Indeks gospodarki cyfrowej
i społeczeństwa cyfrowego1 na 2016 r.2
Profil krajowy Polska
W ramach DESI 2016 Polska uzyskała ogólna ocenę 3
0,43 i zajmuje 22. miejsce wśród 28 państw
członkowskich UE. Polska zanotowała umiarkowany
postęp w czterech spośród pięciu wymiarów DESI.
Chociaż wielu Polaków wybiera mobilną łączność
szerokopasmową (94 na 100), co stawia Polskę na 5.
miejscu w UE, tylko 57 % gospodarstw domowych ma
stacjonarne szerokopasmowe połączenie z internetem
(26. miejsce w UE) i Polska plasuje się na ostatniej
pozycji w rankingu zasięgu stacjonarnej łączności
szerokopasmowej. W porównaniu z innymi obywatelami
UE Polacy mają opory przed korzystaniem z sieci; z
zaledwie 65 % regularnych użytkowników internetu Polska
zajmuje 24. miejsce w UE. Może to być spowodowane
brakiem umiejętności cyfrowych. Wskaźnik zaledwie 40 %
osób posiadających podstawowe umiejętności cyfrowe
plasuje Polskę na 24. miejscu w UE. Aktywne
wykorzystanie
e-administracji
utrzymuje
się
na
stosunkowo niskim poziomie i zaledwie 22 %
użytkowników internetu składa formularze elektroniczne
(21 miejsce w UE).
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Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) to złożony wskaźnik opracowany przez Komisję Europejską
(DG CNECT) w celu oceny postępów państw UE w kierunku gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Konsoliduje on
zestaw odpowiednich wskaźników zgrupowanych wokół pięciu aspektów: jakości sieci połączeń, kapitału ludzkiego, korzystania
z internetu, integracji technologii cyfrowej i cyfrowych usług publicznych. Więcej informacji na temat DESI można znaleźć
na stronie http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard
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DESI 2016 zbudowano w oparciu o wskaźniki odnoszące się głównie do roku kalendarzowego 2015 (z wyjątkiem przypadków,
gdy za ten rok kalendarzowy dane nie są dostępne, kiedy to wykorzystano dane najnowsze dostępne dane).
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Skala ocen DESI obejmuje oceny od 0 do 1; im wyższa suma ocen, tym lepszy jest wynik danego państwa.
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W DESI 2016 do grupy państwa pozostających w tyle należą: Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Grecja, Francja, Węgry,
Polska i Słowacja.
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Dokonano przeliczenia DESI 2015 w odniesieniu do wszystkich państw w celu uwzględnienia aktualizacji i korekt danych
dotyczących wskaźników bazowych (co odbyło się między majem 2015 r. a styczniem 2016 r.). Wyniki poszczególnych państw
i ich miejsca w klasyfikacji mogły zatem ulec zmianie od poprzedniej publikacji. Więcej informacji można znaleźć w nocie
dotyczącej metodyki obliczania DESI.

