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Profil tal-Pajjiż
Malta
Fid-DESI 2016, Malta għandha punteġġ globali3
ta' 0.56 u tikklassifika fil- 11-il post mit-28 Stat
Membru tal-UE. Malta partikolarment b'saħħitha
fl-użu u l-implimentazzjoni tal-broadband. Lunitajiet domestiċi Maltin kollha huma koperti
minn netwerks broadband fissi u dawn kollha
jipprovdu mill-anqas 30 Mbps. Barra minn hekk,
aktar minn nofs (58%) l-abbonamenti broadband
jipprovdu veloċità ta’ mill-inqas 30Mbps. Firrigward tan-nuqqasijiet, Malta għadha lura flassenjazzjoni
tal-ispettru
tar-radju
għallbroadband mobbli u fid-disponibbiltà tad-dejta
tal-gvern.
Il-punteġġ DESI ta' Malta huwa ogħla mill-medja
tal-UE u l-pajjiż żviluppa b’pass iktar mgħaġġel
minn dak tal-UE matul l-aħħar sena, li jqiegħdha
fuq quddiem4 mill-grupp ta’ pajjiżi.
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L-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI) huwa indiċi kompożitu żviluppat mill-Kummissjoni Ewropea (DĠ CNECT) biex
jivvaluta l-iżvilupp tal-pajjiżi tal-UE lejn ekonomija u soċjetà diġitali. Jiġbor fih sett ta’ indikaturi rilevanti strutturati madwar
ħames dimensjonijiet: il-Konnettività, il-Kapital Uman, l-Użu tal-Internet, l-Integrazzjoni tat-Teknoloġija Diġitali u s-Servizzi
Pubbliċi Diġitali. Għal aktar tagħrif dwar id-DESI jekk jogħġbok mur fuq http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agendascoreboard
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Id-DESI 2015 magħmul minn indikaturi li jirreferu l-aktar għas-sena kalendarja 2014 (ħlief meta l-informazzjoni ma tkunx
disponibbli għal dik is-sena kalendarja, f’liema każ intużat l-aħħar dejta).
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Il-punteġġi DESI jvarjaw bejn 0 u 1, u aktar ma jkun għoli l-punteġġ aktar tkun aħjar il-prestazzjoni tal-pajjiż.
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Fid-DESU 2016, Malta hija parti minn grupp ta’ pajjiżi li qegħdin fuq quddiem: pajjiżi li għandhom punteġġ ogħla mill-medja talUE u li l-punteġġ tagħhom kiber b’rata aktar mgħaġġla minn dik tal-UE bħala entità sħiħa (meta kkumparat mal-DESI 2015).
Pajjiżi oħra li qegħdin fuq quddiem huma l-Awstrija, il-Ġermanja, il-Portugall, l-Olanda u l-Estonja.
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Id-DESI2015 ġie ikkalkulat mill-ġdid għall-pajjiżi kollha biex jirrifletti aġġornamenti u korrezzjonijiet tad-dejta indikatriċi
sottostanti (li saret bejn Mejju 2015 u Jannar 2016). Bħala tali, il-punteġġi tal-pajjiż u l-klassifikazzjonijiet tagħhom jista’ jkun li
nbidlu mill-pubblikazzjoni preċedenti. Għal aktar tagħrif jekk jogħġbok ikkonsulta in-nota metodoloġika tad-DESI.

