Ukraina bị rớt xuống nhóm nước có người dân nghèo nhất thế giới
Thứ sáu, 19 Tháng 10 2018 09:50

TTQH - Về mức độ thịnh vượng, người dân Ukraina hiện đang bị xếp dưới cả người Nep
al,
C
ameroon,
Kenya
và
Bangladesh.

(Ảnh minh họa)

Theo số liệu của bản báo cáo thường niên về mức độ thịnh vượng toàn cầu (Global Wealth
Report), được Tập đoàn tài chính Credit Suisse (Thụy Sỹ) công bố cách đây không lâu, Ukraina
đang nằm ở nhóm gần cuối trên thế giới, xét theo sự giàu có của người dân các nước.

Cụ thể, Ukraina bị xếp ở vị trí thứ 123 trong tổng số 140 quốc gia trong bảng xếp hạng mức độ
thịnh vượng của người dân, với số tài sản được đánh giá trung bình 1.563 đô la Mỹ cho mỗi
người ở độ tuổi trưởng thành.
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Xếp trên Ukraina là các nước: Nepal (2.054 đô la/người), Cameroon (2.282 đô la), Kenya
(2.306), Bangladesh (2.332), Lesotho (2.640). Dưới vị trí của Ukraina trong bảng xếp hạng này
là: Belarus (cùng 1.563 đô la), Tajikistan (1.364), Zambia (1.197), Syria (1.190), Mali (1.094).

Quốc gia đứng đầu thế giới về mức độ giàu có của người dân là Thụy Sỹ (hơn 530 nghìn đô
la/người). Đứng thứ hai là Australia (411 nghìn). Thứ ba là Mỹ (404 nghìn).

Nhóm 10 nước có người dân giàu nhất thế giới còn bao gồm: Bỉ, Na Uy, New Zealand, Canada,
Đan Mạch, Singapore và Pháp.

Đứng cuối bảng xếp hạng là Cộng hòa Dân chủ Congo (331 đô la/người), Ethiopia (167 đô la)
và Malawi (141 đô la).

Mức độ thịnh vượng của người dân các nước được Credit Suisse tính toán theo các nguồn lực
tài chính và phi tài chính.

Về tổng tài sản, đất nước Ukraina được đánh giá trị giá 55 tỷ đô la, xếp thứ 80 trên thế giới.
Đứng trên Ukraina là Kenya, Lithuania, Estonia, El Salvador và Kazakhstan. Phía sau là Latvia,
Azerbaijan, Georgia, Malta và Bolivia.

Mỹ đứng đầu bảng xếp hạng về mức độ thịnh vượng của các quốc gia, với tổng tài sản được
định giá là 98 triệu 154 nghìn tỷ đô la. Đứng thứ hai là Trung Quốc (51 triệu 876 nghìn tỷ). Tiếp
theo là Nhật Bản (23 triệu 884 nghìn tỷ), Đức (14 triệu 499 nghìn tỷ), Anh (14 triệu 209 nghìn
tỷ), Pháp (13 triệu 883 nghìn tỷ), Italia (10 triệu 569 nghìn tỷ), Canada (8 triệu 139 nghìn tỷ) và
Australia (7 triệu 577 nghìn tỷ).

Một nội dung nữa của bản báo cáo của Credit Suisse là xếp hạng các nước theo số lượng người
siêu giàu (tài sản trên 50 triệu đô la). Theo đó, Ukraina đứng thứ 53 trên thế giới, với 135 người
siêu giàu (năm 2017 có 115 người).
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Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về số lượng người siêu giàu (70.540 người). Vị trí thứ hai
thuộc về Trung Quốc (16.511 người), thứ ba là Đức (6.323 người). Tiếp theo là Vương quốc Anh
(4.665), Nhật Bản (3.576), Ấn Độ (3.339), Ý (3.217), Pháp (3.036).

Theo một bản báo cáo khác của Ngân hàng Thế giới, hiện nay 46% dân số toàn cầu chỉ có
mức thu nhập không quá 5,5 đô la mỗi ngày.

Thanh Huyền. Theo Liga.
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