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Apie DESI
Nuo 2014 m. Europos Komisija stebi valstybių narių skaitmeninę pažangą ir skelbia metines
skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) ataskaitas. Kasmet ataskaitose pateikiami
šalių profiliai, kurie valstybėms narėms padeda nustatyti prioritetinių veiksmų sritis, ir teminiai skyriai,
pateikiantys pagrindinių skaitmeninės politikos sričių ES lygmens analizę. DESI indeksas rodo valstybių
narių skaitmeninę brandą ir padeda analizuoti per pastaruosius penkerius metus jų padarytą pažangą,
lyginant su pradine padėtimi.
Komisija pakoregavo DESI, kad suderintų jį su keturiais pagrindiniais aspektais, išdėstytais Komisijos
sprendimo dėl politikos programos „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ pasiūlyme, dėl kurio šiuo metu
vyksta Europos Parlamento ir Tarybos derybos. Pasiūlyme nustatyti ES lygmens tikslai, kuriuos reikia
pasiekti iki 2030 m. siekiant įgyvendinti visapusišką ir tvarią skaitmeninę pertvarką visuose ekonomikos
sektoriuose. Pagal vienuolika 2022 m. DESI rodiklių yra vertinimas Europos skaitmeninio dešimtmečio
tikslų įgyvendinimas. Ateityje DESI bus dar labiau suderintas su Europos skaitmeniniu dešimtmečiu
siekiant užtikrinti, kad ataskaitose būtų aptarti visi tikslai.
Iki šiol skaitmeninimas Europos Sąjungoje nėra tolygus, nors esama konvergencijos ženklų. Lyderių
pozicijos lieka nepakitusios, tačiau yra didelė valstybių narių grupė, kurios apytiksliai ES vidurkio lygyje
suformuoja nemažą klasterį. Svarbu pažymėti, kad dauguma valstybių narių, kurių skaitmeninė branda
prieš penkerius metus atsiliko, dabar daro spartesnę pažangą nei likusios valstybės, kas rodo bendrą
skaitmeninės srities konvergenciją Europos Sąjungoje.
Europos skaitmeninio dešimtmečio tikslų įgyvendinimas priklauso nuo bendrų pastangų. Kiekvienos
valstybės narės kelias šio ambicingo tikslo link prasidėjo nuo skirtingo pradinio taško, kurį lėmė
ištekliai, lyginamieji pranašumai ir kiti aktualūs veiksniai, kaip gyventojų skaičius, ekonomikos mastas
ir specializacijos sritys. Pavyzdžiui, tam, kad visa Europa iki 2030 m. įvykdytų tikslus, gerų rezultatų turi
pasiekti valstybės narės, kurių ekonomika arba gyventojų skaičius yra dideli. Skaitmeninės srities
lyderiai turėtų daryti tolesnę pažangą, kad neprarastų pirmaujančių pozicijų pasaulyje, kai visų
valstybių narių skaitmeninimo pastangas lems jų ekonominiai ir visuomeniniai poreikiai.
Ankstesnių metų DESI balai ir reitingai yra perskaičiuoti visoms šalims narėms, atsižvelgiant į praėjusių
laikotarpių pagrindžiamųjų duomenų pokyčius. Daugiau informacijos pateikiama DESI interneto
svetainėje.
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2022 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) duomenimis, Lietuva užima 14-ą vietą
tarp 27 ES valstybių narių. Skaitmeninių viešųjų paslaugų srityje šalies rezultatai labai geri, žmogiškasis
kapitalas ir skaitmeninių technologijų integravimas atitinka ES vidurkį ir tik junglumo, visų pirma 5G
srityje, rezultatai yra prastesni. Pagal daugelį indikatorių esant vidutinių verčių lygyje, Lietuvos
skaitmeninė plėtra sulėtėjo, taip pat geriausiai išsivysčiusių ES šalių prisivijimo tempas per
pastaruosius penkerius metus nebuvo toks spartus koks galėjo būti.
Lietuva vis dar turi galimybių gerinti gyventojų skaitmeninius įgūdžius ir investuoti į darbo jėgos
perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą (šiuo metu pagal DESI žmogiškojo kapitalo aspektą ji užima tik
20-ą vietą), tačiau pagirtini Lietuvos rezultatai IRT specialistų lyčių pusiausvyros srityje, kur lenkiamas
ES vidurkis.
Junglumo srities rezultatai yra įvairialypiai. Į patalpas įvestų šviesolaidžio linijų aprėptis (FTTP) nuolat
augo ir pasiekė 78 proc. namų ūkių, t. y. smarkiai viršijo ES vidurkį (50 proc.). Kita vertus, Lietuva yra
tarp ES valstybių narių, kurios 5G ryšiui skiria mažiausiai dažnių spektro, t. y. tik 5 proc., palyginti su ES
vidurkiu (56 proc.). Žvelgiant į ateitį, siekiant skatinti 5G tinklo diegimą ir kartu didinti galimybę
pasiekti Europos Gigabitinės visuomenės ir 2030 m. Europos skaitmeninio dešimtmečio tikslus, reikėtų
spręsti radijo dažnių spektro skyrimo 5G ryšiui problemą.
Skaitmeninių technologijų integracijos srityje Lietuvos rezultatai atitinka ES vidurkį. MVĮ, kurių
skaitmeninis intensyvumas bent bazinio lygio, kategorijoje Lietuvos rezultatas taip pat yra vidutinis.
Deja, ES vidurkio nepasiekiama pažangiųjų technologijų, tokių kaip dirbtinis intelektas, didieji
duomenys ir skaitmeniniai debesys, integravimo srityje.
2021 m. Lietuva tęsė skaitmeninių viešųjų paslaugų tobulinimą ir pasiekė gerokai ES vidurkį viršijančius
rezultatus. Ne tik toliau buvo kuriama Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo
infrastruktūros informacinė sistema (ESPBI IS), siejanti visus sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ir
vaistines, bet taip pat buvo tobulinami asmens tapatybės kortelėje (ATK) įdiegtų elektroninio
identifikavimo priemonių sprendimai. Be to, Lietuva daug investavo į skaitmeninės valdžios sprendimų
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kūrimą „GovTech“ bandomojoje aplinkoje, kurioje 2021 m. buvo pasiūlyta keletas iniciatyvų, skirtų
prisidėti prie Lietuvos indėlio siekiant Europos skaitmeninio dešimtmečio tikslų.
Vienas pagrindinių Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ principų – gera informacinių ir
skaitmeninių technologijų infrastruktūra. Be šios pagrindinės strategijos, Lietuva turi daug kitų tikslinių
planų įvairiose srityse, įskaitant 2020–2030 m. Lietuvos pramonės skaitmeninimo kelrodį ir 2018–
2023 m. nacionalinę kibernetinio saugumo strategiją.
Lietuva juda teisinga linkme, tačiau svarbu derinti investicijas su strateginėmis reformomis, ypač
formuojant skaitmeninius įgūdžius, ir taip pat didinti paramą MVĮ skaitmenizavimui.

2022 m. vasario mėn., dar besiformuojant Rusijos invazijos į Ukrainą grėsmei, Regioninis kibernetinės
gynybos centras (RKGC) inicijavo pilotinį projektą skirta pagelbėti Ukrainai užtikrinti kibernetinį
saugumą. Šio projekto tikslas yra skatinti suinteresuotųjų šalių ir vyriausybinių organizacijų
bendradarbiavimą dalinantis kibernetinės saugos informacija. Prisidėjus karui Ukrainoje, atsakingos
tarnybos, įskaitant Nacionalinį Kibernetinio Saugumo Centrą (NKSC), skyrė ypatingą dėmesį saugant
Lietuvos kritines informacines infrastruktūras ir valstybinius informacinius išteklius, kurių valdytojams
Centras pateikė instrukcijas skirtas sustiprinti informacinių sistemų kibernetinį saugumą ir įgyvendino
kitas prevencijos priemones.

Skaitmeninis Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas (RRP)
Didelę dalį savo nacionalinio ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano dotacijų
(700 mln. EUR, arba 31,5 proc. visų asignavimų) Lietuva skiria skaitmeninei pertvarkai1.
Pagrindiniai ateinančių dvylikos mėnesių šalies tikslai taps verslui ir kasdieniam gyvenimui skirti
inovatyvių technologijų sprendimai, viešųjų paslaugų efektyvinimas, viešųjų informacinių
technologijų valdymo pertvarka ir 5G ryšio plėtra.

1

Pagal kiekvieną gaivinimo ir atsparumo planą bent 20 proc. visų jo asignavimų turi būti skirta skaitmeniniams
tikslams. Tuo tikslu, remiantis EGADP reglamento VII priedu, planuose turėjo būti nurodyta ir pagrįsta tai, kokiu
mastu kiekviena priemone visapusiškai prisidedama (100 proc.), iš dalies prisidedama (40 proc.) prie
skaitmeninių tikslų siekimo arba šių tikslų siekimui nedaromas joks poveikis (0 proc.). Kokiu mastu planu
padedama siekti skaitmeninių tikslų ir ar jis atitinka 20 proc. tikslą, vertinama naudojant kiekvienos priemonės
koeficientus ir išlaidų įverčius.
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