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Dẫn đầu danh sách này là Singapore với 17% dân số 

là triệu phú, theo sau là Qatar và Kuwait. Ngay cả 

quốc gia đang nợ nần chồng chất như Ireland cũng 

có mặt. Số tỷ phú trên thế giới đang tăng mạnh là tại 

các quốc gia mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ. 

Tính đến cuối năm 2011, cả thế giới có trên 12,6 

triệu triệu phú, trong đó, có tới 5,1 triệu là người Mỹ. 

Tuy nhiên, theo hãng tư vấn Boston Consulting 

Group, nếu tính theo mật độ tập trung triệu phú thì 

Singapore mới là nơi dẫn đầu với 17% dân số là triệu 

phú. 

 

 
 

1. Singapore - 17,1% 

Dân số: 5 triệu người 

 

Là trung tâm tài chính - ngân hàng hàng đầu 

thế giới, Singapore trở thành địa điểm lý tưởng 

cho các triệu phú đến sinh sống. Theo Boston 

Consulting Group, cứ 100.000 người ở đây, lại 

có 10 người có tài sản từ 100 triệu trở lên. 

Một trong số những người siêu giàu mới 

chuyển đến Singapore là nhà đồng sáng lập 

Facebook Eduardo Saverin. Anh đã bỏ quốc 

tịch Mỹ để tránh phải trả thuế sau khi 

Facebook thực hiện IPO. 

 

2. Qatar - 14,3% 

Dân số: 1,76 triệu người 

 

Quốc gia dầu mỏ này đang biến mình thành 

bảo tàng các tác phẩm nghệ thuật hiện đại khi 

hoàng gia Qatar vừa mua bức tranh đắt nhất 

thế giới với giá 250 triệu USD. 

 

3. Kuwait - 11,8% 

Dân số: 2,74 triệu người 

 

Cứ 100.000 dân tại Kuwait thì có tới 6 người có 

tài sản từ 100 triệu trở lên, mật độ siêu giàu 

cao gần nhất trong các quốc gia Ảrập, trừ 

Qatar. Theo Forbes, người giàu nhất Kuwait là 

Bassar Alghanim với số tài sản trị giá 1,6 tỷ 

USD. 



 

4. Thụy Sĩ - 9,5% 

Dân số: 7,8 triệu người 

 

Thụy Sĩ có tới 366 triệu phú trăm triệu USD. 

Người giàu nhất tại đây là Ernesto Bertarelli 

với 10 tỷ USD. Ông kế thừa công ty Serono từ 

cha mình năm 1996 nhưng đã bán nó 10 năm 

trước. 

 

 

5. Hong Kong - 8,8% 

Dân số: 7 triệu người 

 

Theo Boston Consulting Group, Hong Kong 

đang ngày càng trở nên nổi tiếng với danh hiệu 

trung tâm tài sản của thế giới. Và nếu tính tỷ lệ 

tỷ phú trên dân số, thì nơi đây đứng số 1 thế 

giới. 

 

6. Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) 

- 5% 

Dân số: 7,5 triệu người 

 

Dù cũng phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ suy 

thoái toàn cầu, nhưng quốc gia này vẫn có tỷ lệ 

triệu phú tương đối cao. Người giàu nhất UAE 

là tỷ phú Abdul Azis al Guhrair với số tài sản 

trị giá 2,9 tỷ USD. 

 

7. Mỹ - 4,3% 

Dân số: 311,6 triệu người 

 

Các triệu phú có tài sản trên 100 triệu tại đây 

đã mất 2,4% tài sản trong năm 2011. Hiện ở 

Mỹ có tới 2.928 người có từ 100 triệu USD trở 

lên và 363 tỷ phú. 



 

8. Israel - 3,6% 

Dân số: 7,6 triệu người 

 

Israel là quốc gia dẫn đầu về phát triển công 

nghệ với 83.000 triệu phú. TheoForbes, người 

giàu nhất nước này là Idan Ofer - ông chủ một 

doanh nghiệp đóng tàu với 6,2 tỷ USD tài sản. 

 

 

9. Đài Loan - 3.2% 

Dân số: 23,2 triệu người 

 

Theo số liệu của Boston Consulting Group, Đài 

Loan có tới 375 hộ gia đình có trên 100 triệu 

USD. 

 

10. Bahrain - 3,2% 

Dân số: 1,26 triệu người 

 

Đảo quốc này là một trong những trung tâm tài 

chính phát triển nhanh nhất thế giới. Những 

người có tài sản lớn nhất nước này đều là 

thành viên của hoàng tộc. Và dĩ nhiên, người 

giàu nhất chính là vua Hamad bin Isa al 

Khalifa. 

 

11. Nhật Bản - 2,9% 

Dân số: 127,5 triệu người 

 

Theo dữ liệu của Boston Consulting Group, 

tổng tài sản cá nhân tại Nhật Bản đã giảm 2% 

trong năm 2011 xuống 17.800 tỷ USD do ảnh 

hưởng của thảm họa kép sóng thần động đất. 

Tuy nhiên, tình trạng này được dự đoán sẽ cải 

thiện trong 5 năm tới. Nước này hiện có 1,6 

triệu triệu phú, chỉ xếp thứ 2 sau Mỹ. 



 

12. Bỉ - 2,9% 

Dân số: 10,88 triệu người 

 

Theo số liệu của Boston Consulting Group, cứ 

100.000 người tại đây, lại có 4 người sở hữu số 

tài sản từ 100 triệu USD trở lên. Người giàu 

nhất nước Bỉ là Albert Frere, một nhà đầu tư 

với 3,6 tỷ USD tài sản. 

 

13. Oman - 2,5% 

Dân số: 2,78 triệu người 

 

Oman đang cố gắng đa dạng hóa nền kinh tế 

bằng cách tập trung vào các ngành khác, như 

du lịch, khi giá dầu mỏ đang giảm xuống mức 

thấp kỷ lục. 

 

14. Ireland - 2,2% 

Dân số: 4,48 triệu người 

 

Dù kinh tế khó khăn, Ireland vẫn là một trong 

ba nướcquốc gia châu Âu góp mặt trong danh 

sách này. Theo danh sách của Forbes, Ireland 

cũng có tới 5 tỷ phú. Người giàu nhất nước này 

là Pallonji Mistry - ông trùm ngành xây dựng 

với 9,7 tỷ USD tài sản. 

 

15. Hà Lan - 2,1% 

Dân số: 16,6 triệu người 

 

Tính đến cuối năm 2011, Hà Lan có 152 triệu 

phú có tài sản trên 100 triệu USD, giảm 5 

người so với cuối năm 2010. Người giàu nhất ở 

đây là Charlene de Carvalho-Heineken, thừa 

kế hãng bia Heineken nổi tiếng với tổng tài sản 

trị giá 7,5 tỷ USD. 

 

 

                                         Lão Phan sưu tầm 


