16 biểu đồ cho thấy
Mỹ là quốc gia mạnh nhất thế giới.

Trải qua 240 năm kể từ ngày độc lập đầu tiên, nước Mỹ đã chứng tỏ sự đi lên đầy
kinh ngạc.

Đường phố New York (Mỹ).
Ngày 4/7, nước Mỹ kỷ niệm tròn 240 năm ngày thông qua Tuyên ngôn Độc lập
(4/7/1776 - 4/7/2016).
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Để chào mừng Ngày Độc lập của nước Mỹ, trang
Business Insider đã xây dựng 16 biểu đồ để thấy rằng
Mỹ là quốc gia đáng kinh ngạc nhất thế giới.

Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, Mỹ đang là nền kinh tế lớn nhất thế giới tính theo tổng
sản phẩm quốc nội GDP.

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính và cuộc Đại suy thoái,
nền kinh tế Mỹ đã thể hiện tốt hơn trong nhiều năm với số người lao động có việc
làm ngày càng tăng cao.

2

Nước Mỹ sở hữu 2 sàn chứng khoán lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường là
Sàn Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và Sàn Giao dịch điện tử Nasdaq.
Tổng vốn hóa thị trường của NYSE và Nasdaq lớn hơn so với vốn hóa của 8
sàn chứng khoán xếp sau cộng lại.

Mỹ cũng là "ngôi nhà" của 53 công ty trong số 100 công ty lớn nhất thế giới theo
bảng xếp hạng năm 2015 của công ty kiểm toán quốc tế PWC.
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Trong 7 công ty lớn nhất thế giới theo giá trị vốn hóa thị trường, có đến 5 công
tythuộc nước Mỹ là Apple, Google, Berkshire Hathaway, Exxon Mobil, Microsoft và
Johnson.

Nền kinh tế Mỹ lớn đến mức, các bang của quốc gia này có tỷ lệ GDP
tương đương với một nền kinh tế lớn của thế giới.
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Trung tâm nghiên cứu Pew Research Center đã đưa ra một bài nghiên cứu cho thấy
thái độ của người dân đến từ 39 quốc gia khác nhau đối với nước Mỹ. Hầu hết người
dân trên thế giới có thiện cảm cao với nước Mỹ. Tất nhiên cũng có những ngoại lệ.
Việt Nam nằm trong Top đầu bảng xếp hạng với vị trí thứ 10 và 65% người khảo sát
có thiện cảm với Mỹ.
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Theo xếp hạng của Alexa, 3 trang web lớn nhất thế giới
là Google.com, Youtube.comvà Facebook.com đều thuộc nước Mỹ trong đó 7
website của nước này lọt Top 10 trang web lớn nhất thế giới.

Người Mỹ thích xây những ngôi nhà lớn, và người dân nước này đang xây dựng
những ngôi nhà ngày một lớn hơn trong nhiều thập kỷ.
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Người Mỹ đạt giải Nobel nhiều nhất thế giới.

Mỹ cũng sở hữu hầu hết các huy chương vàng Olympic.
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9 trong số 10 bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại là phim Mỹ.

Và 9 trong số 15 nghệ sĩ có sản phẩm nghệ thuật bán chạy nhất mọi thời đại
là người Mỹ.
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Mỹ là quốc gia đa sắc tộc và có số người nhập cư nhiều nhất thế giới.
Trong năm 2015, đa số trẻ em Mỹ đều không phải là người da trắng.

Chỉ riêng thành phố New York đã có một sự đa dạng rất lớn về ngôn ngữ. Dưới đây
là những ngôn ngữ được dùng nhiều nhất ngoài tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha tại
thành phố này.
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Mỹ có dân số trẻ hơn so với hầu hết các nước thuộc tổ chức Tổ chức Hợp tác và
Phát triển kinh tế (OECD) khác. Nước Mỹ có nhân khẩu học tốt hơn so với hầu hết
các nước phát triển trên thế giới.
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