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KANADA #1  

Human Development Report, czyli Raport o Rozwoju Społecznym publikowany co roku przez Program 

Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju stanowi ranking wskaźnika rozwoju społecznego. Ubiegłoroczne 

zestawienie obejmuje aż 189 krajów świata. Wskaźnik rozwoju społecznego wprowadzony został przez 

ONZ dla celów porównao międzynarodowych. Mierzy jakośd życia mieszkaoców poszczególnych krajów. 

Uwzględnia przy tym takie czynniki jak: długośd życia, poziom edukacji, dochody, stabilnośd polityczną, 

wolnośd jednostki, jakośd środowiska, system publicznej edukacji, system publicznej opieki zdrowotnej i 

jakośd gospodarki. Kraje, które znalazły się w pierwszej dziesiątce to kraje, w których żyje się najlepiej.  

Zatem jaki jest najlepszy kraj do życia? Najnowsza wersja Raportu o rozwoju społecznym ONZ oraz Lista 

Najlepszych Krajów Raportu Światowego za 2018 podaje, że krajem tym jest KANADA i to drugi raz z 

rzędu, bo w roku 2017 też była na pierwszym miejscu. A oto najlepsza dziesiątka. Za Kanadą uplasowały 

się: Szwecja, Dania, Norwegia, Szwajcaria, Finlandia, Austria, Holandia, Nowa Zelandia i Niemcy.  

Nie tak dawno opublikowano nieco inny raport w The Economist Intelligence Unit za rok 2018 i 

omówiono w nim kraje, które mają najlepsze....plaże, pasma górskie, parki narodowe, wyspy, skarby 

historyczne, wino, kuchnię, czekoladę, widoki i infrastrukturę. Muszę przyznad, że ten ranking wydał mi 

się niebywale interesujący i dlatego postanowiłam zaprosid Paostwa na wycieczkę po najlepszych pod 

tymi względami krajach świata. Gotowi? No to ruszamy. Aby było sprawiedliwie i by specjalnie nie 

wyróżniad i tak już wyróżnionych krajów będzie alfabetycznie.  

Austria to najbardziej przyjazne miejsce na świecie. Tytuł ten zawdzięcza swojej stolicy. Wiedeo jest 

bowiem najlepszym miastem do życia na świecie. Stolica Austrii regularnie zbiera najwyższe noty. A 

trzeba wiedzied, że w badaniu brano pod uwagę najróżniejsze czynniki, między innymi sytuację 

polityczną, gospodarczą, stosunek do środowiska, jakośd służby zdrowia, poziom edukacji, rozwój 

infrastruktury i ofertę rozrywkową. Zadowoleni są i mieszkaocy, i turyści, i ci, którzy chcą tu robid 

interesy, bo miasto stwarza bardzo dobre warunki do rozwoju biznesu, start-upów i innych twórców, 

którzy się z nim związali. O Wiedniu mówi się, że jest siedliskiem kreatywności.  

Belgia ma najlepszą na świecie czekoladę, ale także najlepsze piwo. Ten mały kraj Beneluksu naprawdę 

przyciąga uwagę świata dzięki swojej bogatej i kremowej czekoladzie. W całym kraju jest ponad 2000 

sklepów z czekoladą. Spacerując po miastach takich jak Brugia czy Bruksela, można poczud w powietrzu 

słodycze.  

Chiny mają najlepsze panoramiczne widoki miast. Z pewnością moglibyśmy wybrad Stany Zjednoczone 

dla tej kategorii, bo panorama Nowego Jorku nie ma sobie równych, ale Chiny mają takich widoków 

więcej ze wspaniałymi liniami horyzontu. Oprócz Hongkongu jest Szanghaj, Makau i Pekin z 

imponującymi panoramami.  

http://radiopolonia.org/szara17mar19.mp3


Finlandia to kraj czystego powietrza. W oparciu o wskaźniki takie jak jakośd wody i powietrza, emisja 

gazów cieplarnianych oraz wpływ środowiska na zdrowie ludności, Finlandia ze swoimi słodkowodnymi 

jeziorami i lasami iglastymi podniosła się na szczyt krajów o krystalicznym powietrzu.  

Francja ma najlepsze wina. Nagradzane regiony, takie jak Bordeaux i Burgundia, produkują jedne z 

najlepszych na świecie win. Champagne - region, który produkuje najlepszy szampan na świecie, 

znajduje się zaledwie godzinę drogi od Paryża.  

Grecja i Wyspa Santorini. Z pewnością trudno jest wybrad jedną wyspę spośród tysięcy na całym świecie, 

ale jeśli chodzi o niezrównane piękno, to właśnie Santorini - grecka wyspa wulkaniczna na Morzu 

Egejskim wiedzie prym. Znana z białych wiosek, tawern na świeżym powietrzu, czarnych, czerwonych i 

złocistych plaż, starożytnych ruin jest wyjątkowa. Opa!  

Grenlandia jest najlepsza do oglądania zorzy polarnej. Minimalne zanieczyszczenie i dni bezchmurnego 

nieba oznaczają wysokie prawdopodobieostwo zobaczenia tego niebiaoskiego pokazu światła najdłużej 

bo od kooca sierpnia do kwietnia.  

Irlandia to kraj życzliwości. Jest na szczycie, jeśli chodzi o przyjaznych ludzi. Małe miasteczka wiejskie, 

przytulne puby i urocze pensjonaty, wspaniałe zamkowe hotele, bujne zielone krajobrazy i tętniąca 

życiem stolica - Dublin czynią z niej zwycięzcę w tej kategorii.  

Japonia szczyci się najlepszą infrastrukturą kolejową. Szybkie pociągi "pocisków" mogą błyskawicznie 

przewieźd nas z miasta do miasta, ale Japonia, a zwłaszcza Tokio, ma także rozbudowaną i wydajną sied 

linii metra i linii podmiejskich.  

Nepal ma najwspanialsze góry. Podczas gdy pasma górskie, takie jak Alpy i Andy, zapierają dech w 

piersiach, żadne pasmo górskie nie wzbudza podziwu i emocji tak jak Himalaje, a wiele z jego 

spektakularnych ośnieżonych szczytów znajduje się w królestwie Nepalu, w tym, oczywiście, najwyższa 

góra na świecie - Mont Everest.  

Norwegia jest krajem, gdzie żyją najszczęśliwsi ludzie na świecie. Według najnowszego raportu World 

Happiness Report, Norwegia jest najszczęśliwszym krajem na świecie. Wg. tego raportu szczęśliwe kraje 

to te, w których panuje zdrowa równowaga między dobrobytem i kapitałem społecznym, co oznacza 

wysoki poziom zaufania w społeczeostwie, niski poziom nierówności oraz zaufanie do rządu. Podczas 

badania bierze się też pod uwagę produkt krajowy brutto na mieszkaoca, oczekiwana długośd życia i 

wolnośd dokonywania wyborów życiowych.  

Polinezja Francuska to najpiękniejsze plaże. Spośród tych najwspanialszych wyróżnia się plaża Matira na 

wyspie Bora Bora (znana z turkusowych lagun) i miękkich piasków Tamae Beach na Moorea.  

Singapur to kraj dla wybrednych smakoszy. Z tygla kuchni z wpływami malezyjskimi, indonezyjskimi, 

chioskimi i indyjskimi, Singapur jest jednym z najlepszych miejsc na świecie dla smakoszy. A ponadto ma 

opinię najlepszego kraju do zamieszkania przez obcokrajowców.  



Stany Zjednoczone mają najlepsze na świecie parki narodowe. Poza Wielką Trójką ,a więc najstarszym - 

stworzonym w 1872 roku - Yellowstone, mamy Yosemite National Park, Wielki Kanion oraz 56 innych, z 

krajobrazami od ośnieżonych gór i namorzynowych bagien po łąki wypełnione kwiatami i czerwonymi 

kanionami.  

Szwajcaria to najlepsze miejsce do życia pod względem długowieczności. Według najnowszego raportu 

ONZ na temat rozwoju społecznego, w Szwajcarii żyje się średnio do wieku 83 lat, co czyni ją jednym z 

najlepszych krajów na świecie pod względem średniej długości życia.  

Włochy to kraj najwspanialszych skarbów historycznych. Włochy mają wiele bezcennych zabytków, ale 

do najbardziej imponujących należą Koloseum, rzymska arena, na której walczyli gladiatorzy, Bazylika 

św. Piotra w Watykanie, rzeźba Dawida - Michała Anioła, renesansowe arcydzieła we Florencji, Bazylika 

św. Marka i starożytne malownicze kanały w Wenecji. A smak cappuccino wypijanego pośród 

wystawnych wnętrz w niektórych z najbardziej historycznych włoskich kawiarni nie ma sobie równych.  

Zjednoczone Emiraty Arabskie to najlepsza gospodarka wschodząca na świecie. Według amerykaoskiego 

raportu News & World Report Zjednoczone Emiraty Arabskie od lat zajmują pierwsze miejsce w kategorii 

"Movers", która koncentruje się na rozwijających się gospodarkach na całym świecie. Kraj, którego 

stolicą jest Abu Dhabi, od 2012 r. odnotowuje stały wzrost produktu krajowego brutto o około 4% 

rocznie.  

Wracamy do Kanady. Żyjemy w najlepszym kraju świata. Z pewnością tak na co dzieo mamy wiele 

powodów do narzekao, a to na długą mroźną zimę, na dziury w asfalcie po tej zimie, na drożyznę, na 

wysokie podatki i na tysiąc innych problemów. I tu sprawdza się znane powiedzenie, że trawa zawsze 

jest bardziej zielona u sąsiada. Może więc warto dostrzec ją we własnym ogródku i cieszyd się nią i tym 

co mamy na co dzieo? Hello. Żyjemy w najlepszym kraju świata. Czy wszyscy mamy tego świadomośd? 

 


