A digitális gazdaság és társadalom
fejlettségét mérő mutató1, 20162
Országprofil Magyarország
Magyarország összesített eredménye3 0,47, ezzel a 20.
helyen áll a 28 uniós tagállam sorában. Magyarország
az internethasználat szempontjából az uniós átlag fölötti
szintet ér el, az összekapcsoltság és a humántőke
szempontjából pedig kevéssel az átlag alattit. A
legnagyobb kihívást változatlanul a digitális technológiák
üzleti
integráltsága,
valamint
a
digitális
közszolgáltatások területe jelenti. Magyarországon a
nagy sebességű szélessávú szolgáltatások elérhetősége
és terjedése, valamint a közösségi oldalak használata
meghaladja az európai átlagot.
Magyarország
eredménye
az
uniós
átlagnál
alacsonyabb volt, és az elmúlt év során az eredmény
lassabb ütemben növekedett az uniósnál. Így
Magyarország a lemaradó országok csoportjába
tartozik4.
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A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) egy összetett mérőszám, amelyet az Európai Bizottság
Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága (DG CNECT) dolgozott ki, hogy felmérje az EU
tagállamaiban a digitális gazdaság és a digitális társadalom fejlettségének aktuális szintjét. A mutató 5 tényező szerint összesíti
a vonatkozó mérőszámokat: az összekapcsoltság, a humán tőke, az internethasználat, a digitális technológiák integráltsága és
a digitális közszolgáltatások alapján. A DESI adatairól és módszertanáról bővebben itt olvashat:
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard
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A DESI 2015 alapjául szolgáló mutatók javarészben a 2014-es naptári év adataira (illetve ezek hiányában a legutolsó
rendelkezésre álló adatokra) épülnek.
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A DESI 0 és 1 között osztályozza a fejlettséget. Minél jobb egy ország teljesítménye, az eredmény annál közelebb áll az 1hez.
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A DESI 2016 szerint Magyarország a lemaradó országok csoportjába tartozik: azon országok közé, amelyek teljesítménye
elmarad az uniós átlagtól, és az egész Unió teljesítményénél lassabban növekszik (a DESI 2015-tel összehasonlítva). A többi
lemaradó ország Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Görögország, Franciaország, Lengyelország és Szlovákia.
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A DESI 2015-öt minden ország tekintetében újra kellett számolni, hogy tükrözze az alapjául szolgáló mutatók frissítéseit és
helyesbítéseit (amelyekre 2015 májusa és 2016 januárja között került sor). Így az ország eredményei és helyezései változhattak
az előző közzététel óta. A DESI módszertani feljegyzés további információkkal szolgál.

