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L’ "Ínex del Planeta Feliç 2.0", en la seva segona edició, és una classificació global de 
l’eficiència ecològica amb la qual totes les nacions ofereixen vides prolongades i 
felices als seus ciutadans, mostrant una imatge molt diferent de la riquesa i el progrés 
reals. 

Amb el subtítol "Per què les bones vides no han de costar-nos la Terra?" (Why good 
lives don't have to cost the Earth),l’informe va ser publicat el passat 4 de juliol de 2009 per  
NEF (New Economics Foundation) i els seus continguts es basen en dades obtingudes 
i corroborades de 143 països que representen el 99% de la població mundial. 

L’Índex del Planeta Feliç (IPF) examina en detall l'economia des de la seva producció 
positiva (llarga esperança de vida i felicitat variables) i les seves inversions essencials 
(recursos limitats de la Terra) i proporciona una guia sobre el nostre benestar en 
termes de vides prolongades i felices, i indicant el que més importa al manteniment 
del planeta: la nostra mitjana de consum de recursos. 

Espanya ocupa el 76 lloc del rànquing (el Regne Unit es troba en el 74 i els Estats 
Units en el 114, entre les 143 nacions incloses en l'estudi); amb una expectativa de 
vida mitjana entre els 60 i els 75 anys, una puntuació en benestar del 7,6 i una 
emprempta ecològica força negativa que frega el 5,7. D'altra banda, nou dels deu 
països amb majors puntuacions són llatinoamericans. Costa Rica encapçala l'índex i és 
el país "més verd i més feliç". 

L’IPF compta amb un pròleg de l’economista ecològico, Herman Daly i presenta també 
un "Manifiest del Planeta Feliç" que planteja un esforç col·lectiu global per aconseguir 
els objetius plantejats. 

"Mentre el món enfronta la triple dificultat d'una profunda crisi financera, l'acceleració 
del canvi climàtic i el límit imminent a la producció de petroli necessitem 
desesperadament una nova brúixola que ens guiï. El fet de deixar-nos conquerir per la 
melodia del creixement econòmic només ha produït beneficis marginals per als més 
pobres del món, no ha millorat notablement el benestar d'aquells que ja eren rics i ni 
tan sols no va produir estabilitat econòmica. Ara hem d'usar l'Índex del Planeta Feliç 
per trencar l'encant i traçar un nou camí cap a una economia d'alt benestar amb 
baixes emissions de carboni, abans que els nostres estils de vida d'alt consum ens 
llancin en el caos d'un canvi climàtic irreversible" Nic Marks, fundador del centre per 
al benestar de NEF. 

 
ZV (Zona Vídeo). Ver Tv Online, tots els canals espanyols de TV en Internet, entre 
els que es troba el canal de TV la URJC, a més d’altres continguts classificats per 
països i/o temes. 
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