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Landeprofil Danmark
Danmark har et samlet pointtal3 på 0,68 og indtager
således førstepladsen blandt de 28 EU-medlemsstater.
Danskerne er længst fremme, når det gælder brugen af
internettet: 88 % af danske internetbrugere anvender
netbank, og 82 % handler på nettet. Det lader dog til, at
internetaktiviteterne har toppet. En fjerdedel af danske
SMV'er sælger deres produkter online, og næsten
halvdelen (47 %) af de danske virksomheder har et
elektronisk informationsudvekslingssystem, hvilket er et
betydeligt fremskridt sammenlignet med sidste år. Der er
fortsat visse udfordringer hvad angår internetadgang. Selv
om
procentdelen
af
højhastighedsbredbåndsabonnementer samlet set er
vokset (42 %), har væksten været lavere end, hvad der
kan forventes af et så digitaliseret land. Derudover kan
den knapt så høje andel af IKT-specialister i
arbejdsstyrken (3,9 %) skabe langsigtede problemer for
virksomhedsinvesteringerne i IKT-området.
Danmark er del af den gruppe lande, som på samme tid
ligger foran og sakker bagud4, fordi det ligger over EUgennemsnittet, men har gjort fremskridt med en lavere
hastighed end EU som helhed. Landet ligger over
gruppens gennemsnit.
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Indekset over den digitale økonomi og det digitale samfund (Digital Economy and Society Index (DESI)) er et sammensat
indeks, der er udviklet af Europa-Kommissionen (GD CNECT) med det formål at vurdere EU-landenes udvikling mod en digital
økonomi og et digitalt samfund. Det samler en række relevante indikatorer, som struktureres ud fra 5 områder: Internetadgang,
menneskelig kapital, brug af internettet og integrering af den digitale teknologi samt digitale offentlige tjenester. For flere
oplysninger om DESI se http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard.
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DESI 2016 bygger på indikatorer, der primært henviser til kalenderåret 2015 (undtagen hvor der ikke er tilgængelige data for
dette kalenderår; i så fald er de senest tilgængelige data anvendt).
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DESI's pointtal går fra 0 til 1. Jo højere pointtal, jo bedre klarer det pågældende land sig.
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I DESI 2016 er Danmark en del af den gruppe af lande, som samtidig ligger foran og sakker bagud, dvs. at de får højere point
end EU-gennemsnittet, men at deres pointtal er vokset langsommere end EU's som helhed (sammenlignet med DESI 2015).
Andre lande i samme situation er Belgien, Finland, Irland, Litauen, Luxembourg, Sverige og Det Forenede Kongerige.
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DESI 2015 er genberegnet for alle lande for at afspejle de ajourføringer og rettelser af de bagvedliggende indikatordata, som
er foretaget mellem maj 2015 og januar 2016. Landenes pointtal og placeringer kan derfor have ændret sig i forhold til den
foregående offentliggørelse. Se de metodologiske bemærkninger til DESI for yderligere oplysninger.

