
Consumismo non significa felicidade 

 
As tendencias cada vez máis consumistas que se evidencian en moitas partes do planeta 

son insostibles, segundo un novo informe do Instituto Worldwatch, con sé en Estados 

Unidos.  

“O mundo consume produtos e servizos a un ritmo insostible, con resultados graves para 

o benestar dos pobos e o planeta", din os investigadores.  

A organización sinala que, mentras que casi 3.000 millóns de persoas sobreviven con 

menos de 2$ diarios, máis de 1.700 millóns, ou sexa más do 25% da poboación mundial, 

adoptou un estilo de vida que no pasado era exclusivo dos ricos.  

Sen embargo, este apetito consumidor non só está afectando aos máis pobres, senon tamén aos sectores de maiores recursos, 

segundo os autores de " Estado do mundo en 2004".  

"Os maiores índices de obesidade e débeda persoal, a escasez crónica de tempo e a degradación ambiental son síntomas dun 

consumo excesivo que reduce a calidade de vida de moitas persoas", advirten.  

Presións  

O Instituto Worldwatch di que o crecente consumo no mundo industrializado e nos países en vías de desenrolo exerceu presións 

sen precedentes nos recursos do planeta.  

Os bosques, terras agrícolas, selvas e territorios vírxes disminúen para dar espazo á 

xente, casas, centros comerciais e fábricas, sinalan.  

O director do centro de estudos, Christopher Flavin, dixo que o consumo non é 

intrínsecamente negativo.  

"O aumento do consumo axudou a satisfacer necesidades básicas e a crear empleos", 

explicou.  

"Pero, neste século, o apetito consumidor sen precedentes destrúe os sistemas naturais 

dos que todos dependemos e fai aimda máis difícil que os pobres satisfagan as súas 

necesidades básicas", engadiu.  

Máis automóbiles ca permisos  

Segundo o Instituto Worldwatch, o país con máis altos niveis de consumo é Estados Unidos, onde hai máis automóbiles ca 

persos que teñen permiso para conducios.  

Pero non por iso os estadounidenses son máis felices. Cando se lles preguntou, só un 

tercio deles dixo ser "moi feliz".  

Esa cifra é prácticamente a mesma de quen se creía moi feliz en 1957, cando os niveis de 

riqueza no país representaba a metade dos actuais.  

Por outra parte, en países como China a demanda consumista estimulou a economía, 

creou empregos e atraíu inversións externas, din os autores do informe.  

Pero uns 240 millóns de chinos ingresaron no exército de consumidores, unha cantidade 

que pronto superará á de EE.UU., agregan.  

Os investigadores propoñen reformas tributarias que permitan dedicar máis fondos ao coidado do medio ambiente, á 

introducción de leis que obriguen á industria a reciclar os seus produtos e a producir bens máis duradeiros, e novas vías para 

fomentar a responsabilidade persoal. 
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Máis do 25% da poboación mundial sucumbiu 

ao consumismo. 

 
O apetito consumidor sen precedentes destrúe 

os sistemas naturais dos que todos 

dependemos e fai aún máis difícil que os pobres 

satisfagan as súas necesidades básicas  

 
Exemplo clásico de consumismo: en EE.UU. hai 

máis coches que conductores. 


