
25 đất nước thịnh vượng và hạnh phúc nhất thế giới 

Viện Legatum, một viện nghiên cứu có trụ sở ở London, đã dựa trên đánh giá các 
chỉ số về chất lượng kinh tế, môi trường kinh doanh, quản trị, giáo dục, y tế, an 

toàn và an ninh, tự do cá nhân, vốn xã hội và môi trường tự nhiên để đưa ra danh 
sách những đất nước thịnh vượng, trong sạch và hạnh phúc nhất thế giới. 

Liên tục trong bảy năm, Na Uy luôn đứng ở vị trí đầu bảng, nhưng năm 2016, một quốc 

gia mới đã vươn lên vị trí số một. 
  

1. New Zealand 
 

Vươn lên là quốc gia 
thịnh vượng nhất thế 

giới theo Viện 

Legatum, New 
Zealand xếp đầu 

bảng về hai chỉ số về 
vốn xã hội và chất 

lượng kinh tế; xếp 
thứ hai môi trường 

kinh doanh và quản 
trị của chính phủ. 

  
  

 
 

 
2. Na Uy 

 

 
Trong bảy năm liên 

tiếp Na Uy đã được 
xếp hạng là quốc gia 

thịnh vượng nhất trên 
trái đất theo đánh giá 

của Viện Legatum, 
nhưng năm nay đất 

nước này đã mất 
vương miện của nó 

vào tay New Zealand 
và tụt xuống vị trí thứ 

2. 
  

  



3. Phần Lan 

 
Phần Lan có thể 

không xếp mình như 
các nước 

Scandinavia, nhưng 
không thể phủ nhận 

họ là một nhà nước 
thịnh vượng vùng 

bắc Âu. Phần Lan có 
sự quản trị tốt nhất 

trên thế giới, theo 
Viện Legatum. 

  
  

 

 
4. Thụy Sĩ 

 
Thụy Sĩ thường 

xuyên xếp thứ hạng 
cao ở chỉ số thịnh 

vượng nhờ nền giáo 
dục và hệ thống 

chăm sóc sức khỏe 
tuyệt vời. Đất nước 

này đứng ở vị trí thứ 
ba trong bảng xếp 

hạng chỉ số phụ là 
sức khỏe. 

  

  
 

5. Canada 
 

Hàng xóm của Mỹ ở 
phía bắc đứng thứ 3 

về vốn xã hội và môi 
trường kinh doanh; 

đứng thứ hai về tự do 
cá nhân. 

  
  

6. Úc 
 

Nổi tiếng với lối sống 

thoải mái và thời tiết 
tốt, không có gì ngạc 



khi Úc đứng thứ hai về chỉ số vốn xã hội, giúp nó leo lên một bậc so với vị trí thứ 7 trong 

năm 2015. 
   

7. Hà Lan 
Hà Lan đứng thứ 2 trong cả giáo dục và chất lượng kinh tế, và trong top 5 của hai chỉ số 

phụ khác. 
  

 8. Thụy Điển 
Đứng ngay trên nước láng giềng Đan Mạch, Thụy Điển đứng thứ 3 về chỉ số phụ chất lượng 

kinh tế, và thứ 5 về quản trị, tụt 3 hạng so với vị trí thứ 5 trong năm 2015. 
  

9. Đan Mạch 
Đất nước Scandinavia có tiêu chuẩn sống cao nổi tiếng đứng ở vị trí thứ 9, Đan Mạch thực 

sự là quốc gia thịnh vượng nhất trong khu vực. Nó đứng thứ 5 về an toàn và an ninh. 
  

10. Vương quốc Anh 

Mặc dù Brexit, Anh vẫn tăng 5 bậc từ vị trí thứ 15 trong năm ngoái lên vị trí thứ 10 năm 
nay. Đất nước này đứng thứ 5 về môi trường kinh doanh. 

  
 11. Đức 

Cường quốc kinh tế của khu vực đồng euro xếp thứ 11 trên bảng tổng xếp hạng. Vị trí cao 
nhất nó đạt được là thứ 5 về chất lượng kinh tế. 

  
 12. Luxembourg 

Nổi tiếng là thiên đường thuế và ngôi nhà của bếp trưởng EU Jean Claude Juncker, 
Luxembourg là đất nước hàng đầu của cả tự do cá nhân và sức khỏe toàn cầu, theo Viện 

Legatum. 
  

 13. Ireland 
Điểm chỉ số phụ cao nhất của Ireland là về tự do cá nhân, ở vị trí thứ 5. Nó cũng nawfm 

trong top 10 của hạng mục giáo dục, ở vị trí thứ 7. 

  
14. Iceland 

Với dân số chỉ hơn 300.000, Iceland không có vẻ như một sự lựa chọn rõ ràng cho một 
trong những quốc gia thịnh vượng nhất thế giới, nhưng nó đã được xếp top 5 của ba chỉ 

số phụ: an toàn và an ninh, tự do cá nhân và vốn xã hội. 
  

15. Áo 
Chỉ số cao nhất của quốc gia nhỏ ở giữa châu Âu là ở mục an toàn và an ninh, ở vị trí thứ 

9. 
  

16. Bỉ 
Trong khi Bỉ chịu nhiều bài báo tiêu cực trong năm qua về vụ tấn công khủng bố ở Paris, 

nó vẫn nằm trong danh sách các quốc gia thịnh vượng nhất thế giới, đứng top 10 về tự do 
cá nhân và giáo dục. 

  

17. Hoa Kỳ 



Trong khi khẩu hiệu tranh cử của Donald Trump là "Hãy làm cho Mỹ lớn mạnh một lần 

nữa" thì Mỹ đã tụt từ vị trí thứ 11 vào năm ngoái xuống vị trí thứ 17 trong năm 2016. Mặc 
dù thế, nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn xếp thứ 1 về môi trường kinh doanh. 

  
18. Pháp 

Các chỉ số của Pháp xếp hạng khá cao, nhưng quốc gia này làm tốt nhất ở môi trường tự 
nhiên với vị trí thứ 4. 

  
19. Singapore 

Là một trung tâm tài chính của thế giới, Singapore cũng là một nơi khá tốt để sinh sống. 
Nó xếp thứ 2 về sức khỏe và thứ 1 về an toàn và an ninh. 

  
20. Slovenia 

Không chỉ là một cái gai trong mắt của Vương quốc Anh khi nói đến Brexit, Slovenia là 
một trong những quốc gia thịnh vượng nhất của châu Âu, bởi môi trường tự nhiên tốt nhất 

của nó, theo Viện Legatum. 

  
5 quốc gia tiếp theo trong bảng xếp hạng 25 nước thịnh vượng, trong lành và hạnh phúc 

nhất thế giới là: Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hồng Kông, Malta và Bồ Đào Nha. 
 


