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Dwar id-DESI
Il-Kummissjoni Ewropea ilha mill-2014 issegwi l-progress diġitali tal-Istati Membri permezz tarrapporti diġitali u ppubblikati kull sena tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI). Kull sena, irrapporti jkunu jinkludu profili tal-pajjiżi, li jgħinu lill-Istati Membri jidentifikaw oqsma għal azzjoni ta’
prijorità, u kapitli tematiċi li jagħmlu analiżi fil-livell tal-UE tal-oqsma ewlenin tal-politika diġitali. Lindiċi DESI jikklassifika lill-Istati Membri skont il-livell tad-diġitalizzazzjoni tagħhom u jistħarreġ ilprogress relattiv tagħhom fl-aħħar ħames snin, meta mqabbel mal-punt tat-tluq tagħhom.
Il-Kummissjoni aġġustat id-DESI biex tallinjah mal-erba’ punti kardinali stabbiliti fil-proposta talKummissjoni għal Deċiżjoni “Perkors lejn il-Programm ta’ Politika tad-Deċennju Diġitali” li qed tiġi
negozjata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill. Il-proposta tistabbilixxi miri fil-livell tal-UE biex
jintlaħqu sal-2030 ħalli ssir trasformazzjoni diġitali komprensiva u sostenibbli fis-setturi kollha talekonomija. Minn fost l-indikaturi tad-DESI tal-2022, 11 ikejlu l-miri stabbiliti fid-Deċennju Diġitali. Filfutur, id-DESI se jkun allinjat aħjar mad-Deċennju Diġitali biex ikun żgurat li r-rapporti jiddiskutu l-miri
kollha.
Sal-lum, d-diġitalizzazzjoni fl-UE mhix uniformi, madanakollu hemm sinjali ta’ konverġenza. Filwaqt li
dawk ta’ quddiem baqgħu l-istess, hemm għadd sostanzjali ta’ Stati Membri li jinsabu viċin ferm ilmedja tal-UE. B’mod mill-aktar importanti, ħafna mill-Istati Membri li ħames snin ilu kellhom livell baxx
ta’ diġitalizzazzjoni, qed jagħmlu progress b’pass aktar mgħaġġel mill-bqija, u dan juri konverġenza
kumplessiva fil-qasam diġitali fl-UE.
Il-miri tad-Deċennju Diġitali jintlaħqu jekk niġbdu ħabel wieħed. Kull Stat Membru se jikkontribwixxi
għal dan l-għan ambizzjuż minn punt tat-tluq differenti, li jiddependi mir-riżorsi, mill-vantaġġi
komparattivi u minn fatturi rilevanti oħra bħad-daqs tal-popolazzjoni, l-iskala tal-ekonomija u l-oqsma
ta’ speċjalizzazzjoni. Ngħidu aħna, l-Istati Membri b’ekonomiji jew popolazzjonijiet kbar jeħtieġ imorru
tajjeb biex l-Ewropa kollha kemm hi tkun tista’ tilħaq il-miri sal-2030. Dawk li jinsabu fuq quddiem nett
fil-qasam diġitali jeħtieġ jibqgħu jagħmlu progress biex imexxu d-diġitalizzazzjoni madwar id-dinja,
filwaqt li l-isforzi tad-diġitalizzazzjoni tal-Istati Membri kollha se jitmexxew mill-ħtiġijiet ekonomiċi u
soċjetali tagħhom.
Il-punteġġi u l-klassifikazzjonijiet tad-DESI tas-snin preċedenti se jiġu kkalkulati mill-ġdid għall-Istati
Membri kollha biex ikunu jirriflettu l-bidliet fid-data sottostanti. Għal aktar informazzjoni, żur il-website
tad-DESI.
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Malta tikklassifika fis-sitt post minn 27 Stat Membru tal-UE fl-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali
(DESI) tal-2022, bħalma kklassifikat fl-2021.
Fl-aħħar ħames snin, Malta ffokat fuq l-iżvilupp u l-użu tat-teknoloġiji diġitali, bħall-Intelliġenza
Artifiċjali (AI) u l-blockchain. Nediet l-ewwel qafas regolatorju dwar il-blockchain fl-2018 u l-Istrateġija
tal-AI tagħha fl-2019. Eżempju ieħor tal-fokus ta’ Malta fuq il-qasam diġitali hu Tech.mt, sħubija
pubblika privata stabbilita fl-2019 mill-Gvern ta’ Malta u mill-Kamra tal-Kummerċ biex tgħin lill-pajjiż
isir ċentru dinji għat-teknoloġiji emerġenti. L-ambizzjonijiet ta’ Malta tikkonfermahom ukoll lIstrateġija ta’ Speċjalizzazzjoni Intelliġenti 2021-2027 li ġiet adottata dan l-aħħar u li tqis it-teknoloġiji
diġitali bħala wieħed mill-oqsma ta’ prijorità għall-investiment fl-innovazzjoni fis-snin li ġejjin. Ilpubblikazzjoni tal-istrateġija diġitali l-ġdida ta’ Malta li tkopri l-perjodu 2021-2027 u s-segwitu talIstrateġija Diġitali ta’ Malta 2014-2020 ittardjaw.
Malta għamlet progress relattiv tajjeb fejn jidħol il-livell kumplessiv tad-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija
u tas-soċjetà tagħha, u kellha klassifika relattivament għolja fl-UE fl-aħħar ħames snin. Bejn l-2017 u l2022, il-punteġġ aggregat tad-DESI ta’ Malta kiber kemxejn iżjed milli kien mistenni mill-kurva ta’
konverġenza, u dan juri li Malta għamlet progress b’pass marġinalment aktar mgħaġġel mill-punteġġ
tal-Unjoni kollha kemm hi1.
Id-diversi sforzi ta’ Malta jidhru fil-prestazzjoni tajba tagħha fid-dimensjonijiet differenti tad-DESI tal2022. Madankollu, fis-snin li ġejjin, se jkun importanti li Malta żżid il-miżuri li jxejnu l-lakuni eżistenti
u jixprunaw it-teknoloġiji diġitali avvanzati, filwaqt li taħdem id f’id ma’ Stati Membri oħra. Eżempju,
jeżistu ħafna opportunitajiet biex Malta ssaħħaħ l-użu tat-teknoloġiji diġitali għas-sostenibbiltà
ambjentali ħalli twettaq b’mod effettiv it-tranżizzjoni doppja ekoloġika u diġitali.

1

Ara t-Taqsima 1.3 tal-kapitlu orizzontali tad-DESI tal-2022.
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Malta għandha kopertura nazzjonali b’networks fissi ta’ kapaċità għolja ħafna (VHCN) ibbażati fuq listandard tal-cable DOCSIS 3.1. Il-kopertura tal-fibre hija daqsxejn inqas mill-medja tal-UE (48% meta
mqabbla ma’ 50%). Sar progress malajr fl-introduzzjoni tal-5G iżda l-assenjar tal-ispettru tal-5G għadu
baxx għax ġie assenjat 25% tal-ispettru armonizzat totali tal-5G, meta mqabbel mal-medja ta’ 56% flUE. F’nofs l-2021, fejn jidħol il-5G, il-pajjiż kellu kopertura ta’ 20% u sal-aħħar tas-sena, operatur
wieħed iddikjara kopertura mal-pajjiż kollu.
Malta jeħtieġ tieħu azzjoni sostnuta ħalli tiżgura li kulħadd ikollu l-ħiliet meħtieġa biex jibbenefika mittrasformazzjoni diġitali, u ħalli tintlaħaq id-domanda dejjem akbar ta’ speċjalisti fl-ICT bl-aqwa ħiliet.
Filwaqt li s-sehem ta’ speċjalisti fl-ICT fil-forza tax-xogħol (4.9%) u s-sehem ta’ gradwati fl-ICT (6.5%)
jaqbżu l-medja tal-UE, għad hemm nuqqas ta’ professjonisti bil-ħiliet meħtieġa biex jappoġġaw ladozzjoni dejjem akbar tat-teknoloġiji avvanzati (AI, Internet tal-Oġġetti (IoT), blockchain) millorganizzazzjonijiet f’Malta.
Il-maġġoranza l-kbira (73%) tal-intrapriżi żgħar u medji (SMEs) Maltin għandhom mill-inqas livell bażiku
ta’ intensità diġitali u l-intrapriżi Maltin għandhom prestazzjoni tajba ħafna fejn jidħol l-użu tassoluzzjonijiet cloud, il-big data u, sa ċertu punt, l-AI. Minkejja dan, jeħtieġ isir progress sostanzjali biex
jintlaħqu l-miri tad-Deċennju Diġitali.
Sar titjib notevoli fl-adozzjoni tas-servizzi tal-gvern elettroniku u fl-2021 is-sehem tal-utenti laħaq it72%, jiġifieri iżjed mill-medja tal-UE. Malta għadha fuq quddiem fl-offerta tas-servizzi pubbliċi diġitali
lill-familji u n-negozji tagħha, iżda l-aċċess għad-data miftuħa u l-użu tagħha għadhom dgħajfin.

Il-qasam diġitali fil-Pjan ta’ Malta għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRP)
B’kollox, l-RRP Malti jiswa €316.4-il miljun, allokati mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF)2.
Dan jalloka 25.5%, jiġifieri €80.8 miljun, għat-tranżizzjoni diġitali3. Ħafna mill-investimenti
appoġġati mill-Pjan jiffokaw fuq it-trasformazzjoni diġitali tal-amministrazzjoni pubblika, is-saħħa
u s-sistemi ġudizzjarji.

2

Il-valur totali tal-RRP Malti hu €344.9 miljun, li hu iżjed mill-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli tal-RRF ta’
€316.4-il miljun. Malta ma talbitx self.
3
Kull RRP irid jiddedika mill-inqas 20% tal-allokazzjoni totali tal-Pjan għall-objettivi diġitali. Għaldaqstant, blAnness VII tar-Regolament dwar l-RRF, il-Pjanijiet kellhom jispeċifikaw u jiġġustifikaw sa liema punt kull miżura
tikkontribwixxi għalkollox (100%), parzjalment (40%) jew mingħajr impatt (0%) għall-objettivi diġitali. Permezz
tal-kombinament tal-koeffiċjenti mal-istimi tal-kostijiet ta’ kull miżura jkun jista’ jiġi vvalutat sa liema punt ilPjan jikkontribwixxi għall-objettivi diġitali u jekk dan jilħaqx il-mira ta’ 20%.
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Fl-2021, Malta bdiet twettaq miżuri li jappoġġaw il-ħiliet diġitali avvanzati u d-diġitalizzazzjoni talintrapriżi4.
Ngħidu aħna, f’Ġunju 2021, Malta nediet boroż ta’ studju diġitali msejħa Pathfinder MDIA Digital
Scholarship biex tgħin lill-istudenti li jagħmlu PhD jew Masters relatata mal-AI (ara t-Taqsima 1).
Bħala parti mill-Pjan, Malta ppubblikat ukoll Strateġija ta’ Speċjalizzazzjoni Intelliġenti li tqis itteknoloġiji diġitali bħala qasam ta’ prijorità (ara t-Taqsima 3).
Barra minn hekk, Malta qed tħejji skema ta’ appoġġ finanzjarju apposta biex tistimola l-adozzjoni
tat-teknoloġiji diġitali mill-intrapriżi Maltin. L-ewwel sensiela ta’ sejħiet li mistennija titnieda
f’Ġunju 2022 se tkopri l-hardware u s-software tal-ICT għall-SMEs, imbagħad it-tieni sensiela se
tkun maħsuba għall-intrapriżi kbar.
Sa tmiem l-2022, Malta mistennija tilħaq l-ewwel mira tal-miżura “Aktar diġitalizzazzjoni u
modernizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika”, li fiha żewġ komponenti ewlenin:

4



Jitjiebu s-servizzi pubbliċi diġitali (eż. bi ddisinjar mill-ġdid tas-servizzi pubbliċi u interni,
bil-ħolqien ta’ reġistri bażi u amministrattivi għall-kondiviżjoni u l-użu mill-ġdid tad-data,
u bit-twaqqif ta’ punt uniku nazzjonali għad-dwana);



Jissokta l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet tat-telexogħol għall-uffiċjali pubbliċi billi jingħataw ilhardware u s-software meħtieġa.

L-implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri għadha soġġetta għall-valutazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea.

