Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės
indeksas1, 2016 m.2
Šalies profilis
Lietuva
2016 m.

skaitmeninės

ekonomikos

ir

visuomenės indekse 0,55 bendro balo3
įvertinta Lietuva yra 13-a iš 28 ES valstybių
narių. Lietuva yra viena iš naujos kartos
prieigos diegimo lyderių. Sparčiu (30 MBps ir
daugiau) plačiajuosčiu ryšiu gali naudotis
98 % namų ūkių. Nepaisant to, naudojimosi
plačiajuosčio ryšio paslaugomis lygis išlieka
palyginti žemas (60 % namų ūkių), o 1 iš 4
Lietuvos gyventojų niekada nesinaudojo
internetu. Panašu, kad tie Lietuvos
gyventojai, kurie internetu naudojasi, jo
galimybes
išnaudoja
gerai,
išskyrus
apsipirkimą internetu. Panašu, kad įmonės
aktyviai
naudojasi
skaitmeninėmis
technologijomis,
įskaitant
e. prekybą.
Nepaisant kai kurių gerų skaitmeninių viešųjų
paslaugų diegimo pavyzdžių, vis dar būtina
atvirųjų duomenų srities pažanga.
Lietuvos rezultatai geresni už ES vidurkį,
tačiau padėtis gerėjo lėčiau nei visoje ES,
todėl Lietuva priskiriama prie atsiliekančių
pirmūnių4 šalių grupės, o jos rezultatas
mažesnis už grupės vidurkį.
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Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas (DESI) – tai Europos Komisijos (Ryšių tinklų, turinio ir technologijų
generalinio direktorato) parengtas sudėtinis indeksas, kuriuo įvertinama ES šalių pažanga siekiant sukurti skaitmeninę
ekonomiką ir visuomenę. Jį sudaro rodikliai, kuriais įvertinami šie 5 aspektai: galimybė naudotis ryšiu, žmogiškasis kapitalas,
naudojimasis internetu, skaitmeninių technologijų integracija ir skaitmeninės viešosios paslaugos. Daugiau informacijos apie
DESI žr. http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard.
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2016 m. DESI sudarytas iš rodiklių, daugiausia susijusių su 2015 kalendoriniais metais (išskyrus atvejus, kai tų kalendorinių
metų duomenų gauti nebuvo įmanoma – tais atvejais naudoti naujausi ankstesni duomenys).
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DESI vertinimo intervalas yra nuo 0 iki 1 balo – kuo didesnis balas, tuo geresni šalies rezultatai.
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2016 m. DESI Lietuva yra viena iš atsiliekančių pirmūnių grupės šalių – tai šalys, kurių rezultatai viršija ES vidurkį, tačiau jų
balų skaičius didėjo lėčiau nei visos ES (palyginti su 2015 m. DESI). Kitos atsiliekančios pirmūnės šalys yra Belgija, Suomija,
Danija, Airija, Liuksemburgas, Švedija ir Jungtinė Karalystė.
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Visų šalių 2015 m. DESI perskaičiuotas siekiant atsižvelgti į atnaujintus ir pataisytus pagrindinių rodiklių duomenis (duomenys
atnaujinti ir pataisyti 2015 m. gegužės – 2016 m. sausio mėn.). Todėl šalių vertinimas ir vieta gali būti pasikeitę nuo ankstesnio
paskelbimo. Daugiau informacijos žr. DESI metodinėje pastaboje.

