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O DESI-ju
Europska komisija od 2014. prati napredak država članica u digitalnom području i objavljuje godišnja
izvješća o indeksu gospodarske i društvene digitalizacije (DESI). Svake godine izvješća uključuju profile
država, pomoću kojih države članice mogu utvrditi područja za prioritetno djelovanje, i tematska
poglavlja s analizom, na razini EU-a, ključnih područja digitalne politike. DESI-jem se države članice
rangiraju prema razini digitalizacije i analizira se njihov relativni napredak u prethodnih pet godina u
odnosu na početno stanje.
Komisija je uskladila DESI s četiri glavne točke iz Komisijina Prijedloga odluke o uspostavi programa
politike Put u digitalno desetljeće, o kojem pregovaraju Europski parlament i Vijeće. Prijedlogom se
utvrđuju ciljevi na razini EU-a koje treba postići do 2030. kako bi se ostvarila sveobuhvatna i održiva
digitalna transformacija u svim gospodarskim sektorima. Jedanaest pokazatelja DESI-ja za 2022. služi
za mjerenje ciljeva digitalnog desetljeća. U budućnosti će se DESI još više uskladiti s ciljevima digitalnog
desetljeća tako da izvješća obuhvate sve ciljeve.
Dosadašnja je digitalizacija u EU-u bila neujednačena, no vidimo znakove da se razlike smanjuju. Iste
su države članice i dalje na čelu, ali je uočena tendencija grupiranja znatnog broja država članica oko
prosjeka EU-a. Važno je napomenuti da većina država koja je prije pet godina imala nisku
digitaliziranost sad napreduju brže od ostalih, što pokazuje da se stupanj digitalizacije u Uniji
ujednačava.
Postizanje ciljeva digitalnog desetljeća ovisi o zajedničkom trudu svih dionika. Doprinos svake države
članice ostvarenju tog ambicioznog cilja ovisi o njezinoj početnoj poziciji, koju određuju resursi,
komparativne prednosti i drugi relevantni čimbenici, kao što su broj stanovnika, veličina gospodarstva
i područja specijalizacije. Primjerice, države s velikim gospodarstvima ili velikim brojem stanovnika
morat će postići dobre rezultate kako bi cijela Europa te ciljeve ostvarila do 2030. Vodeće će države
morat će nastaviti napredovati kako bi predvodile digitalizaciju u cijelom svijetu, a digitalizacija svih
država članica ovisit će o njihovim gospodarskim i društvenim potrebama.
Rezultati i poredak na DESI-ju iz prethodnih godina ponovno su izračunani za sve države članice kako
bi odrazili promjene u osnovnim podacima. Više informacija potražite na internetskim stranicama DESIja.
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Među 27 država članica EU-a Hrvatska je na 21. mjestu prema indeksu gospodarske i društvene
digitalizacije (DESI) za 2022. Rezultat na DESI-ju za Hrvatsku, od 2017. do 2022., povećavao se
neznatno više od istog za cijelu Uniju.1
Unatoč dobrim rezultatima u digitalnim vještinama, i dalje postoji manjak stručnjaka za IKT čiji je udio
u radnoj snazi u Hrvatskoj manji od prosjeka Unije. Nedostatak stručnjaka znatno utječe na integraciju
digitalnih tehnologija u poduzeća, zbog čega poduzeća, posebno mala i srednja, ne mogu u potpunosti
iskoristiti potencijal digitalne transformacije.
Hrvatska i dalje ima slabe rezultate kad je riječ o penetraciji usluga brzine 100 Mbps, mrežama vrlo
velikog kapaciteta, pokrivenosti 5G mrežom i indeksu cijena širokopojasnog pristupa.
Iako je udio stručnjaka za IKT u radnoj snazi u Hrvatskoj manji od prosjeka EU-a, ulaganja poduzeća u
osposobljavanje u području IKT-a i broj osoba s diplomom iz područja IKT-a u Hrvatskoj veći su od
referentne vrijednosti EU-a. Unatoč mjerama koje su već poduzete za poticanje digitalnih vještina za
sve, ključno je brže povećati spremnost države u području digitalnih vještina kako bi EU postigao cilj
digitalnog desetljeća za stručnjake u IKT-u.
Hrvatska ima dobre rezultate po pitanju otvorenih podataka, ali to umanjuju loši rezultati u području
digitalnih javnih usluga, s malim brojem korisnika, rijetkom primjenom unaprijed ispunjenih obrazaca
i ograničenim pružanjem javnih usluga građanima i poduzećima. Potrebno je nastaviti ulagati stalne
napore kako bi se postigao cilj digitalnog desetljeća od 100 % internetskog pružanja ključnih javnih
usluga za građane i poduzeća.
Digitalne tehnologije sve su popularnije u hrvatskim poduzećima: 35 % njih primjenjuje rješenja u
oblaku, 43 % upotrebljava e-račune, a 9 % upotrebljava tehnologije koje se temelje na umjetnoj
inteligenciji. Iako su ti rezultati temelj hrvatskog doprinosa ciljevima digitalnog desetljeća za
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digitalizaciju poduzeća, postoji veliki potencijal za još bolju primjenu ključnih tehnologija, kao što su
veliki podaci i umjetna inteligencija.
U pripremi je nova Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2030. i očekuje se da će biti
predstavljena do kraja 2022. U međuvremenu, mjere za digitalnu transformaciju hrvatskog
gospodarstva i društva u sljedećih 10 godina uređene su Nacionalnom razvojnom strategijom za
razdoblje do 2030.
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva (SDURDD) predstavio je Provedbeni program za
razvoj digitalnog društva za razdoblje 2021.–2024. Program je usmjeren na digitalizaciju društva i
promiče uravnotežen i uključiv razvoj za građane, gospodarske subjekte i javnu upravu. Program
obuhvaća mjere u rasponu od stjecanja kompetencija u području kibersigurnosti do povećanja
pristupačnosti interneta, uvođenja novih usluga u sustav e-Građani i povećanja interoperabilnosti
među tijelima javne uprave.

Kao odgovor na invaziju Rusije na Ukrajinu, SDURDD je blokirao pojedine IP adrese s određenog
područja kao preventivnu mjeru za zaštitu infrastrukture državnog Centra dijeljenih usluga. Kako bi
smanjio štetne posljedice kibernapadâ, SDURDD je povećao aktivnosti za edukaciju javnosti u obliku
radionica o kibersigurnosti koje obuhvaćaju sve glavne teme, uključujući dezinformacije. SDURDD
aktivno surađuje i s radnom skupinom u okviru projekta Grow2CERT, i to prikupljanjem, analizom i
razmjenom podataka o računalnim sigurnosnim prijetnjama i incidentima. Ministarstvo unutarnjih
poslova nadogradilo je sustav vatrozida radi sprječavanja zlonamjernih kibernapada i intenzivnije
razmjenjuje informacije o kibernapadima s EUROPOL-om.
Internetske stranice portala Enter Croatia dostupne su i na ukrajinskom jeziku. Nadograđeno je i
uzimanje otisaka prstiju kako bi se pojednostavnio prihvat raseljenih osoba bez dokumentacije i skrb
o njima. Osobe iz Ukrajine mogu zatražiti privremenu zaštitu do 90 dana podnošenjem zahtjeva na
stranici Croatia4Ukraine dok čekaju registraciju za sezonsko zapošljavanje.

Digitalna dimenzija u hrvatskom Planu oporavka i otpornosti
Planom je u digitalnu transformaciju hrvatskog društva i gospodarstva usmjereno 20,4 % ukupno
dodijeljenih sredstava u okviru plana2. Te su mjere:


2

povećanje učinkovitosti i transparentnosti tijela javnog sektora;

U svakom planu za oporavak i otpornost najmanje 20 % ukupnih dodijeljenih sredstava mora biti namijenjeno
digitalnim ciljevima. U tu je svrhu u planovima trebalo navesti i obrazložiti u kojoj mjeri svaka mjera pridonosi
digitalnim ciljevima u potpunosti (100 %), djelomično (40 %) ili nimalo (0 %) uz pomoć Priloga VII. Uredbi o
Mehanizmu za oporavak i otpornost. Kombiniranjem koeficijenata s procjenama troškova svake mjere može se
procijeniti u kojoj mjeri plan pridonosi digitalnim ciljevima i ostvaruje li ciljnu vrijednost od 20 %.
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uspostavljanje upravljačkih i koordinacijskih struktura za planiranje i provedbu digitalne
transformacije društva i javne uprave; i
pružanje alata i tehnologija tijelima javne uprave koji su potrebni za razvoj učinkovitijih i
kvalitetnijih usluga prema potrebama korisnika.

U 2022. provest će se niz mjera na temelju plana:
Projekt „Nadogradnja Centra dijeljenih usluga” počet će s uvođenjem platforme lanca blokova i
pospješiti projekte u područjima kao što su digitalni identitet, digitalne poštanske usluge,
digitalne diplome, digitalne javnobilježničke usluge i pouzdana razmjena podataka. Hrvatska
akademska i istraživačka mreža (CARNET) u 2022. nastavit će provoditi projekte programa eŠkole, s ciljem da se zadovolje potrebe visokih učilišta za IKT znanjima u područjima kao što su
umjetna inteligencija i kvantna komunikacijska infrastruktura.
U trećem tromjesečju 2022. projekt AI4HEALTH planira ponuditi korisnicima iz javnog sektora i
poduzećima: testiranje prije ulaganja, pomoć u pristupu izvorima financiranja, usavršavanje
vještina i znanja te umrežavanje ekosustava. Na portalu e-Građani očekuje se uvođenje novog
paketa javnih usluga do kraja prvog tromjesečja 2022. u područjima obrazovanja, popisâ,
mirovina i EU digitalnih COVID potvrda.

