale lumii au creat probleme fără precedent pentru mediu. Schimbările climatice repre-
zintă una dintre cele mai grave ameninţări cu care s-a confruntat vreodată societatea umană: 

gheţarii dispar, deşerti carea se accentuează; numai pe continentul african, până 
în 2020, lipsa tot mai acută de apă potabilă va afecta între 75 şi 250 de milioane de oameni.

Şi dacă activitatea umană a generat aceste probleme, tot ea trebuie să ofere şi soluţii 
pe potrivă. Inovarea verde – dezvoltarea şi promovarea mijloacelor tehnologice de luptă împo-
triva schimbărilor climatice – este cheia pentru a evita epuizarea resurselor planetei. Trebuie 

să depunem eforturi susţinute pentru valori carea şi dezvoltarea surselor accesibile de energie 
alternativă, să îmblânzim forţa vântului şi a valurilor, să captăm energia solară, 

să valori căm energia geotermală subterană. Este momentul să dezvoltăm noi soiuri 
de plante, rezistente la secetă şi inundaţii. Noile materiale ecologice ne vor ajuta 

să construim o lume mai durabilă.

De Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale 2009, OMPI doreşte să evidenţieze 
importanţa contribuţiei unui sistem echilibrat de proprietate intelectuală în stimularea creării, di-
fuzării şi aplicării tehnologiilor nepoluante; în promovarea unei concepţii ecologice care să ducă 

la crearea de produse nepoluante din momentul proiectării până în cel 
al scoaterii din uz; în crearea de branduri „verzi”, care să ofere consumatorilor posibilitatea 

de a alege în cunoştinţă de cauză, iar companiilor – avantaje concurenţiale.

Forţa spiritului uman este chezăşia speranţelor noastre de a restabili şi păstra echilibrul 
fragil dintre noi şi mediul în care existăm. Este activul nostru primordial în căutarea soluţiilor la 
această provocare globală, de a trece de la tehnologiile gri, bazate pe carbon, ale trecutului, la 

inovaţiile verzi, fără emisii de carbon, ale viitorului.
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