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CUM DEVENIM O SOCIETATE SUSTENABILĂ 

În viziunea actuală, societatea viitorului este acea societate în care oamenii trăiesc în armonie unii 
cu alții dar și cu mediul înconjurător, interconectați atât de ecosistemele proprii cât și de 
instrumentele digitale existente deja în viețile noastre.  

Dar care sunt pașii necesari pentru a ajunge să trăim într-o societate sustenabilă, având în vedere 
realitatea în care trăim astăzi și schimbările viitoare pe care umanitatea deja le anticipează? 

Ideea unei societăți sustenabile este simplă: aer și apă curate, oameni care trăiesc în armonie cu 
mediul înconjurător, produse reciclate folosite ca materie primă pentru noi produse, combustibilii 
fosili sunt de domeniul trecutului, iar oamenii trăiesc și muncesc într-o lume conectată.  

Dar construirea unei astfel de societăți reprezintă o misiune foarte dificilă, ce va necesita o 
schimbare radicală de gândire, cu scopul de a face din această armonie o prioritate la nivel global. 

Pe scurt, umanitatea va trebui să se concentreze pe înlocuirea vechilor forme de energie cu 
combustibili verzi, regenerabili precum și pe asigurarea tehnologiei pentru derularea proceselor 
digitale care ne vor interconecta.  

CE TREBUIE SĂ FACEM? 

Crearea și stocarea de energie. Noile forme de energie și modul de stocare al acestora vor fi de 
importanță majoră în tranziția de la combustibilii fosili la sursele de energie regenerabilă.  

Îmbunătățirea calității vieții. Creșterea calității vieții în paralel cu gestionarea resurselor naturale 
care să asigure o creștere sustenabilă va necesita o resetare a gândirii umanității. Acest lucru 
înseamnă că va trebui să facem, noi, oamenii, o diferențiere foarte clară între conceptul de calitate 
și cel de confort.  

De exemplu, confortabil este să ne cumpărăm un sandwhich înghețat, încălzit la cuptorul cu 
microunde și apoi învelit într-o folie de plastic. În schimb, o gustare de calitate este cea pe care ți-o 
pregătești singur, cu ingrediente proaspete care au fost transportate cu vehicule electrice.  

Așadar, ne putem îmbunătăți calitatea vieții pentru a deveni un stil de viață sustenabil, dar acest 
lucru vine cu un cost: tranziția către sustenabilitate presupune o perioadă de disconfort. Iar 
tehnologia ne poate ajuta să diminuăm cât mai mult acest disconfort.  

În plus, expansiunea ecosistemelor integrate va fi critică pentru dezvoltarea unei societăți 
sustenabile în viitor. 


