
 
 
 
 
 
 

 

Điều tra cuối năm hàng năm lần thứ 41 của Gallup International  

KINH TẾ TOÀN CẦU SẼ KHÓ KHĂN HƠN TRONG NĂM TỚI  
 

CHỈ SỐ LẠC QUAN KINH TẾ TOÀN CẦU  

Viễn cảnh ngày một bi quan của kinh tế thế giới  

Chỉ số lạc quan kinh tế toàn cầu đang giảm trong 12 tháng qua. Điều tra cuối năm của Gallup 

International cho thấy 28% số người được hỏi tỏ ra lạc quan về viễn cảnh kinh tế trong năm 

2018, ít hơn 2 điểm phần trăm so với tỷ lệ những người bi quan. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ người 

bi quan nhiều hơn người lạc quan trong những năm gần đây, từ mức tỷ lệ số người lạc quan 

hơn số người bi quan là 23 điểm phần trăm vào cuối năm 2015 xuống 20 điểm phần trăm vào 

cuối năm 2016 và âm 2 điểm phần trăm vào năm 2017. 

 

Đây là năm thứ 2 liên tiếp khu vực châu Âu tỏ ra đặc biệt lo lắng về viễn cảnh kinh tế của năm 

tới với chênh lệch lạc quan – bi quan là âm 16 điểm phần trăm. Tương lai không chắc chắn của 

khối EU và châu Âu sẽ tiếp tục là thách thức, mặc dù kinh tế châu Âu đã có dấu hiệu phục hồi. 

Lần đầu tiên chênh lệch lạc quan – bi quan kinh tế tại EU thấp hơn Nga, tuy nhiên phần lớn 

người Nga (49%, cao nhất trong số các nước được tiến hành điều tra) cho rằng kinh tế nước 

này sẽ trì trệ trong năm tới. 

 

Người dân Mỹ có ý kiến trái chiều về dự đoán kinh tế nước này trong năm tới. 

Những nước bi quan nhất về kinh tế là Ý (chênh lệch lạc quan – bi quan là âm 50), Hy Lạp (âm 

42), Thổ Nhĩ Kỳ (âm 40). Nigeria và Việt Nam là những nước lạc quan về kinh tế nhất với 

chêch lệch lạc quan – bi quan lần lượt là 59 và 55. 

 

Việt Nam đứng thứ hai về tỷ lệ những người lạc quan về kinh tế trong năm tới với mức 

tăng 8% so với năm ngoái, bằng với tỷ lệ cuối năm 2015 
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CHỈ SỐ LẠC QUAN KINH TẾ (EOI) 
Theo ý kiến của anh/ chị, so với năm nay thì năm sau nền kinh tế của nước anh/chị 

sẽ phát triển hơn, sẽ suy thoái đi hay vẫn không thay đổi? 

LẠC QUAN: 28 

BI QUAN: 30 

TRUNG TÍNH: 36 
 

CHỈ SỐ LẠC QUAN KINH TẾ (EOI): -2 

 
 

CHỈ SỐ LẠC QUAN KINH TẾ: CHÊNH LỆCH TỶ LỆ LẠC QUAN – BI QUAN 
 

TOP 10 NƯỚC LẠC QUAN NHẤT TOP 10 NƯỚC BI QUAN NHẤT 

Nước 
Chênh lệch lạc 
quan – bi quan 

Nước 
Chênh lệch lạc 
quan – bi quan 

NIGERIA +59 Ý -50 

VIỆT NAM +55 HY LẠP -43 

INDONESIA +53 THỔ NHĨ KỲ -40 

ẤN ĐỘ +46 IRAN -38 

PHILIPPINES +32 UKRAINA -38 

ALBANIA +31 ANH -36 

BANGLADESH +30 NAM PHI -35 

FIJI +27 MEHICO -35 

KOSOVO +25 RUMANI -29 

PAKISTAN +20 BOSNIA & HERZEGOVINA -27 

 

 

28 

30 

36 
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Kinh tế phát triển 

Kinh tế xấu đi 

Không thay đổi 

Không biết 

Định nghĩa: 
Lạc quan = Kinh tế phát triển 
Bi quan = Kinh tế xấu đi 
Trung l p  = Kinh tế không thay đổi 
EOI=%Lạ    a  – %Bi quan 



 
 
 
 
 
 

CHỈ SỐ HẠNH PHÚC 

Một  ăm thế giới ít hạ h phú  hơ  

Khoảng hơn 1/2 (59%) số người được hỏi cho biết họ hạnh phúc. Tỷ lệ này thấp hơn gần 10 

điểm phần trăm so với năm ngoái. 2017 là một năm ảm đạm với các vụ khủng bố xảy ra hầu 

như mỗi tuần và điều này có thể đã ảnh hưởng tới nhiều người. Mặc dù vậy, phần lớn những 

người được hỏi tại tất cả các nước đều trả lời là họ hạnh phúc. 

 

Chênh lệch hạnh phúc – không hạnh phúc của toàn thế giới là 49 điểm, giảm so với mức 59 

điểm một năm trước. Trong số 55 nước tiến hành điều tra, 8% cho biết họ không hạnh phúc, 

tương tự như mức 9% năm ngoái và 10% năm 2015. 

 

Châu Mỹ Latin là lục địa hạnh phúc nhất thế giới với tỷ lệ chênh lệch hạnh phúc – không 

hạnh phúc là 66 điểm). Fiji là nước hạnh phúc nhất, thứ hai là Colombia với chêch lệch 

hạnh phúc – không hạnh phúc là 86 điểm. Iran và Iraq đứng cuối bảng với 5 và 7 điểm. Mỹ 

và Nga có số điểm bằng nhau là 50. 

 

Việt Nam nằm trong top 5 nước hạnh phúc nhất với điểm số là 77, giảm chút ít trong ba 

năm vừa qua.  
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CHỈ SỐ HẠNH PHÚC (GHI) 
Nhìn chung, cá nhân anh/ chị cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc, không hạnh phúc 
cũng không bất hạnh, không hạnh phúc hoặc rất không hạnh phúc về cuộc sống của 

anh/chị? 
 

HẠNH PHÚC: 59 

KHÔNG HẠNH PHÚC: 11 

TRUNG TÍNH: 28 

 
CHỈ SỐ HẠNH PHÚC TOÀN CẦU 2017 (GHI): 48 

 
 

CHỈ SỐ HẠNH PHÚC: CHÊNH LỆNH HẠNH PHÚC – KHÔNG HẠNH PHÚC 

TOP 10 NƯỚC HẠNH PHÚC NHẤT TOP 10 NƯỚC KHÔNG HẠNH PHÚC NHẤT 

Nước Chỉ số hạnh phúc (GHI) Nước Chỉ số hạnh phúc (GHI) 

FIJI +92 IRAN +5 

COLOMBIA +87 IRAQ +7 

PHILIPPINES +84 UKRAINA +8 

MEHICO +82 HY LẠP +21 

VIỆT NAM +77 MOLDOVA +24 

KAZAKHSTAN +74 BRAZIL +28 

PAPUA NEW GUINEA +74 HONG KONG +29 

INDONESIA +68 NAM PHI +29 

ẤN ĐỘ +64 THỔ NHĨ KỲ +29 

ARGENTINA, HÀ LAN +64 GHANA +30 
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46 28 

8 
3 2 

Rất hạnh phúc 

Hạnh phúc 

Trung tính

Không hạnh phúc 

Rất không hạnh phúc 

Không biết 

Định nghĩa: 
Hạnh phúc = Rất hạnh phúc + Hạnh phúc 
Không hạnh phúc = Không hạnh phúc + rất 
không hạnh phúc 
Trung l p = không hạnh phúc cũng không bất 
hạnh 
GHI = %Hạnh phúc – %không hạnh phúc 



 
 
 
 
 
 

CHỈ SỐ HY VỌNG  

Thế giới vẫn đang hy vọng về tương lai tươi sáng hơn, mặc dù giảm so với năm ngoái… 

Chưa tới 40% số người được hỏi trên toàn thế giới cho rằng năm 2018 sẽ tối đẹp hơn năm 

2017, giảm 13 điểm phần trăm so với 1 năm trước. 23% cho rằng năm tới sẽ tệ hơn. 32% cho 

rằng năm tới sẽ như năm nay và 6% không có câu trả lời. 

 

Chênh lệch người cho rằng năm mới sẽ tốt hơn so với người cho rằng năm tới sẽ tệ hơn là 

16 điểm, giảm một nửa so với năm trước.  

Cuối năm 2016, chỉ có 15% cho rằng năm tới sẽ tệ hơn, tỷ lệ này năm cuối năm 2017 là 23%, 

khiến mức chênh lệch là 16 điểm, giảm tới 1 nửa so với 37 điểm của năm ngoái. 

  

Indonesia là nước lạc quan nhất năm nay với 66 điểm và Đông Nam Á là khu vực lạc 

quan nhất thế giới với 51 điểm. Ngược lại châu Âu là khu vực bi quan nhất với 0 điểm giành 

cho các nước không thuộc liên minh châu Âu EU và chỉ 5 điểm so với các nước thuộc liên 

minh.  

 

Bangladesh, Ấn Độ và Việt Nam nằm trong số những nước lạc quan nhất với trên 50 điểm. Hi 

Lạp và Ý là những nước bi quan nhất với -30 và -41 điểm. 

 

  t chung toàn cầu, Nhóm các nước phát triển nhanh nhất có chỉ số hy vọng cao hơn. Các 

nước c n thu nhập thấp c ng có niềm hy vọng bởi v n c n đó những triển vọng phát triển kinh 

tế đất nước.  

 

Ở Việt Nam, 58% số người được hỏi cho rằng năm 2018 sẽ tốt đẹp hơn so với 2017, so với 

mức 8% cho rằng năm tới sẽ tệ hơn. Chỉ số Hy vọng như vậy là 50 điểm. 
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CHỈ SỐ HY VỌNG 

Theo như anh/ chị nghĩ, năm 2018 sẽ tốt hơn, tệ hơn hay tương đương như năm 
2017? 

TỐT HƠN: 39 

XẤU ĐI: 23 

KHÔNG THAY ĐỔI: 32 

 
CHỈ SỐ HY VỌNG TOÀN CẦU 2017: 16 

 

 
 

CHỈ SỐ HY VỌNG: CHÊNH LỆCH TỐT HƠN – XẤU ĐI 
 

TOP 10 NƯỚC LẠC QUAN NHẤT TOP 10 NƯỚC BI QUAN NHẤT 

Nước Chỉ số Hy vọng Nước Chỉ số Hy vọng 

INDONESIA +67 Ý -41 

NIGERIA +64 HY LẠP -30 

FIJI +57 BOSNIA & HERZEGOVINA -18 

BANGLADESH +51 IRAN -18 

ẤN ĐỘ +51 MEHICO -8 

VIỆT NAM +50 PAPUA NEW GUINEA -7 

ALBANIA +43 BA LAN -5 

KOSOVO +40 THỔ NHĨ KỲ -4 

PHILIPPINES +40 HÀN QUỐC -3 

THỤY ĐIỂN +38 UKRAINE, LATVIA, NAM PHI 2 

39 

23 

32 

6 

Tốt hơn 

Xấu đi 

Không thay đổi 

Không trả lời 

Definitions: 
Lạc  uan = tốt hơn 
Bi quan = tệ hơn 
Trung l p = V n thế 



 
 
 
 
 
 

Phương pháp nghiên cứu: 
Điều tra cuối năm của Gallup International (Gallup International End of Year Survey - EoY) là 

cuộc điều tra thường niên do Tiến sỹ George Gallup khởi xướng vào năm 1977 và liên tục 

được tiến hành từ đó đến nay. Năm nay, Hiệp hội Gallup International Association đã kết hợp 

với WIN (Mạng lưới các công ty nghiên cứu thị trường và thăm d  dư luận độc lập toàn cầu - 

The Worldwide Independent Network of Market Research and Opinion Polls) để tiến hành điều 

tra tại 55 nước trên thế giới. 

 

Các khu vực được điều tra: 
▪ Toàn bộ khối EU bao gồm cả Đông và Tây Âu 

▪ Tây EU – Áo, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh 

▪ Đông EU – Bulgari, Cộng h a S c, Latvia, Ba Lan, Rumani, Slovenia, Croatia 

▪ Châu Âu ngoài EU – Albania, Armenia, Bosnia & Herzegovina, Kosovo, Macedonia, 

Moldova, Serbia, Ukraina 

▪ Châu Mỹ Latin – Argentina, Brazil, Columbia, Ecuador, Mehico, Peru  

▪ Đông Á – Bangladesh, Fiji, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Papua New Guinea, 

Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam 

▪ Tây Á – Afghanistan, Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ 

▪ Trung Đông - Iraq 

▪ Châu Phi – Ethiopia, Ghana, Nigeria, Nam Phi 

▪ Mỹ, Ấn Độ và Nga được tính riêng, không xếp vào bất cứ khu vực nào 

  

Số mẫu và cách thức thu thập thông tin: 
Tổng cộng có 53769 được phỏng vấn. Tại mỗi nước, 1.000 đại diện cho cả nước được phỏng 

vấn. Cách thức phỏng vấn là đối mặt (tại 23 nước với 24235 người), qua điện thoại (tại 13 

nước với 11656 người) hoặc trên mạng (19 nước với 17878 người). Thời gian thực hiện trong 

tháng 11 và 12 năm 2017. Sai số là từ +3-5% với hệ số tin cậy là 95%. 

 

Tại Việt Nam, điều tra được thực hiện bởi Indochina Research (Vietnam) Ltd với 1.000 

người tại các quận nội thành Hà Nội và HCM. Phỏng vấn được thực hiện trực tiếp với 

bảng hỏi được số hóa trên máy tính bảng. 

  

Giới thiệu WIN: 

WIN là một mạng lưới các công ty nghiên cứu thị trường và thăm d  dư luận toàn cầu. Thành 

viên của WIN là những công ty nghiên cứu thị trường và thăm d  dư luận độc lập lớn nhất tại 

nhiều nước. Trong những năm gần đây, WIN đã chứng tỏ khả năng tiến hành các cuộc điều tra 

đa quốc gia với những tiêu chuẩn sát sao nhất và chuyên mộn nghiệp vụ cao nhất. 

 

Giới thiệu Gallup International: 
Hiệp hội Gallup International (GIA) là hiệp hội nghiên cứu thị trường hàng đầu trên thế gới với 

70 năm kinh nghiệm. Thành viên của hiệp hội là các viện nghiên cứu quốc gia d n đầu của 

nhiều nước, với tầm hiểu biết sâu rộng về các phương thức, kỹ thuật nghiên cứu, nguồn số liệu 

thống kê c ng như văn hóa và con người mỗi nước. Các thành viên đều được Ban điều hành 

của hiệp hội lựa chọn kỹ càng. 

  

  



 
 
 
 
 
 

Mọi thắc mắc, yêu cầu liên hệ: 

 

Xavier Depouilly – Giám đốc điều hành -  Indochina Research Vietnam 

mobile : + 84 967173663 

Phung Thi Nam Trang – Giám đốc nghiên cứu - Indochina Research Vietnam  

Mobile: 0906182593 

www.indochinaresearch.com  

 

 

http://www.indochinaresearch.com/

