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Dwar id-DESI
Il-Kummissjoni Ewropea ilha mill-2014 timmonitorja l-progress diġitali tal-Istati Membri permezz tarrapporti tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI) li jiġu ppubblikati kull sena. Kull sena, irrapporti jinkludu profili tal-pajjiżi, li jgħinu lill-Istati Membri jidentifikaw oqsma għal azzjoni ta’
prijorità, u kapitoli tematiċi li jipprovdu analiżi fil-livell tal-UE fl-oqsma ewlenin tal-politika diġitali.
Fl-2021, il-Kummissjoni aġġustat id-DESI sabiex jirrifletti ż-żewġ inizjattivi ta’ politika ewlenin li se
jkollhom impatt fuq it-trasformazzjoni diġitali fl-UE matul is-snin li ġejjin: il-Faċilità tal-Irkupru u rReżiljenza u l-Kumpass tad-Diċennju Diġitali.
Sabiex id-DESI jiġi allinjat mal-erba’ punti kardinali u mal-miri taħt il-Kumpass Diġitali, sabiex ittejjeb
il-metodoloġija u tqis l-aħħar żviluppi teknoloġiċi u ta’ politika, il-Kummissjoni għamlet numru ta’
bidliet fl-edizzjoni tal-2021 tad-DESI. L-indikaturi issa huma strutturati skont l-erba’ oqsma ewlenin filKumpass Diġitali, u jissostitwixxu l-istruttura preċedenti b’ħames dimensjonijiet. 11 mill-indikaturi tadDESI 2021 ikejlu l-miri stabbiliti fil-Kumpass Diġitali. Fil-futur, id-DESI se jiġi allinjat aktar mill-qrib malKumpass Diġitali sabiex jiġi żgurat li fir-rapporti jiġu diskussi l-miri kollha.
Barra minn hekk, id-DESI issa jinkludi indikatur li jkejjel il-livell ta’ appoġġ li t-teknoloġiji tal-ICT adottati
pprovdew lill-kumpaniji sabiex jieħdu miżuri li jirrispettaw aktar l-ambjent (ICT għas-sostenibbiltà
ambjentali) u l-adozzjoni ta’ servizzi tal-gigabits, flimkien mal-perċentwal ta’ kumpaniji li joffru taħriġ
fl-ICT u li jużaw l-e-fatturazzjoni.
Il-punteġġi u l-klassifikazzjonijiet tad-DESI tas-snin preċedenti reġgħu ġew ikkalkolati għall-pajjiżi
kollha sabiex jirriflettu l-bidliet fl-għażla tal-indikaturi u l-korrezzjonijiet magħmulin fid-data
sottostanti.
Għal
aktar
informazzjoni,
ara
strategy.ec.europa.eu/mt/policies/desi.
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Malta tinsab fis-sitt post mis-27 Stat Membru tal-UE fl-edizzjoni tal-2021 tal-Indiċi tal-Ekonomija u sSoċjetà Diġitali (DESI). Sejra tajjeb fil-konnettività tal-broadband. L-unitajiet domestiċi Maltin kollha
ilhom mill-2019 milħuqin minn Networks b’Kapaċità Għolja Ħafna li joffru veloċitajiet sa 1Gbps.
Minflok, hemm bżonn ta’ enfasi kontinwa biex tiżdied l-adozzjoni ta’ dawn in-networks u sabiex tiġi
żgurata l-assenjazzjoni rapida tal-bandi pijunieri kollha tal-5G.
Il-pajjiż jirreġistra punteġġi tajbin fil-Kapital uman, speċjalment minħabba in-numri għoljin ta’ gradwati
fl-ICT (6 % tal-gradwati f’Malta, meta mqabblin ma’ 3.9 % fl-UE). Il-pajjiż imur ftit aħjar mill-medja talUE wkoll f’termini ta’ speċjalisti tal-ICT (4.4 % meta mqabblin ma' 4.3 % fl-UE).
Madankollu, il-preżenza tan-nisa għadha relatattivament baxxa: l-ispeċjalisti nisa fl-ICT
jirrappreżentaw biss 11 % tal-ispeċjalisti kollha fl-ICT (meta mqabbla ma’ medja ta’ 19 % tal-UE). Dwar
il-ħiliet diġitali bażiċi, il-prestazzjoni ta’ Malta hija allinjata eżatt mal-medja tal-UE. Għad hemm bżonn
ta’ sforzi sabiex jittejjeb il-livell ta’ ħiliet diġitali bażiċi fost il-popolazzjoni, titnaqqas id-differenza bejn
il-ġeneri fis-settur diġitali u tiġi ssodisfata d-domanda dejjem akbar għall-ispeċjalisti fl-ICT.
Il-maġġoranza l-kbira (71 %) tal-Intrapriżi Żgħar u ta’ Daqs Medju (SMEs) Maltin għandhom tal-anqas
livell bażiku ta’ intensità diġitali u jmorru partikolarment tajjeb fl-użu ta’ teknoloġiji bħall-big data u
soluzzjonijiet tal-cloud użati, rispettivament, minn 31 % u 38 % tal-intrapriżi fil-pajjiż. Il-pajjiż xeħet
ukoll enfasi kbira fuq it-teknoloġiji diġitali avvanzati, bħall-blockchain u l-Intelliġenza Artifiċjali, li
jistgħu jiġu sfruttati aktar sabiex jissaħħaħ l-approċċ strateġiku tal-pajjiż għad-diġitalizzazzjoni.
Il-prestazzjoni ta’ Malta fis-Servizzi pubbliċi diġitali għadha tajba, speċjalment meta wieħed iħares lejn
l-offerta ta’ servizzi online mill-amministrazzjoni pubblika. Filwaqt li l-politika tad-data miftuħa
għadhom dgħajfa, kien hemm titjib fl-użu tas-servizzi tal-gvern elettroniku, bis-sehem tal-utenti talgvern elettroniku li laħaq it-63 % fl-2020.
L-Istrateġija Nazzjonali “Malta Diġitali” xprunat il-politika diġitali fil-pajjiż fl-2014-20 u fasslet lambizzjoni ta’ Malta bħala “nazzjon b’kapaċità diġitali”. Bħalissa, Malta tinsab fil-proċess li tiżviluppa
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strateġija diġitali globali ġdida għall-2021-27, flimkien ma’ strateġiji settorjali ġodda dwar is-servizzi
pubbliċi diġitali, iċ-ċibersigurtà, il-kummerċ elettroniku u d-data.
Matul l-2020 u l-2021, l-Istrateġija Nazzjonali dwar il-Ħiliet Elettroniċi kompliet tgħaqqad flimkien lillpartijiet ikkonċernati u tappoġġa inizjattivi sabiex tingħata spinta lill-ħiliet diġitali fil-pajjiż.

Il-qasam Diġitali fil-Pjan ta’ Malta għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRP)
Il-Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza Malti jammonta għal total ta’ EUR 316.4 miljun, bħala
allokazzjoni taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza1. 25.5 % minnu (jiġifieri EUR 80.8 miljun)
huma ddedikati għat-tranżizzjoni diġitali.
L-investimenti jiffokaw fuq it-trasformazzjoni diġitali tas-sistemi tal-amministrazzjoni pubblika,
tas-saħħa u tal-ġustizzja, kif ukoll tas-settur privat.
B’mod speċifiku, il-pjan jinkludi investimenti fit-titjib tas-sinsla diġitali tal-gvern, fiddiġitalizzazzjoni tad-Direttorat għall-Bastimenti Merkantili, u fid-diġitalizzazzjoni ulterjuri talamministrazzjoni pubblika u tas-servizzi tagħha.
Huwa jipprevedi wkoll investimenti biex tingħata spinta lit-tranżizzjoni diġitali tas-sistema talkura tas-saħħa ta’ Malta, b’mod partikolari permezz tad-diġitalizzazzjoni tal-proċessi taloutpatients u tal-involviment tal-konsumaturi, u biex jissaħħaħ il-funzjonament tas-sistema
ġudizzjarja permezz tal-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet diġitali siguri u ta’ għodod li jappoġġaw
lill-utenti.
Barra minn hekk, skema apposta ta’ appoġġ finanzjarju għandha l-mira li tistimola l-użu ta’
teknoloġiji diġitali fost l-intrapriżi Maltin, b’mod partikolari l-SMEs.
Barra minn hekk, il-pjan jipprevedi miżuri ta’ riforma sabiex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni diġitali, li
jibnu fuq l-istrateġiji nazzjonali li qed jiġu żviluppati. Dawn l-istrateġiji għandhom l-għan li
jindirizzaw id-distakk diġitali, billi jsaħħu u jippromwovu l-ħiliet diġitali, itejbu s-servizzi pubbliċi
diġitali u jimplimentaw l-istrateġija ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti ta’ Malta b’enfasi fuq ir-R&I
kummerċjali u l-kooperazzjoni pubblika-privata.

1

Il-valur totali tal-Pjan għall-Ikupru u r-Reżiljenza Malti huwa ta’ EUR 344.9 miljun, li huwa ogħla millappoġġ finanzjarju mhux ripagabbli taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza ta’ EUR 316.4 miljun. Malta ma
talbitx self.
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1a1 Tal-anqas ħiliet diġitali bażiċi

DESI 2019
57 %
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56 %

UE
DESI 2021
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56 %

% ta’ individwi
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2019
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1a2 Ħiliet diġitali ogħla mil-livell bażiku

39 %

38 %

38 %

31 %

% ta’ individwi

2017
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2019

2019

1a3 Tal-anqas ħiliet tas-software bażiċi

57 %

58 %

58 %

58 %

% ta’ individwi

2017

2019

2019

2019

4.8 %

4.6 %

4.4 %

4.3 %

1b1 Speċjalisti fl-ICT
% tal-individwi f’impjieg bejn il-15 u l-74 sena

2018
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2020

2020

1b2 Speċjalisti nisa fl-ICT

18 %

11 %

11 %

19 %

% tal-ispeċjalisti fl-ICT
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1b3 Intrapriżi li jipprovdu taħriġ fl-ICT

26 %

26 %
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20 %

% ta’ intrapriżi

1b4 Gradwati fl-ICT
% tal-gradwati
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7.9 %
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6.0 %

3.9 %
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Fid-dimensjoni tal-kapital uman, Malta tinsab fil-11-il post mis-27 pajjiż tal-UE. Il-prestazzjoni fil-ħiliet
diġitali bażiċi hija allinjata mal-medja tal-UE: 56 % tan-nies għandhom tal-anqas ħiliet diġitali bażiċi u
58 % għandhom tal-anqas ħiliet bażiċi fis-software. Is-sehem ta’ gradwati fl-ICT huwa ogħla mill-medja
tal-UE (6 % kontra 3.9 %). 38 % tal-persuni f’Malta għandhom ħiliet diġitali ogħla mil-livell bażiku, aħjar
mill-medja tal-UE ta’ 31 %. Anki l-perċentwal ta’ speċjalisti fl-ICT fil-forza tax-xogħol huwa ftit ogħla
mill-medja tal-UE (4.4 % vs 4.3 %). Madankollu, l-ispeċjalisti tal-ICT nisa jirrappreżentaw biss 11 % millispeċjalisti fl-ICT kollha, ferm anqas mill-medja tal-UE.
Malta għandha “Strateġija Nazzjonali għall-Ħiliet Elettroniċi 2019-2021”2 komprensiva u din hija
mmexxija mill-Fondazzjoni ta’ Malta għall-Ħiliet Elettroniċi, sħubija b’diversi partijiet ikkonċernati li
tmexxi l-Koalizzjoni Nazzjonali Maltija għall-Ħiliet u għall-Impjiegi Diġitali3. L-istrateġija tkopri bosta
oqsma ta’ azzjoni, fosthom: (i) litteriżmu diġitali bażiku; (ii) kwalità tat-tagħlim tal-ICT; (iii) ħiliet
avvanzati; u (iv) l-kisba ta’ ħiliet mill-ġdid (re-skilling) u ħiliet ogħla (upskilling) tal-forza tax-xogħol.
Matul l-2020 u wara proċess ta’ rieżami (Eċċellenza fl-Edukazzjoni 2030), Malta bdiet taġġorna listrateġiji tagħha dwar il-politiki tal-edukazzjoni, inkluż enfasi fuq il-litteriżmu diġitali. L-aġġornament
tal-qafas strateġiku għall-edukazzjoni huwa mistenni li jitlesta matul l-2021.
Skont l-istrateġija attwali u bħala rispons għall-pandemija, il-Fondazzjoni eSkills Malta appoġġat diversi
inizjattivi fl-2020. Pereżempju, iffaċilitat it-tagħlim mill-bogħod fl-iskejjel u x-xogħol mill-bogħod flSMEs, billi pprovdiet riżorsi ta’ tagħlim.

2

Strateġija Nazzjonali għall-Ħiliet Elettroniċi 2019 - 2021:
https://eskills.org.mt/en/nationaleskillsstrategy/Pages/National-eSkills-Strategy.aspx.
3
Il-Fondazzjoni eSkills Malta hija Koalizzjoni Nazzjonali magħmula minn diversi rappreżentanti mill-gvern, millindustrija u mill-edukazzjoni.
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Ġie organizzat webinar li jwassal għal korsijiet online dwar it-trasformazzjoni diġitali (“L-isfidi u lopportunitajiet għall-SMEs: perspettiva għal wara l-COVID-19”) sabiex jgħin lill-intrapriżi jadattaw
għax-xenarju ta’ wara l-COVID-19 u sabiex jirnexxu billi jisfruttaw l-għodod diġitali.
Barra minn hekk, fl-2020, kollaborazzjoni bejn il-Fondazzjoni eSkills Malta u l-Awtorità talKomunikazzjonijiet ta’ Malta (MCA) wasslet għall-istabbiliment ta’ programm ta’ taħriġ dwar ilkummerċ elettroniku (eBiznify4). Il-Fondazzjoni eSkills Malta pprovdiet ukoll taħriġ online dwar itteknoloġija tal-cloud, indirizzat lil ħaddiema fl-ICT, lil mexxejja tan-negozji, lil studenti aspiranti
żgħażagħ u lil persuni qiegħda5. Tech.mt appoġġat proġetti sabiex tingħata spinta lill-inklużjoni soċjali
u jiġu indirizzati l-isfidi relatati mat-tixjiħ u mad-differenza bejn il-ġeneri fil-ħiliet diġitali, permezz ta’
proġetti bħal “ICT 4 the Elderly” u “Women4IT”.
Minkejja l-pandemija tal-COVID-19, il-ħidma fuq il-“Monitor tad-Domanda u tal-Provvista” kompliet,
bil-varar ta’ stħarriġ sabiex jiġu identifikati l-ħiliet mitlubin mill-industrija tal-ICT minn naħa, u ledukazzjoni u t-taħriġ lokali fl-ICT min-naħa l-oħra. Ir-riżultati, li jinġabru regolarment, huma
mistennija li jappoġġaw il-politika u t-tfassil ta’ perkorsi ta’ titjib tal-ħiliet u ta’ taħriġ mill-ġdid millpartijiet ikkonċernati rispettivi.
Is-Servizz Pubbliku Malti tal-Impjiegi (Jobsplus) jipprovdi wkoll opportunitajiet ta’ taħriġ permezz ta’
taħlita ta’ korsijiet online u fuq il-post. L-inizjattivi tal-Jobsplus relatati mal-iżvilupp tal-ħiliet għandhom
l-għan li jirriflettu l-bidliet li jirriżultaw mill-avvanzi li saru fit-teknoloġija u fid-diġitalizzazzjoni u li
jnaqqsu l-ispariġġ fil-ħiliet esperjenzat mill-impjegaturi u jtejbu l-ħiliet tal-forza tax-xogħol.
Il-Fondazzjoni eSkills Malta tikkoordina l-Ġimgħa Ewropea tal-Ikkowdjar. Fl-2018 u fl-2019, Malta
kklassifikat fl-ewwel post fin-numru ta’ avvenimenti ta’ kkowdjar organizzati per capita. Il-pajjiż baqa’
attiv u, fl-2020, ġew organizzati madwar 164 avveniment online għall-Ġimgħa Ewropea tal-Ikkowdjar
madwar il-pajjiż, immirati b’mod speċjali lejn studenti fl-iskejjel primarji u sekondarji6. Barra minn
hekk, flimkien ma’ Tech.mt, il-fondazzjoni eSkills Malta appoġġat code.sprint7, il-kompetizzjoni
nazzjonali tal-ikkowdjar tal-Ministeru għall-Edukazzjoni (MFED), miftuħa għall-istudenti tassekondarja tal-Computing, u għall-istudenti postsekondarji u universitarji tal-computing/tal-IT.
Għandha l-għan li tkejjel il-ħiliet komputazzjonali, ta' programmazzjoni u ta’ soluzzjoni tal-problemi
tal-parteċipanti f’ambjent differenti minn dak li l-istudenti huma mdorrijin fih fl-iskejjel u matul leżamijiet tradizzjonali.
B’mod ġenerali, huwa importanti li Malta tkompli u żżid l-isforzi sabiex tiżgura li l-ħiliet diġitali bażiċi
jkunu mifruxin fost il-popolazzjoni, filwaqt li tallinja l-prestazzjoni tagħha f’dan il-qasam malpożizzjonament tajjeb miksub f’termini ta’ ħiliet diġitali avvanzati u speċjalizzati u f’dimensjonijiet
oħrajn relatati mal-oqsma diġitali. L-isforzi huma importanti wkoll sabiex jitneħħa d-distakk eżistenti
bejn il-ġeneri fis-settur diġitali u sabiex tiġi ssodisfata d-domanda dejjem akbar għal forza ħaddiema
b’ħiliet speċjalizzati, li tista’ tirrappreżenta ostakolu dejjem akbar għal aktar progress fiddiġitalizzazzjoni tal-ekonomija u tal-amministrazzjoni pubblika.

Enfasi fuq l-2020-2021: Korsijiet online għall-ħiliet diġitali
Sabiex jiġu indirizzati l-isfidi li qed jiffaċċjaw l-iskejjel u l-istudenti minħabba l-pandemija, fl-2020
il-Fondazzjoni eSkills Malta nediet l-inizjattiva “COVID-19:Edukazzjoni Online Bla Ħlas”8: bażi taddata tar-riżorsi online għall-edukazzjoni online u t-tagħlim mill-bogħod.

4
5
6

7
8

https://ebiznify.com/.
https://www.melitafoundation.org/projects/eskills-malta-foundation-amazon-web-services-courses/.
EU Code Week: https://codeweek.eu/events.
Code sprint : https://codesprintmalta.edu.mt/code-sprint-2021/.
https://eskills.org.mt/en/Pages/Free-Online-Education.aspx.
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Il-korsijiet online u riżorsi oħrajn huma mmirati primarjament lejn it-tfal u ż-żgħażagħ, millkindergartens sal-iskejjel sekondarji, u jinkludu attivitajiet dwar l-ikkowdjar, il-ħsieb
komputazzjonali, STEM jew ir-robotika.
Sezzjoni tal-bażi tad-data hija ddedikata għaċ-ċittadini privati u għall-impjegati tal-SMEs, u tkopri
mill-ħiliet diġitali bażiċi u l-ipprogrammar u l-analitika tad-data sa programm ta’ ttestjar u ta’
taħriġ taċ-ċibersigurtà mingħajr ħlas imfassal sabiex iqajjem kuxjenza dwar it-theddid
ċibernetiku. Ir-riżorsi elenkati fir-repożitorju jinkludu wkoll soluzzjonijiet ta’ tagħlim mill-bogħod
mingħajr ħlas minn pajjiżi Ewropej oħrajn.
Barra minn hekk, bħal fis-snin ta’ qabel, il-Fondazzjoni eSkills Malta kompliet torganizza “Digital
Skills Bootcamp”9.
Għall-Bootcamp tas-sajf, imwettaq kompletament online, attendew numru kbir ta’ għalliema
(1,400), tfal, impjegati ta’ SMEs, u membri tal-pubbliku ġenerali. It-temi koperti kienu jinkludu sservizzi online, l-Intelliġenza Artifiċjali, Python, tagħlim mill-bogħod effettiv u tekniki u għodod
tat-tagħlim, l-iżvilupp tal-logħob, it-teknoloġiji essenzjali u emerġenti, u għodod tal-uffiċċju għallimpjegati.

Il-kapital uman fil-Pjan ta’ Malta għall-Irkupru u r-Reżiljenza
Il-Pjan ta’ Malta għall-Irkupru u r-Reżiljenza jipprevedi l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ inizjattivi
għall-ħiliet diġitali taħt il-kappa tal-Istrateġija Diġitali 2021-27 pendenti tal-pajjiż10.
B’mod partikolari, riforma inkluża fil-pjan issegwi l-objettivi ta’: (i) tnaqqis tad-distakk diġitali u
(ii) promozzjoni tal-ħiliet diġitali permezz ta’ inizjattivi għat-titjib tal-ħiliet u għaż-żieda tal-grupp
ta’ professjonisti fl-ICT ta’ Malta.
Fir-rigward tal-ewwel objettiv, Malta mistennija tfassal u tvara programm immirat lejn familji
b’introjtu baxx, sabiex ikunu jistgħu jiġu konnessi u jkollhom aċċess għal kompjuters u
jibbenefikaw mit-teknoloġiji diġitali. Dan il-programm huwa mistenni li jappoġġja lil talanqas
1,000 individwu.
Fir-rigward tat-tieni objettiv, ir-riforma għandha l-għan li tkabbar il-grupp ta’ professjonisti fl-ICT
ta’ Malta, speċjalment f’oqsma speċjalizzati, bħall-Intelliġenza Artifiċjali. Dan l-approċċ huwa
mistenni li jiffavorixxi l-ispeċjalizzazzjoni, f’konformità mal-politiki nazzjonali u mal-ambizzjonijiet
tal-Istrateġija Diġitali pendenti. Waħda mill-miżuri konkreti se tkun it-tnedija ta’ skema ta’ boroż
ta’ studju għall-istudenti sabiex isiru professjonisti tal-ICT f’oqsma speċifiċi.
Madankollu, il-finanzjament mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza mhux se jintuża biex
jimplimenta dawn il-miżuri, li se jiġu appoġġjati minn strumenti ta’ finanzjament nazzjonali u/jew
minn strumenti ta’ finanzjament tal-UE oħrajn.
L-investimenti għall-iżvilupp tal-ħiliet diġitali huma mmirati lejn is-settur pubbliku, b’miżuri li
jakkumpanjaw il-proċessi ta’ diġitalizzazzjoni fl-amministrazzjonijiet pubbliċi (bħad-Direttorat
għall-Bastimenti Merkantili).

9

Digital Skills Bootcamp 2021: https://eskills.org.mt/en/DigitalSkillsBootcamp2021/Pages/Digital-SkillsBootcamp-2021.aspx.
10
Ir-riforma tal-Pjan ta’ Malta “Approfondiment tat-trasformazzjoni diġitali permezz ta’ riforma tal-politika,
b’enfasi fuq it-tnaqqis tad-distakk diġitali u fuq il-promozzjoni tal-ħiliet diġitali”.
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2 Konnettività
Malta

2 Konnettività
DESI 2021

UE

klassifikazzjoni

punteġġ

punteġġ

8

54.1

50.2

Malta

UE

DESI 2019
83 %

DESI 2020
84 %

DESI 2021
86 %

DESI 2021
77 %

% tal-unitajiet domestiċi

2018

2019

2020

2020

2a2 Użu ta’ broadband fiss ta’ mill-anqas 100 Mbps

23 %

34 %

43 %

34 %

% tal-unitajiet domestiċi

2018

2019

2020

2020

2a3 Adozzjoni ta’ mill-inqas 1 Gbps

NA

NA

1.15 %

1.3 %

2019

2020

2020

100 %

100 %

100 %

87 %

% tal-unitajiet domestiċi

2018

2019

2020

2020

2b2 Kopertura tan-Network Fiss b’Kapaċità Għolja
Ħafna (VHCN)

32 %

100 %

100 %

59 %

2a1 Użu ġenerali tal-broadband fiss

% tal-unitajiet domestiċi

2b1 Kopertura tal-broadband veloċi (NGA)

% tal-unitajiet domestiċi

2018

2019

2020

2020

99.9 %

>99.9%

>99.9%

99.7 %

% taż-żoni ppopolati

2018

2019

2020

2020

2c2 Livell ta’ tħejjija għall-5G

0%

0%

17 %

51 %

Spettru assenjat bħala % tal-ispettru għall-5G armonizzat totali

2019

2020

2021

2021

2c3 Kopertura tal-5G

NA

NA

0%

14 %

2020

2020

2c4 Użu tal-broadband mobbli

69 %

71 %

71 %

71 %

% ta’ individwi

2018

2019

2019

2019

2d1 Indiċi tal-prezz tal-broadband

NA

2c1 Kopertura 4G

% taż-żoni ppopolati

Punteġġ (0 sa 100)

63

57

69

2019

2020

2020

Il-punteġġ tal-konnettività ta’ Malta kompla jitjieb, u dan wassal sabiex il-pajjiż jitla’ fit-8 post fl-UE. Lużu estensiv tad-DOCSIS 3.1 irriżulta f’kopertura nazzjonali tal-VHCN b’veloċitajiet sa 1Gbps fl-2019.
Malta tisboq il-medja tal-UE fil-kopertura tad-DOCSIS 3.1 b’72 p.p. Dan jikkuntrasta mal-kopertura talFTTP, fejn fl-2020 Malta niżlet taħt il-medja tal-UE ta’ 43 % b’2 p.p. Il-perċentwal ta’ unitajiet domestiċi
li jabbonaw għal servizzi tal-internet ta’ mill-inqas 100 Mbps żdied minn 34 % fl-2019 għal 43 % fl2020, u espanda l-primat modest ta’ Malta fuq il-medja tal-UE għal 9 p.p. Madankollu, l-adozzjoni ta’
konnessjonijiet tal-broadband ta’ mill-inqas 100Mbps qed tiżdied b’rata aktar baxxa milli fis-snin ta’
qabel. Id-distakk bejn il-kopertura u l-adozzjoni huwa partikolarment wiesa’ għal networks li joffru
servizzi ta’ mill-inqas 1 Gbps, li fl-2020 intużaw minn 1 % biss mill-unitajiet domestiċi Maltin minkejja
kopertura nazzjonali. L-indiċi ta’ 57 tal-prezzijiet tal-broadband ta’ Malta jissuġġerixxi raġuni possibbli
għall-adozzjoni bil-mod. Juri li l-prezzijiet huma ogħla mill-medja tal-UE, u li d-distakk bejn il-prezzijiet
medji fl-UE u f’Malta qed jikber.
Fir-rigward tan-networks bla fili, il-kopertura tar-4G hija kważi universali u, f’Mejju 2021, l-operatur
eżistenti Melita varat l-ewwel network nazzjonali tal-5G f’Malta li juża spettru barra mill-bandi
pijunieri. F’dak iż-żmien kien għadu għaddej l-assenjament tal-ispettru fil-bandi pijunieri tal-5G.
Huwa mistenni li s-segwitu għall-Istrateġija għal Malta Diġitali tal-2014-20 se jinkludi aġġornamenti
għall-pjan nazzjonali għall-broadband. Il-finanzjament pubbliku għall-varar fiss tal-VHCN ma huwiex
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probabbli, minħabba li l-investiment kontinwu miż-żewġ operaturi tan-networks eżistenti, GO u
Melita, ippermetta li fl-2019, Malta tikseb kopertura totali tal-VHCN fiss. L-operaturi qed jaġġornaw
kontinwament in-networks rispettivi tagħhom ta’ FTTH u ta’ DOCSIS 3.1, u wieħed minnhom diġà
jipprovdi kopertura nazzjonali b’veloċitajiet sa 1Gbps. Barra minn hekk, Melita tippermetti lillabbonati tagħha jaċċessaw madwar 50,000 hotspot tal-Wi-fi b’veloċità għolja f’żoni pubbliċi u permezz
ta’ modems tad-dar li ġew riprogrammati sabiex jipprovdu kopertura tad-data mobbli. L-infrastruttura
tan-network tal-Wi-fi ta’ Malta hija estiża ulterjorment minn Tech.mt, li hija responsabbli għal 400
konnessjoni tal-Wi-fi mingħajr ħlas madwar Malta u Għawdex u, f’kollaborazzjoni mad-diversi sħab
tagħha, toffri tal-anqas erba’ konnessjonijiet tal-Wi-fi f’kull belt jew raħal.
Wara l-investiment tal-GO fit-tielet sistema ġdida ta’ kejbil sottomarin fl-2019, għaddejja ħidma sabiex
Malta tiġi konnessa ma’ Marsilja u mal-Eġittu. Ladarba titlesta, is-sistema l-ġdida se tespandi lkonnettività internazzjonali tal-gżira lil hinn mill-kejbils eżistenti tterminati fl-Italja.
F’April 2021, l-Awtorità Maltija tal-Komunikazzjoni (MCA) wittiet it-triq għall-assenjament tal-ispettru
fil-bandi pijunieri tal-5G bid-deċiżjoni11 tagħha li tagħmel disponibbli l-bandi kollha ta’ 700 MHz u 3.6
GHz għall-provvista ta’ servizzi tal-komunikazzjoni elettronika broadband bla fili. Barra minn hekk, lawtorità ddeċidiet li tagħmel disponibbli 1.2 GHz fi ħdan il-banda ta’ 26 GHz u li tirriżerva l-partijiet li
jifdal tal-ispettru għal użu futur, ladarba jiġu żviluppati l-mudelli kummerċjali rilevanti.
Wara sejħa formali għal espressjoni ta’ interess fil-banda ta’ 3.6 GHz, fid-19 ta’ April 2021 l-MCA
ħabbret li, peress li d-domanda ma kinitx taqbeż l-ispettru disponibbli, hija kienet se tipproċedi blassenjament direttament lit-tliet operaturi eżistenti12. Melita diġà nediet prova tal-5G fil-banda ta’ 3.43.8 GHz13. It-tnedija kummerċjali minn Melita, minn Epic Communications u minn GO hija mistennija
matul din is-sena. Il-Ministeru għall-Ekonomija u għall-Industrija jirrapporta li l-atturi lokali diġà qed
jaġixxu fuq pjanijiet għall-migrazzjoni għat-teknoloġija 5G.

Żviluppi regolatorji u tas-suq ewlenin
Is-suq tas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fissa għadu ddominat minn żewġ atturi, Melita
u GO, li għandhom 48 % u 47 % tas-sehem mis-suq, rispettivament.
L-operaturi esperjenzaw żieda sinifikanti fid-domanda għal abbonamenti tal-broadband fiss meta
mqabblin mas-sena ta’ qabel, xprunata mill-adozzjoni ta’ konnessjonijiet li jappoġġaw veloċitajiet
ta’ tniżżil veloċi u ultraveloċi. Għall-prodotti li jappoġġaw veloċitajiet nominali ta’ tniżżil ta’ millinqas 100 Mbps, in-numru ta’ abbonamenti żdied bi 31 % għal total ta’ 103,003 fl-2020. Iż-żieda
fl-abbonamenti hija akkumpanjata minn żieda kontinwa fl-użu ta’ pakketti raggruppati li fihom
broadband fiss u TV bi ħlas. Fl-2020, 79 % tal-abbonamenti kollha tat-TV bi ħlas kienu fuq pakkett
ta’ pjanijiet, żieda minn 75 % fis-sena ta’ qabel.
Is-suq tat-telefonija mobbli ħa sura ġdida f’April 2020, meta Monaco Telecom akkwistat il-kapital
azzjonarju kollu ta’ Vodafone Malta Ltd. u aktar tard ħadet l-isem il-ġdid ta’ Epic. Epic
Communications Ltd. issa hija l-akbar operatur mobbli tal-pajjiż f’termini ta’ numru ta’ klijenti. Loperaturi f’dan is-suq esperjenzaw tnaqqis żgħir ta’ 1.6 % fl-abbonamenti bejn l-2019 u l-2020.
Matul l-istess perjodu, il-volumi ta’ minuti ta’ telefonati minn mowbajls żdied bi 15% u l-konsum
tad-data (eskluż ir-roaming) kien tlett darbiet ogħla. Iż-żewġ xejriet jistgħu jiġu spjegati

11

MCA/D/21-4177:
https://www.mca.org.mt/sites/default/files/Assignment%20process%20for%20additional%20spectrum%20for
%20wireless%20broadband%20electronic%20communications%20service.pdf.
12
https://www.mca.org.mt/articles/assignment-36-ghz-band-submissions-call-expression-interest.
13
https://www.melita.com/melita-launches-limited-5g-trial/.

Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali tal-2021
Malta
b’riferiment għall-pandemija tal-Covid-19. Ħafna ħaddiema telqu minn Malta sabiex jirritornaw
f’pajjiżhom, iżda n-nies f’Malta kellhom jiddependu fuq il-komunikazzjoni mobbli għallinterazzjoni soċjali sabiex jirrispettaw ir-rekwiżiti tat-tbegħid soċjali.
It-traspożizzjoni tal-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi fil-liġi nazzjonali ġiet
ittardjata u fl-4 ta’ Frar 2021 il-Kummissjoni bagħtet Ittra ta’ Intimazzjoni lil Malta14. Malta diġà
implimentat għadd ta’ rakkomandazzjonijiet mis-Sett ta’ Għodod tal-Konnettività talKummissjoni u bħalissa qiegħda tikkunsidra aktar miżuri ta’ implimentazzjoni sabiex tissimplifika
l-proċeduri għall-għoti ta’ permessi u tindirizza l-aspetti relatati mal-kampi elettromanjetiċi u ssaħħa pubblika marbutin mal-introduzzjoni tal-5G.
Fir-rigward tad-Direttiva dwar it-Tnaqqis tal-Ispejjeż tal-Broadband, Malta għad trid taħtar korp
għas-soluzzjoni tat-tilwim u l-fornituri jirrapportaw li l-aċċess għall-informazzjoni dwar linfrastruttura fiżika eżistenti permezz tal-punt uniku ta’ informazzjoni għadu diffiċli. Il-Pjan
Direzzjonali għas-Sett ta’ Għodod għall-Konnettività ta’ Malta ma jipproponix miżuri ġodda sabiex
jiġu indirizzati dawn in-nuqqasijiet.
Dwar il-ġestjoni tal-ispettru, fis-26 ta’ Novembru 2020, l-MCA ppubblikat edizzjoni ġdida tal-Pjan
nazzjonali dwar il-Frekwenzi15, li jimplimenta serje ta’ Deċiżjonijiet tal-UE dwar sistemi terrestri li
kapaċi jipprovdu komunikazzjonijiet elettroniċi tal-broadband bla fili, teknoloġija tal-ultrawideband, u apparati għal distanzi qosra.
Dwar l-aċċess għas-suq, l-awtorità Maltija qed tirrieżamina s-swieq tal-operaturi tal-broadband
fissa 3a u 3b. Hija lestiet analiżi tas-suq u konsultazzjoni pubblika f’Lulju 202016.
Bejn Jannar u Settembru 2020, l-MCA rċeviet medja ta’ 10 ilmenti fix-xahar, mingħajr tibdil meta
mqabbla mal-2019. Il-biċċa l-kbira tal-ilmenti kienu jikkonċernaw il-kwalità tal-prodotti jew tasservizzi, speċifikament fir-rigward tal-aċċessibbiltà u tal-veloċità tal-internet, segwiti minn
problemi relatati mal-kontijiet kif ukoll mat-terminazzjoni u mal-bdil tal-kuntratti.
Wara konsultazzjoni f’Awwissu 202017, l-MCA kkonkludiet li, sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tasservizz universali, l-aċċess adegwat għall-internet broadband f’post fiss għandu jkollu veloċità ta’
tniżżil ta’ mill-inqas 30 Mbps, veloċità ta’ tlugħ ta’ mill-inqas 1.5 Mbps, latenza li kapaċi
tippermetti lill-utent finali jagħmel u jirċievi telefonati bil-vuċi u bil-vidjo b’mod effettiv, u ebda
limitu massimu fuq l-użu tad-data.
Dwar il-komunikazzjonijiet ta’ emerġenza, Malta tinsab f’diskussjonijiet ma’ Apple sabiex
tespandi l-Lokalizzazzjoni Mobbli Avvanzata bbażata fuq l-apparat portabbli mill-utenti ta’
Android għal dawk ta’ iOS ukoll. Il-Ministeru għall-Ekonomija u għall-Industrija jirrapporta wkoll
l-isforzi kontinwi sabiex tiġi implimentata infrastruttura abilitanti tal-Galileo li tisfrutta s-Sistema
Globali ta’ Navigazzjoni bis-Satellita.

14

Fit-23 ta’ Settembru 2021, il-Kummissjoni segwiet b’Opinjoni Motivata lil Malta. Fl-1 ta’ Ottubru 2021, Malta
nnotifikat it-traspożizzjoni sħiħa tal-obbligi tad-Direttiva (UE) 2018/1972 fil-liġi nazzjonali.
15
https://www.mca.org.mt/articles/national-frequency-plan-0.
16

https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/MFIN/Pages/Consultations/MCAConsultationontheMarketAnal
ysisfortheProvisionofWholesaleFixedBroadbandAccessinMalta.aspx.
17
https://www.mca.org.mt/sites/default/files/Broadband%20as%20a%20Universal%20Service%20%20Ensuring%20the%20Availability%20of%20Broadband%20Internet%20Access%20Service%20%2028%208%202020.pdf.
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Malta diġà laħqet l-objettivi tas-soċjetà tal-Gigabits sal-2025. Il-pajjiż huwa mogħni b’konnettività
Gigabit mal-pajjiż kollu u b’kopertura tal-5G. Għalhekk, l-istrateġija diġitali l-ġdida hija mistennija
tiffoka fuq l-adozzjoni. L-iżviluppi reċenti juru li qed tinbet id-domanda tas-suq għall-ispettru tal-5G.
Huwa importanti li issa l-awtoritajiet Maltin jiżguraw l-assenjament rapidu tal-ispettru fil-bandi
pijunieri.
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3 Integrazzjoni tat-teknoloġija diġitali
3 Integrazzjoni
tat-teknoloġija
diġitali

Malta

UE

klassifikazzjoni

punteġġ

punteġġ

4

50.8

37.6

DESI 2021

Malta

UE

DESI 2019

DESI 2020

DESI 2021

DESI 2021

NA

NA

71 %

60 %

2020

2020

3b1 Kondiviżjoni tal-informazzjoni elettronika

29 %

32 %

32 %

36 %

% ta’ intrapriżi

2017

2019

2019

2019

3b2 Media soċjali

26 %

43 %

43 %

23 %

% ta’ intrapriżi

2017

2019

2019

2019

3b3 Big data

24 %

24 %

31 %

14 %

3a1 SMEs li tal-anqas għandhom livell bażiku ta’
intensità diġitali
% ta’ SMEs

% ta’ intrapriżi

2018

2018

2020

2020

3b4 Cloud

22 %

22 %

38 %

26 %

% ta’ intrapriżi

2018

2018

2020

2020

3b5 AI

NA

NA

NA

25 %

% ta’ intrapriżi

2020

2020

66 %

NA

NA

NA
2021

2021

3b7 Fatturi-e

18 %

18 %

22 %

32 %

% ta’ intrapriżi

2018

2018

2020

2020

3c1 SMEs li jbigħu online

20 %

23 %

25 %

17 %

% ta’ SMEs

2018

2019

2020

2020

3c2 Fatturat mill-Kummerċ elettroniku

NA

NA

8%

12 %

% tal-fatturat tal-SMEs

2018

2019

2020

2020

3c3 Bejgħ transfruntier online

9%

NA

NA

8%

% ta’ SMEs

2017

2019

2019

2019

3b6 ICT għas-sostenibbiltà ambjentali
% tal-intrapriżi li għandhom intensità medja/għolja ta’ azzjoni ekoloġika
permezz tal-ICT

Malta tinsab fir-raba’ post fl-EU-27 fl-integrazzjoni tat-teknoloġija diġitali. Il-prestazzjoni pożittiva ta’
Malta rreġistrata f’dawn l-aħħar snin hija kkonfermata mill-Indiċi tal-Intensità Diġitali, li skontu 71 %
tal-SMEs f’Malta għandhom tal-anqas livell bażiku ta’ intensità diġitali. Din iċ-ċifra hija ferm ogħla millmedja tal-UE ta’ 60 %. In-negozji Maltin huma b’saħħithom ħafna fl-użu tal-analiżi tal-big data (31 %,
l-ogħla rata fl-UE), tal-media soċjali (43 % kontra medja ta’ 23 % tal-UE) u tal-cloud computing (38 %
kontra 26 % fl-UE). Il-perċentwal ta’ intrapriżi li jużaw il-kondiviżjoni tal-informazzjoni elettronika
baqa’ stabbli (32 %) u kważi laħaq il-medja tal-UE (36 %). F’ħarsa lejn il-kummerċ elettroniku, 25 % talSMEs ibiegħu online, u l-kummerċ elettroniku jirrappreżenta 8 % tal-fatturat tal-SMEs. Il-prestazzjoni
tal-pajjiż hija pjuttost dgħajfa fir-rigward tal-użu tal-fatturi-e (22 % f’Malta, kontra 32 % fl-UE).
F’dawn l-aħħar snin, il-gvern Malti ppromwova miżuri sabiex jagħti spinta lill-varar tat-teknoloġiji
diġitali fil-pajjiż. Minbarra l-qafas strateġiku u leġiżlattiv dwar il-blockchain adottat fl-2018, fl-2019 ilgvern adotta strateġija nazzjonali dwar l-Intelliġenza Artifiċjali, li tkopri tliet fergħat: (i) investiment;
(ii) startups u innovazzjoni; u (iii) adozzjoni mis-settur pubbliku u s-settur privat18.

18

“The Ultimate AI Launchpad - A Strategy and Vision for Artificial Intelligence in Malta 2030”,
https://malta.ai/wp-content/uploads/2019/11/Malta_The_Ultimate_AI_Launchpad_vFinal.pdf.
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Sabiex tappoġġa l-istrateġija, Malta tinsab fil-proċess li tistabbilixxi Ċentru ta’ Innovazzjoni Diġitali
(DIH), li se jispeċjalizza fir-“Riċerka dwar l-AI u l-analitika tad-data dwar l-użu tal-HPC”. Se jiġi ġestit
mill-Awtorità ta’ Malta għall-Innovazzjoni Diġitali (MDIA).
Malta qed tiżviluppa strateġija diġitali globali ġdida għall-2021-27, li hija mistennija tenfasizza l-użu u
l-applikazzjoni ta’ teknoloġiji innovattivi u l-benefiċċji tal-għodda diġitali bħala għodda għat-titjib talbenesseri ekonomiku tan-negozji u tal-kwalità tal-ħajja tan-nies. Barra minn hekk, il-pajjiż qed jaħdem
biex jaġġorna żewġ strateġiji settorjali: Strateġija taċ-Ċibersigurtà u Strateġija Nazzjonali tad-Data.
L-Aġenzija Maltija għat-Teknoloġija tal-Informazzjoni (MITA) tmexxi diversi programmi sabiex tgħin lillintrapriżi Maltin jadottaw teknoloġiji diġitali. Dawn jinkludu: il-Laboratorju tal-MITA għat-Teknoloġiji
Emerġenti 19, li jipprovdi attivitajiet ta’ tagħlim u tagħmir għall-esperimenti b’teknoloġiji differenti ; u
l-Hub ta’ Innovazzjoni tal-MITA20, li jospita programm aċċeleratur (YouStartIT) fil-qasam tat-teknoloġiji
avvanzati bħall-blockchain, it-tenoloġija profonda (“Deep Tech”), l-Internet tal-Oġġetti (“Internet of
Things”) u l-Intelliġenza Artifiċjali.
Matul l-2021, Tech.mt nediet l-għaxar edizzjoni tal-eBusiness Awards21 sabiex tippromwovi l-aktar
inizjattivi innovattivi fil-qasam tan-Negozji Elettroniċi u sabiex ixxerred l-għarfien dwar ir-rwol tatteknoloġiji bbażati fuq il-web fl-indirizzar tat-tħassib soċjali u ekonomiku.
Fl-2021, Tech.mt se tniedi wkoll il-proġett “Excelerate” li se jħeġġeġ lin-negozji jidħlu fid-dinja diġitali
u jinvestu f’teknoloġiji tal-cloud, bħala opportunità sabiex iżidu l-effiċjenza u l-marġni tagħhom u
jipprovdu esperjenza aħjar lill-klijenti b’mod ġenerali.
Fl-2021, Malta saret stat parteċipanti fl-Impriża Konġunta għall-Computing ta' Prestazzjoni Għolja
Ewropew (EuroHPC). Il-parteċipazzjoni ta’ Malta fil-EuroHPC se tippermetti lill-komunità lokali tarriċerka u xjentifika, lill-industrija (inklużi l-SMEs) u lis-settur pubbliku jisfruttaw portafoll ta’ attivitajiet
li jindirizzaw l-użu u l-iżvilupp tal-ħiliet fil-qasam tas-supercomputing.
Malta hija firmatarja tad-Dikjarazzjoni konġunta dwar il-Bini tal-cloud tal-ġenerazzjoni li jmiss għannegozji u għas-settur pubbliku fl-UE22 u hija membru tas-Sħubija Ewropea tal-Blockchain (EBP). L-EBP
tappoġġa l-kooperazzjoni fost l-Istati Membri u pajjiżi oħrajn sabiex tiġi stabbilita Infrastruttura
Ewropea tal-Blockchain għas-Servizzi (EBSI) li se tappoġġa t-twassil ta’ servizzi pubbliċi diġitali
transfruntiera siguri ħafna23.
Fir-rigward tat-teknoloġiji avvanzati, studju mwettaq minn Tech.mt matul l-2021 investiga lperċezzjonijiet tad-ditti lokali rigward l-Internet tal-Oġġetti (IoT), u kopra oqsma bħar-rilevanza
settorjali, ir-rieda ta’ investiment, l-ostakli u l-isfidi, u l-effettività għall-operazzjonijiet tan-negozju.
Dan l-istudju huwa maħsub sabiex jappoġġa l-formulazzjoni tal-objettivi nazzjonali ta’ Malta għalladozzjoni ta’ teknoloġiji emerġenti bħall-IoT fost il-komunità tan-negozju, u se jiġi segwit minn
programm edukattiv u ta’ sensibilizzazzjoni.
Huwa importanti li Malta tkompli bl-inizjattivi tagħha sabiex tixpruna t-trasformazzjoni diġitali talekonomija, u li tiffoka fuq l-adozzjoni mifruxa tat-teknoloġiji diġitali mill-SMEs. F’konformità malistrateġiji mnedija f’dawn l-aħħar snin, huwa importanti wkoll li Malta tiżviluppa l-pożizzjoni tagħha
dwar teknoloġiji diġitali avvanzati, bħall-blockchain u l-AI, u tvarahom b’mod effettiv fis-setturi talamministrazzjoni pubblika u tal-ekonomija sabiex tgħin fit-tisħiħ tal-kapaċità tal-innovazzjoni talpajjiż.
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https://mita.gov.mt/en/DigitalOutReach/Pages/lab.aspx.
https://mih.mt/.
21
Malta eBusiness Awards - Malta's Official Tech Awards: https://ebusinessawards.com.mt/.
22
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/towards-next-generation-cloud-europe.
23
l-pajjiżi Ewropej jissieħbu fi Sħubija Blockchain | Insawru l-futur diġitali tal-Ewropa: https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/news/european-countries-join-blockchain-partnership.
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L-integrazzjoni tat-teknoloġija diġitali fil-Pjan ta’ Malta għall-Irkupru u r-Reżiljenza
Il-pjan jindirizza d-diġitalizzazzjoni tan-negozji billi jistabbilixxi skemi ta’ għajnuna ta’ appoġġ (għal
total ta’ EUR 15-il miljun) sabiex jgħin lill-intrapriżi f’setturi ekonomiċi differenti jidħlu fid-dinja
diġitali, inklużi l-bejgħ bl-ingrossa u bl-imnut, it-turiżmu u l-kultura, u l-manifattura.
Fis-settur tat-turiżmu, l-iskema hija maħsuba sabiex tappoġġa d-diġitalizzazzjoni tal-loġistika iżda
tesplora wkoll l-użu ta’ għodod analitiċi u tal-AI għat-tfassil, għall-adattament u għallpersonalizzazzjoni tas-servizzi tat-turiżmu Maltin u għall-ottimizzazzjoni tal-esperjenza talklijenti.
Fil-manifattura, l-investimenti huma mistennijin jappoġġaw it-trasformazzjoni tal-operazzjonijiet
u t-tranżizzjoni għall-Industrija 4.0 billi jottimizzaw l-użu tat-teknoloġiji eżistenti u jisfruttaw
teknoloġiji u xejriet emerġenti bħat-tewmi diġitali jew il-manutenzjoni predittiva.
L-iskemi jistgħu jappoġġaw ukoll l-użu ta’ teknoloġiji bħall-Internet tal-Oġġetti (IoT), iċċibersigurtà u l-protezzjoni tad-data, ir-realtà awmentata u l-intelliġenza artifiċjali.
Il-miżura hija indirizzata l-aktar lill-SMEs, li jinkludu mikrointrapriżi u dawk li jaħdmu għal rashom.
Barra minn hekk, riforma inkluża fil-pjan hija relatata mal-istabbiliment ta’ Strateġija ġdida ta’
Speċjalizzazzjoni Intelliġenti. Wieħed mill-oqsma ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti identifikati huwa
dak tat-“Teknoloġiji Diġitali Futuri”. L-iżviluppi f’dan il-qasam se jaġixxu wkoll bħala faċilitatur talinnovazzjoni fl-oqsma tematiċi kollha. Il-miżuri se jiffokaw fuq kwistjonijiet bħassensibilizzazzjoni dwar l-iskemi ta’ finanzjament u l-għoti ta’ gwida lill-benefiċjarji potenzjali dwar
il-bini ta’ kooperazzjoni pubblika-privata aktar mill-qrib u t-twassil tar-riżultati tar-riċerka fis-suq.
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4 Servizzi pubbliċi diġitali
4 Servizzi pubbliċi
diġitali
DESI 2021

Malta

UE

klassifikazzjoni

punteġġ

punteġġ

4

84.2

68.1

Malta

UE

DESI 2019
57 %

DESI 2020
58 %

DESI 2021
63 %

DESI 2021
64 %

% tal-utenti tal-internet

2018

2019

2020

2020

4a2 Formoli mimlijin bil-lest

NA

NA

97

63

2020

2020

NA

NA

4a1 Utenti tal-Gvern elettroniku

Punteġġ (0 sa 100)

4a3 Servizzi pubbliċi diġitali għaċ-ċittadini
Punteġġ (0 sa 100)

4a4 Servizzi pubbliċi diġitali għan-negozji

NA

NA

Punteġġ (0 sa 100)

4a5 Data miftuħa
% tal-punteġġ massimu

NA

NA

100

75

2020

2020

95

84

2020

2020

47 %

78 %

2020

2020

Malta tinsab fir-raba’ post fl-UE fis-Servizzi pubbliċi diġitali. Il-pajjiż għadu minn ta’ quddiem nett fl-UE
fil-forniment ta’ servizzi tal-gvern lill-pubbliku. Tikklassifika ferm fl-għoli fl-offerta tagħha ta’ servizzi
pubbliċi għaċ-ċittadini u ġġib punteġġ ferm ogħla mill-medja fl-użu mill-ġdid tal-informazzjoni fost lamministrazzjonijiet sabiex il-ħajja ssir aktar faċli għan-nies (formoli mimlijin bil-lest).
Il-pajjiż iġib ukoll punteġġ ogħla mill-medja tal-UE fis-servizzi pubbliċi online għan-negozji (b’punteġġ
ta’ 95 f’Malta kontra 84 fl-UE). Is-sehem tal-utenti tal-Gvern elettroniku żdied minn 58 % fl-2019 għal
63 % fl-2020, u kważi laħaq il-medja tal-UE. Madankollu, fir-rigward tad-data miftuħa, Malta għadha
lura meta mqabbla mal-UE.
Malta qed timplimenta diversi inizjattivi sabiex ittejjeb is-servizzi pubbliċi diġitali eżistenti jew toħloq
oħrajn ġodda u tagħti spinta lill-adozzjoni fost iċ-ċittadini. Il-pjan “Mapping Tomorrow”24 iddefinixxa
l-qafas strateġiku għat-trasformazzjoni diġitali tal-amministrazzjoni pubblika fl-2019-21. Il-pjan jiffoka
speċjalment fuq it-twassil ta’ servizzi tal-gvern elettroniku mtejbin, simplifikati u ċċentrati fuq il-klijent.
Filwaqt li tibni fuq dan il-pjan u tqis ir-rieżami li għaddej tal-Istrateġija Diġitali Nazzjonali, Malta qed
tiżviluppa Strateġija ġdida għall-Amministrazzjoni Pubblika għall-2022-27.
Bħalissa, is-servizzi pubbliċi diġitali kollha huma aċċessibbli permezz tal-portal tal-Aġenzija
“Servizz.gov”, li jirrappreżenta l-punt uniku ta’ servizz tal-gvern għaċ-ċittadini u għan-negozji25.
Jipprovdi aċċess għal servizzi aggregati taħt 12-il kategorija (eż. taxxa u finanzi, edukazzjoni, trasport,
saħħa), kif ukoll il-possibbiltà li tiġi rrapportata burokrazija eċċessiva permezz ta’ formola online.
Malta ppromwoviet il-kondiviżjoni interna u l-użu mill-ġdid tad-data u tal-informazzjoni fil-ministeri,
u b’hekk ipprovdiet proċessi aktar effiċjenti, li jibbenefikaw kemm liċ-ċittadini, lill-organizzazzjonijiet
kif ukoll lill-amministrazzjoni pubblika. Minbarra li jiffaċilita l-kondiviżjoni tad-data bejn il-ministeri, ilGvern Malti qed jindirizza l-kwistjonijiet tad-data miftuħa billi jagħmilha aktar faċli li jsir aċċess għall-

24

Mapping Tomorrow, A Strategic Plan for the Digital Transformation of the Public Administration 2019-2021
(https://publicservicecms.gov.mt/en/Documents/MappingTomorrow_StrategicPlan2019.pdf).
25
www.servizz.gov.mt.
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informazzjoni tas-settur pubbliku. Il-Portal Nazzjonali tad-Data jagħti aċċess għad-data tal-gvern floqsma tal-edukazzjoni, tal-pulizija u tat-tassazzjoni26.
Fir-rigward tas-saħħa elettronika u tat-telemediċina, fl-2020, id-dipartiment tas-Saħħa nieda lintroduzzjoni ta’ konsultazzjonijiet online bl-użu ta’ għodod ta’ vidjokonferenzi, sabiex inaqqas innumru ta’ persuni li jmorru fiċ-ċentri tal-kura tas-saħħa primarja u fl-isptarijiet. Il-portal myHealth27
huwa l-għodda ewlenija, sit web interattiv li jippermetti liċ-ċittadini Maltin u lit-tobba tagħhom
jaċċessaw ir-rekords tas-saħħa tagħhom permezz tal-identifikazzjoni elettronika Maltija tagħhom.
Malta għandha tkompli bl-isforzi tagħha sabiex tagħti spinta lill-forniment u lill-adozzjoni tas-servizzi
pubbliċi diġitali, billi tgħaqqad l-istrateġiji tal-gvern elettroniku mal-pjanijiet għall-varar ta’ teknoloġiji
avvanzati fis-settur pubbliku u privat.

Servizzi pubbliċi diġitali fil-Pjan ta’ Malta għall-Irkupru u r-Reżiljenza
Il-pjan ta’ Malta jiffoka bil-qawwa fuq id-diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika u tasservizzi pubbliċi. Dawn l-investimenti huma mfassla fil-kuntest tal-Istrateġija talAmministrazzjoni Pubblika li jmiss (2022-2027) u tal-Istrateġija Diġitali Nazzjonali komprensiva
2021-2027. Investiment b’valur ta’ EUR 37.7 miljun jimmira li jappoġġja t-tliet miżuri li ġejjin:
•

It-tisħiħ tas-sinsla diġitali tal-gvern, jiġifieri investimenti fis-servizzi u fl-infrastruttura
diġitali (inkluż, pereżempju, iċ-ċentri tad-data u s-servizzi cloud) li huma mistennijin
itejbu t-twassil tas-servizzi, iżidu l-interoperabbiltà fost l-amministrazzjonijiet pubbliċi u
jippermettu l-implimentazzjoni tal-“prinċipju ta’ darba biss”. L-investimenti jkopru wkoll
l-għodod u l-infrastruttura għaċ-ċibersigurtà, li jimmiraw li jappoġġjaw il-ħidma ta’
Ċentru tal-Operazzjonijiet tas-Sigurtà (SOC).

•

Id-diġitalizzazzjoni tad-Direttorat għall-Bastimenti Merkantili fi ħdan Transport Malta,
sabiex tingħata spinta lill-effiċjenza tal-prattiki regolatorji u jittejbu l-operazzjonijiet
interni u r-relazzjonijiet mal-klijenti. Il-miżura tkopri wkoll it-titjib tal-ħiliet tal-uffiċjali
pubbliċi.

•

It-titjib tas-servizzi pubbliċi diġitali, inkluż l-iddisinjar mill-ġdid ta’ servizzi li huma
manwali, abbażi tal-karta jew ospitati fuq pjattaformi antiki mhux risponsivi; it-twaqqif
ta’ reġistri għall-qsim tad-data u skopijiet ta’ użu mill-ġdid (li għandhom fil-mira, b’mod
partikolari, il-proċesi għall-ikklerjar ta’ oġġetti u t-trasferiment tal-proprjetà; u t-titjib talattenzjoni għall-bżonnijiet tal-konsumatur permezz ta’ hubs fiżiċi u online. L-investiment
se jipprovdi wkoll laptops u desktops virtwali għat-telexogħol minn uffiċjali pubbliċi.

Il-pjan jindirizza wkoll id-diġitalizzazzjoni fis-sistema tal-kura tas-saħħa (EUR 15.5 miljun) billi
jappoġġa d-diġitalizzazzjoni tal-proċessi tal-outpatient u tal-involviment tal-konsumatur, sabiex
itejjeb l-użu tar-riżorsi, il-kwalità tal-kura għall-pazjenti u l-esperjenza tal-pazjenti u jnaqqas iżżminijiet ta’ stennija.
Fl-aħħar nett, EUR 10 miljun huma ddedikati għad-diġitalizzazzjoni tas-sistema tal-ġustizzja ta’
Malta. Il-pjan jipprevedi l-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet u ta’ għodod diġitali sabiex jitrawmu
l-kollaborazzjoni u l-integrazzjoni fis-sistema tal-ġustizzja, u b’hekk jiżdiedu l-aċċessibbiltà u leffiċjenza. L-investiment jappoġġja l-istabbiliment ta’ sistema integrata ta’ arkivjar elettroniku,
jew l-użu ta’ awtentikazzjoni tal-identifikazzjoni elettronika f’soluzzjonijiet li jiffaċċjaw ilpubbliku, li jippermettu l-illoggjar darba biss għal diversi servizzi. Iċ-ċentri reġjonali operati millAġenzija Nazzjonali responsabbli għas-Servizzi Pubbliċi (servizz.gov) huma mistennijin jgħinu lillutenti anqas litterati diġitalment jaċċessaw is-servizzi online.

26
27

https://open.data.gov.mt/.
https://myhealth-ng.gov.mt/mt.
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