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Прес-реліз 
 

Гонконг, Північна Америка і ОАЕ – країни з 
найбільш «включеним» населенням у світі 

Споживачі Гонконгу і Північної Америки є найбільш 

«включеними» у світі, але Об’єднані Арабські Емірати 

швидко їх наздоганяють. 

Нюрнберг, 18 травня 2016 р. – Новий Індекс «включеності» 

споживачів (GfK Connected Consumer Index) являє собою рейтинг 

78 країн і 8 регіонів світу, що дозволяє провести швидке пряме 

співставлення ступеня «включеності» населення кожної країни. 

Індекс показує, які країни мають найбільш «включених» споживачів – 

як загалом, так і зокрема за 11 видами пристроїв (смартфони, 

планшети, мобільні ПК, настільні ПК, натільна електроніка, смарт-

телевізори, смарт-приставки, відеоігрові консолі, електронні книги, 

інтегрована автомобільна електроніка, «розумний дім»), а також 

відображає тенденції за останні 5 років. 

Це дозволяє компаніям порівняти, наскільки «включеними» є окремі 

країни і регіони, та з’ясувати кон’юнктуру ринку в цілому ряді галузей. 

Їх діапазон є доволі широким – від продажу цифрових пристроїв і 

цифрового контенту до розширення традиційних технологій в 

медицині, медіа тощо. 

10 країн з найбільш «включеним» населенням 

Індекс GfK включеності споживачів 
  

Позиція 
в 2015 

Позиція 
в 2016 

 

Індекс 
2015 

Індекс 
 2016 

1 1 Гонконг 1,430 1,486 

2 2 Півн. Америка  952 1,062 

8 3 ОАЕ 829 995 

3 4 Норвегія 939 988 

4 5 Німеччина 873 940 

6 6 
Саудівська 
Аравія 836 935 

5 7 Великобританія 856 916 

10 8 Швейцарія 801 914 

7 9 Данія 835 906 

9 10 Швеція 807 875 

 

Аналіз рейтингу країн за Індексом «включеності» споживачів GfK за 2 

останні роки свідчить, що Гонконг і Північна Америка (США, Канада і 

Мексика) упевнено утримують 2 верхні позиції як країни з найбільш 

«включеним» населенням у світі. 

Проте Об’єднані Арабські Емірати швидко скорочують дистанцію до 
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цих лідерів, здійснивши стрімкий стрибок з 8-го місця в 2015 р. на 

прогнозоване 3-є місце у цьому році. Крім того, й Швейцарія перегнала 

Данію та Швецію, перемістившись з 10-го місця минулого року на 

прогнозоване 8-ме цьогоріч. 

Чилі та Іорданія прискорюють рух до «включеності» 

Ще дві країни, як свідчить Індекс GfK, минулого року зробили ривок до 

більшої «включеності» свого наcелення – це Чилі та Іорданія. 

Чилі, перескочивши через сім сходинок з минулорічного 27-го місця, 

піднеслися цьогоріч на 20-ме місце і тепер дихають у потилицю Італії, 

Ірландії та Австралії.  А Іорданія злетіла з 31-го місця минулого року на 

23-є – випередивши Кіпр, Оман, Нову Зеландію та Бельгію. 

 

Ключові фактори розвитку ринку 

Кевін Волш, керівник відділу вістеження трендів і прогнозування GfK, 

коментує:  

─ Ми бачимо, що певні макротенденції зростання «включеності» мають 

місце у всіх країнах. На ринках з високими темпами розвитку, особливо 

в країнах Близького Сходу і Африки, та ринку Азійсько-

Тихоокеанського регіону, що формується, домінуючою тенденцією 

лишається  користування смартфоном. Це головний пристрій (і часто 

перший), що його використовують споживачі для мережевого 

підключення. Схоже на те, що ця тенденція залишиться головною й 

наступні 2-3 роки, оскільки завдяки зниженню цін понад міліард 

споживачів зможуть уперше підключитися до мережі з особистого 

пристрою. 

Щодо розвинених ринків, головним чином, Західної Європи і Північної 

Америки, високі темпи економічного зростання викликали вже другу 

хвилю «включеності» споживачів. Лідирують натільна електроніка та 

інтегрована автомобільна електроніка, пропонуючи нові споживчі 

переваги. Технології «розумного дому» мають не менші можливості, 

але їх динаміка, як очікується, буде більш повільною, а крива 

поширення серед споживачів - більш плавною. 

Місцеві фактори розвитку окремих країн є також значущими. Скажімо, 

Чилі, незважаючи на слабку економіку, має відносно сприятливе 

нормативно-правове середовище для інвестицій, а також високий 

рівень проникнення мережі широкосмугового доступу до Інтернету, 

порівняно з рештою країн Латинської Америки. Як результат, продажі 

смарт-телевізорів знову збільшились на 20% минулоріч, і , за 

прогнозами GfK, цього року зростуть на 12%. 

Оскільки ринок технологій є сформованим, ми дедалі частіше 
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спостерігаємо, що місцеві фактори розвитку мають, певною мірою, 

сильніший вплив на економічне зростання, ніж глобальні та регіональні 

тенденції, - і «включених» через різні пристрої споживачів стає чимраз 

більше, - підсумовує К. Волш. 

Щоб ознайомитись з рейтингом Індекса GfK «включених» споживачів 

78 країн та 8 регіонів світу та дізнатись про тенденції протягом 5 років, 

будь ласка, завітайте на сторінку: http://connected-

consumer.gfk.com/connected-consumer-index/ 

Інформація про дослідження 

Індекс «включених» споживачів GfK надає єдиний показник: скільки 

споживачів у 78 країнах і 8 регіонах світу і з яких девайсів 

підключаються до цифрового контенту та контактують між собою. Це 

дозволяє швидко співставити, скільки «включених» споживачів 

припадає на душу населення в різних країнах і регіонах світу, виявити 

тенденції за останні 5 років та спрогнозувати їх на поточний рік.  Індекс 

включає зважені дані щодо користування 11 видами пристроїв 

(смартфони, планшети, мобільні ПК, настільні ПК, натільна 

електроніка, смарт-телевізори, смарт-приставки, відеоігрові консолі, 

електронні книги, інтегрована автомобільна електроніка, «розумний 

дім»). Базовий індекс становить 100 балів (середній індекс за всіма 

країнами у 2010 р.). 

Інформація про GfK 

GfK є надійним джерелом достовірної інформації про ринки та 

споживачів, що допомагає клієнтам приймати розумні рішення. Понад 

13 тисяч експертів з маркетингових досліджень поєднують власну 

пристрасть до роботи та багаторічний досвід GfK у сфері аналітики. 

Завдяки цьому GfK вдало поєднує розуміння глобальних ринків із 

знанням про локальні особливості понад 100 країн світу. 

Використовуючи новітні технології та аналітичні методи, GfK 

перетворює великі масиви даних на розумні рішення та тим самим 

допомагає своїм клієнтам підвищувати конкурентоздатність та 

покращувати досвід та вибір споживачів 

Для отримання більш детальної інформації просимо відвідати наш 

веб-сайт http://www.gfk.com/uk-ua/ або стежити за новинами на: 

https://twitter.com/GfK_UA . 
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