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A kiadvány bemutatása 
A Boldog(talan) Bolygó Index 2.0 – Miért nem kell, hogy jóllétünk ára a föld legyen 

A 2009 júniusában megjelent kiadvány kiadója a new economics foundation (nef), azaz Új 
Közgazdaságtan Alapítvány egy független kutató- és elemző központ, amely a valódi gazdasági jól-lét 
kialakítását igyekszik előmozdítani és népszerűsíteni. Mottójuk szerint olyan gazdaság létrehozása a 
céljuk, amely az ember és a bolygó érdekeit szem előtt tartva működik. Mindannyiunk életének 
minőségét szeretnék javítani azzal, hogy újító elképzeléseikkel előállva párbeszédre hívják az 
uralkodó közgazdaságtani felfogás képviselőit gazdasági, környezeti és társadalmi kérdésekben. 

A kiadvány egyik legfőbb célja, hogy bebizonyítsa, alacsonyabb ökológiai lábnyommal is lehet magas 
szintű jóllétet elérni. Hozzá előszavat Herman Daly, a világszerte elismert professzor és ökológiai 
közgazdász írt, amelyben többek között a következőket írta: 

„Mit próbálunk elérni amellett, hogy időnként megiszunk egy sört? Hosszú és boldog életet szeretnénk 
élni. Miből költhetünk arra, hogy ezt elérjük? Használhatjuk a Föld korlátozott erőforrásait és 
ökológiai eltartó képességét annak érdekében, hogy boldog éveink legyenek. A közgazdászok kedvelik 
a hatékonyság fogalmát, és a Boldog Bolgyó Index nem más, mint az alapvető hatékonysági arány – a 
végső értékes eredmény osztva a kiindulási szűkös erőforrással. Remélem, hogy a közgazdaságtani 
tanszékek energiáik egy részét ennek a mérési módszernek és az arány alkalmazásának tökéletesítésére 
fogják fordítani azért, hogy egyetlen bolygónkon jól-létben eltöltött hosszú jövőnk lehessen.” 

A Boldog Bolygó Index (BBI) az emberi jóllét elérésének ökologiai hatékonyságát méri. A BBI három 
különálló jelzőszámot foglal magába: a várható élethosszt, elégedettséget az élettel, és az ökológiai 
lábnyomot. 

„A jelen bizonytalan korban a társadalmunknak globális szinten új iránytűre van szükséges, hogy a 
valós fejlődés útjára léphessen. A Boldog Bolygó Index lehet ez az iránytű azzal, hogy méri azt, ami 
igazán fontos számunkra – jól-létünket, hogy hosszú, boldog és tartalmas életünk legyen – és ami 
fontos bolygók számára – az erőforrások fogyasztásának mértékét. 

A BBI e két szempontot társítja egyedi módon, úgy, hogy megmutassa, jól-létünket milyen ökológia 
hatékonysággal állítjuk elő. A jelentés a második globális BBI eredményeit foglalja össze. 
Megmutatja, hogy még mindig messze vagyunk a fenntartható jól-lét elérésétől, és javaslatot tesz arra, 
hogy mit kellene tegyünk elérése érdekében.”  
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