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AZ INFORMACIOGAZDALKODAS 
KIHÍVÁSAI A GLOBÁLIS INFORMÁCIÓS
GAZDASAG KORÁBAN

Napjainkban már senki sem kérdőjelezi meg az információ- és a tudásmenedzsment alkalmazásának a 
gazdasági életben betöltött nélkülözhetetlen szerepét. Az is nyilvánvaló, hogy a mindehhez szervesen kap
csolódó globális információs gazdaság törvényei kivételes jelentőséggel bírnak a vezetéstudomány művelői 
számára. Jelen elméleti alapvetés több nemzetközi és hazai szakember, valamint a szerző informá
ciógazdaságról, információellátásról alkotott megállapításait tömöríti, kiindulópontul szolgálva a téma to
vábbi, elmélyült tanulmányozásához.

„Az információ drága, de hülyének lenni sem olcsó.’’
(Pázmándi Gyula)

Az európai integráció nyomán -  ma még -  szokatlan 
és némelykor kegyetlennek tűnő versenyhelyzetek 
napi részeseivé váltunk. Ennek fő mozgatórugója a -  
fejlett országokra jellemző -  globális gazdaság, ami a 
hagyományos kereteket szétfeszítve globális elektro
nikus gazdasággá (e-gazdaság),1 ún. új gazdasággá 
(New Economy)2 fejlődött; a társadalmi-technológiai 
változások hatására pedig a jövőkutatók (Masuda, 
Naisbitt) útjára indították a globális kor3 első lép- 
csőjeként az infokommunikáció robbanásszerű előre
törését jellemző információs társadalom, majd az ezt 
túlhaladó, és a hasznosítható tudást középpontba he
lyező tudásalapú társadalom fogalmát és rendszerét.4’5 
A kilencvenes évek közepén négy amerikai szerző 
(Esther Dyson, George Gilder, George Keyworth, 
Alvin Toffler) „kiáltványban”6 fogalmazta meg, hogy 
különbséget kell tennünk az információs sztráda és a 
kibertér (tudástér) között. Az információs- és tu
dástársadalom lényegi összehasonlítását az l . táblázat 
magyarázza.

„Korunk tudósai az információs forradalmat 
kutatásaik során előzmények nélkül álló eseménynek 
fogják fel. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy alig 
egy évszázada amerikai cégek egy másik hasonló 
forradalmi hullám részesei lehettek, ami átalakította az

irodákat és az addigra hagyományos információke
zelést is megváltoztatta”7 -  vélekedik a cégeken belüli 
információáramlást vizsgálva JoAnne Yates. Valóban, 
ha végiggondoljuk, már a XIX. és a XX. század for
dulóján elkezdődött az információs és kommunikációs 
technológiák (IKT) robbanásszerű átalakulása, mely 
napjainkban -  a számítástechnika üzleti és közcélú 
adaptálása révén -  többek között a vállalkozások és a 
civil szféra számára is egyaránt sürgető feladatként 
jelentkezik.

Az „értelmes, jól informált társadalom” gondolat
köre már a múlt század hatvanas éveiben napvilágot 
látott Robert Lane és Peter Drucker tollából,8 és olyan 
teoretikusoknak köszönhetően, mint Manuel Castells, 
folyamatosan tudományos munkák és vizsgálódások 
középpontjában áll.9 Pintér Róbert felhívja a figyel
met10 Castells -  Pekka Himanennel közös -  könyvé
ben11 írt állítására, miszerint nem egyfajta információs 
társadalom modell létezik. Kifejtik annak számos 
módját, hogy egy társadalom eljusson az információs 
társadalomba. A szerzőpáros három markáns típust 
különböztet meg:
• szilícium modell (piacvezérelt, nyitott információs 

társadalom),
• szingapúri modell (autoriter, államilag vezérelt 

információs társadalom),
• finn modell (nyitott, jóléti információs társadalom).
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Mi a különbség az információs és tudástársadalom között?

Összehasonlítási
szempont

Információs társadalom Tudástársadalom

Fókusz Technológia központú Tudásközpontú

Hálózat/szolgáltatás Infokommunikációs hálózatépítés Tartalomszolgáltatás

Demokráciamodell Változatlan (az ipari társadalmak 
korának) demokrácia modellje

Új típusú (hálózati) demokrácia 
modell

Társadalom Korlátozottan informált helyi 
társadalom

Intelligens civil társadalom

Társadalmi rétegek Információgazdag elitrétegek Információgazdag középrétegek is

Stratégia Elsősorban kontinentális stratégia Egyenrangú globális, nemzeti és 
regionális stratégia

Terjedés Főként globális terjedés Egyenrangú regionális terjedés

Innováció Technológiai innováció Társadalmi innováció is

Gazdaság Ipari-pénzpiaci és információs 
gazdaság

Tudásalapú gazdaság

Ipar Technológiaipar Társadalom „ipar”

Állam, kormányzás Információkat is központosító 
hatalomalapú kormányzás

Tudásalapú fejlesztő, kreatív 
állam

Hozzáférés „Csak” a (fizikai) hozzáférés 
lehetősége

Tudatos hozzájutás és személyes 
„tartalomszolgáltatás”

Internet Szabályozatlan és kevesekhez eljutó 
internet

Részben, nem hagyományosan 
szabályozott, a többség által 
használt internet

Forrás: KISS Endre -  VARGA Csaba: i. m., 2001, 192. p.

Ez némileg párhuzamba állítható Alexander Ger- 
schenkron ipari korszakról alkotott írásával,12 
amelyben az angol gazdaságtörténész ugyancsak há
rom (ipari társadalmi) modellt ismertet:
• angol modell (vállalkozásközpontú),
• német modell (bank és pénzintézet központú),
• orosz modell (államilag vezérelt, központosított).

„A hetvenes évek közepének információs és könyv
tártudományi szakzsargonjában az egyik leggyak
rabban használt kifejezés az «információrobbanás» 
volt. Ma e kifejezéssel alig találkozni, viszont a nyu
gati szakirodalomban egyre-másra bukkannak fel azok 
a publikációk, amelyek a társadalmi-gazdasági fejlő
dés újabb fokáról és szakaszáról, az iín. információs 
gazdaságról -  vagy tágabb értelemben információs 
társadalomról -  szólnak.”13 -  kezdi 1986-ban meg
jelent tanulmányát Hegedűs Péter, és elemzi az infor
mációs gazdaság mibenlétét.14

Információ mint alapvető nemzeti erőforrás, s így 
közgazdasági kategória, információtranszfer (infor
mation transfer), információgazdaság (information 
economy), információgazdálkodás (information ma
nagement), információs politika (information politics),

1. táblázat tudásipar (knowledge industry) -  
ma rendkívül divatos és sűrűn 
használt fogalmak, melyek Ma
gyarországon az elsők között Ró
zsa György munkássága révén 
kerültek a tudományos körök fi
gyelmének középpontjába.15 A 
nemzetközileg is elismert könyv
táros és közgazdász, a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtá
rának (MTAK) nyugalmazott fő
igazgatója, részben már az 1960- 
as években védett kandidátusi ér
tekezésében,16 de teljes mérték
ben az 1987-ben készített akadé
miai doktori disszertációjában,17 
illetve annak 1988-ban kelt tézi
seiben18 foglalta össze informá
ciótudományi munkásságának 
eredményeit. „Az informatika 
alapkutatási, alkalmazási és mű
szaki oldalainak a második világ
háborúval kezdődött korszakos 
fejlődése azzal járt, hogy a primé- 
ren katonai, majd gazdasági- 
pénzügyi-szervezési és ezeket kö
vetően a tudományos igények és 

szükségletek kielégítésére létre
hozta az informatika világpiacát anyagban, ismeret
ben, emberben egyaránt. Végső soron ez a világpiac az 
alapja az «információs társadalominak nevezett 
jelenségnek”19 -  vallja Rózsa az információs társada
lom keletkezéséről. Majd kifejti, hogy az elsőként Dá
niel Bell által részletesen tárgyalt20 posztindusztriális, 
majd információs társadalom lényege, hogy a szolgál
tatási szektorra is kiterjeszti az információ fogalmát, 
illetőleg ennek átalakulását -  utalva Gassmann mun
kájára21 -  információs gazdaságként jelöli meg, mely 
tulajdonképpen a negyedik gazdasági szektor, ahol a 
foglalkoztatottak száma a leggyorsabban növekszik. 
Az információs társadalom legfejlettebb állapotát a 
tudásiparban látja Rózsa György, amelyet Machlup 
elsődleges információs szektor elmélete22 alapján 
információs eszközöket előállító ágazatra, oktatásra, 
kommunikációra, kutatásfejlesztésre (K+F) és infor
mációs szolgáltatásokra bont. Ez utóbbit -  szűkebb 
megközelítés szerint -  egyben információs gazdaság
ként is értelmezi. Rózsa szerint „minél nagyobb egy 
országban az áru jellegű információ23 mennyisége, 
forgalmazása és alkalmazása, annál fejlettebb a 
gazdaság. Vagyis összefüggés van a gazdasági fej
lettség és az áru jellegű információ kereslete között.”24
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Itt kell megemlíteni Maré Úri Porát25 munkásságát, aki 
-  Fritz Machluppal ellentétben -  a másodlagos infor
mációs szektor26 témakörében vizsgálta az informá
ciós gazdaságot.27

„Az információ az emberi lét kezdetéig nyúlik 
vissza. Sőt még azt sem mondhatjuk, hogy az emberi 
élőlény kizárólagos sajátossága”28 -  írja Csikós-Nagy 
Béla, majd a közgazdaságtan, a globalizáció és az 
információ összefüggéseinek elemzésében kitér a 
XXI. század információs forradalmának kialakulásá
ra.29 Ennek részletes ismertetésére nincs módom, 
azonban kiemelem a neves közgazdász arra vonatkozó 
utalását, mely szerint az információ (közvetítés) és a 
gazdasági élet szoros összefüggése nem új keletű, de 
napjainkban fokozottan előtérbe kerül: „Tudjuk pél
dául, milyen fontos szerepet játszott a Nagy-Britannia 
által uralt világgazdaság működtetésében a tenger alatt 
lefektetett kábelrendszer, amely Londont Földünk leg
fontosabbnak tartott stratégiai pontjaival kötötte össze. 
Sok szó esett arról a szemaforos átviteltechnikáról is, 
amit a Reuters még a XVIII. században alkalmazott 
abból a célból, hogy mindenki mást megelőzően tu
dósíthasson a tőzsdehírekről, az árfolyamokról. A szá
zadforduló információs forradalmának lényege ettől 
minőségileg különbözik. A lényeget tekintve olyan 
elektronikus világháló megalkotását jelenti, ami a 
kommunikáció terén egyszerűen hatályon kívül helye
zi a tér és az idő korlátáit. Némi leegyszerűsítéssel úgy 
is fogalmazhatnánk: mindazok, akik be vannak kap
csolva ebbe a rendszerbe
• szobájukban készen kapják meg a világ bármely ré

szén fellelhető információt, amire gazdasági dönté
seikhez szükségük lehet,

• szobájukból létesíthetnek üzleti kapcsolatot pénzin
tézetekkel, kereskedelmi vállalatokkal stb.”30

Az információs társadalom és a globális informá
ciós gazdaság természetesen nem jöhetett volna létre 
az internet térhódítása nélkül.31 A1 Gore alelnök által 
„szupersztrádának”, Quarterman nyomán pedig „a 
mátrix”-nak nevezett,32 egyenrangú csomópontokból 
álló számítógépek alkotta világháló mára mindennap
jaink természetes részévé vált, mely a gazdasági élet
ben is létfontosságú szerepet tölt be. Farkas János az 
internetnek és a globalizációnak a gazdasági szféra 
szereplőire gyakorolt hatásáról ekképpen vélekedik: 
„A szakirodalomban találkozhatunk azzal a hipotézis
sel, miszerint a globalizációs folyamat kifejlődésével a 
multinacionális társaságok egyre inkább nemzetközi 
hálózatokká alakulnak át. (...) Az információs tech
nika potenciálját csak akkor lehet realizálni, ha kohe
rens infrastruktúrát hoznak létre, ahol csak a rugalmas

hálózat képes arra, hogy a különböző számítógépeken 
alapuló üzleti tevékenységeket összekapcsolja. A de
centralizált gépeket a hálózat köti össze és teszi lehető
vé újjászervezésüket. (...) Ez nem fantázia, hanem 
anyagi erő, mivel a háló fennállásának minden pillana
tában informálja, támogatja a gazdasági döntéseket.”33 

„A globalizáció, az új gazdaság és a tudásalapú 
társadalom makro- és mikroszinten egyaránt minősé
gileg új folyamatok során keresztül formálódik, va
lósul meg. (...) Az új jelenségek egyik fontos elemét 
az jelenti, hogy a termelés folyamata, termékei és sze
replői alapvetően átalakulnak. A tulajdonképpeni ter
melés egyre inkább összeszereléssé (assembling) 
válik. Ezzel párhuzamosan a szűkén vett termelés (ter
mék-előállítás) súlya, tőke- és időigénye folyamatosan 
csökken az új termékek kifejlesztéséhez (kutatás- 
fejlesztés, technologizálás, gyártásszervezés, logiszti
ka stb.) és értékesítéséhez (reklám-marketing, érté
kesítés, garanciális és egyéb szolgáltatások stb.) ké
pest. Míg a XX. század elején a felhasznált nyers
anyag, energia stb. tette ki a termékek árának közel 
90%-át, addig a XX. század végére már az ismeretek 
és a szélesen értelmezett szolgáltatások érik el ezt az 
arányt. (Ezzel is értelmezhető az információs, majd a 
tudásalapú társadalom kialakulása a termelés szemszö
géből vizsgálva.)”34 -  olvasható Veress József kiváló 
dolgozatában. Ezt erősíti meg az Informatikai és Hír
közlési Minisztérium (IHM) által készített Az Infor
mációs Társadalom Stratégiát (ITS) Előkészítő Ta
nulmány is: „A fejlett társadalmakban megfigyelhető 
az a tendencia, hogy az ipari alapú gazdaságról áttér
nek az információ alapú rendszerre, melyben egyre in
kább a tudás lesz az alapvető erőforrás, az előállított 
termelési és fogyasztási termékekben, illetve szolgál
tatásokban hozzáadott értékként egyre több lesz a tu
dás. A gazdaság tudásalapú gazdasággá, a társadalom 
tudásalapú társadalommá válik.”35

„A termelési tényezőket illetően tovább folytatódik 
a nyersanyag, az energia, a föld és a tőke szerepének a 
70-es évek óta tapasztalt relatív leértékelődési folya
mata, és növekszik a tudás, az ismeret jelentősége. A 
2010-ig terjedő időszak az OECD-régióban a tudás
bázisú gazdaság és társadalom kialakulásának exten- 
zív szakasza lesz”36 -  állapítja meg a tudás XXI. szá
zadi szerepéről Nyíri Lajos. A termékek tehát egyre 
kevesebb anyagot, s ezzel párhuzamosan egyre több 
információt foglalnak magukba. Az utóbbi hatalmas 
lehetőségeket rejt, hiszen korlátlanul reprodukálható, 
esetenként személyre szabható; az információs gazda
ság hatásaként végképp megszűnt a határvonal a gyár
tás és a szolgáltatás között.
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Az elmúlt évtizedekben az OECD (Organisation 
for Economic Co-operation and Development = Gaz
dasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) or
szágokban az alacsonyabb technológiai színvonalat 
képviselő iparágak súlya mind a termelésben, mind a 
foglalkoztatásban folyamatosan csökkent. Ezzel szem
ben a tudásintenzív szektorok ellenkező tendenciát mu
tattak. „Míg korábban a fő kérdés a nyersanyagok, a 
kereskedelmi útvonalak feletti ellenőrzés biztosítható
sága és ezen keresztül a versenyelőny megszerzése 
volt, addig ma már egyre inkább a szellemi tulajdon 
birtoklása, speciális kompetenciák megszerzése, és az 
így előállított egyedi termékek globális terjesztési joga 
vezethet komparatív előnyökhöz a vállalatok, de nem
zetgazdaságok szintjén is.”37

Az új gazdaságban az információ és a tudás meg
újuló erőforrásként, létünk főszereplőjévé lép elő, hát
térbe szorítva a hagyományos javakat: „megfelelő 
tudás birtokában lehetővé válik az anyagok, szállítási 
eszközök, energia, munka és tőke helyettesítése, vala
mint idő és hely megtakarítása.”38 Az információs (és 
tudás-) társadalom, illetve az új gazdaság kialakulása 
tehát elválaszthatatlan a társadalom és a gazdaság in
formációigényének és ezáltal információellátásának 
óriási mértékű növekedésétől, az információgazdálko
dás folyamatának és az információs gazdaságnak az 
előretörésétől, korszerű információpolitika (stratégia) 
-  kormányok általi -  megalkotásától, majd gyakorlati 
megvalósításától. A jövő a virtuális gazdaságé, hiszen 
a hálózatok a gazdasági szereplők számára kötelezővé 
teszik a globális üzletvitelt, „a régi gazdaság vállalatai 
számára nincsen visszaút, az e-gazdaságba való bekap
csolódásnak nincs alternatívája.”39

A modern vállalatirányítás az információk haszná
latát a menedzsment természetes részének tekinti.40 Az 
információ és annak beszerzésére szolgáló ráfordítás 
olyan vállalati befektetéssé válik, amely cselekvésre 
késztet, és ennél fogva profitot termel.

„A gazdasági növekedés 70-80%-a mögött érhető 
tetten új és magasabb színvonalú tudás. A modem vi
lágban a hatalom, a presztízs és a jólét elsődleges for
rásává vált a tudás.”41

„A nagy és sikeres nemzetközi éegek most már na
gyon is tisztában vannak a belső és külső információk 
pénzügyi értékével, s nagy összegeket fektetnek be az 
információs technikába és annak személyi erőforrásai
ba hatékony használatuk érdekében.”42

„Az egyének és a szervezetek nap mint nap dönté
sekre kényszerülnek, és hogy ezek a döntések optimá
lisak legyenek, a döntéshozóknak a megfelelő időpont
ban kell hozzájutniuk a releváns információhoz.”43

A tőke és az információ szoros összefonódásának 
lehetünk tanúi, hiszen például információ nélkül senki 
sem ad hitelt. Megjelent az üzleti információ hiányá
ból fakadó kockázat fogalma, az információhiány akár 
tragikus vállalati következményekkel járhat.44 Az 
információ- és tudástranszfer nélkül felmerül a cost of 
not knowing (CONK), azaz a nem tudás költsége.

Az információrobbanás45 következtében rendelke
zésre álló nagy tömegű információ használhatatlan és 
kezelhetetlen a gazdasági élet szereplői számára. Sze
lektálásra van szükség, melyet megfelelő szakmai és 
infrastrukturális háttér birtokában lehet csak elvégezni. 
Minél több a rendelkezésre álló információ, annál 
kevésbé hasznos -  nyilván a felhasználó szemszögéből 
nézve, hiszen a redundáns elemek és a keresésre fordí
tott, végül haszontalannak bizonyult idő miatt. A válla
latok tehát kizárólag releváns és adekvát információ
kat igényelnek. Cél, hogy a
• megfelelő információ,
• megfelelő felhasználónak,
• megfelelő időben,
• megfelelő formában,
• megfelelő minőségben,
• megfelelő áron,
• megfelelő helyen álljon rendelkezésre.46

A vállalatok életében igen nagy jelentőséggel bír az 
adat- és információbányászati, tudásfeltárási,47 ese
tenként szövegelemzési tevékenység;48 az információs 
rendszerek, főképpen az adatbázisok (működésük lé
nyegét az 1. ábra magyarázza) napi használata. Gon
doljunk csak bele, hogy például nyilvános hozzáférésű 
online könyvtári katalógusoknál (OPAC = Online 
Public Access Catalogue) vagy keresőmotoroknál (pl. 
Google) még a logikai operátorok (AND, OR, NOT) 
alkalmazása esetén is gyakran több száz, esetenként 
több ezer találatot kapunk, melyek nagy mennyisé
güknél fogva kezelhetetlenek, s így használhatatlanok. 
Ennek következtében professzionális tartalomszolgál
tatókra 49 adatbányászokra, információkereső szakem
berekre és intézményekre (intézményrendszerre) van 
szükség, akik megoldást nyújtanak, hiszen „napjaink 
problémája nem az, hogy a kívánt információ létezik, 
hanem az, hogy képesek vagyunk-e megtalálni és 
okosan használni.”50 Mindannyian tudjuk, hogy „a 
gond manapság nem az információhoz való hoz
zájutás, hanem az információözön. Az információ 
szolgáltatója azzal termel valódi értéket, hogy megta
lálja, megszűri és közvetíti azt, ami a fogyasztó szá
mára hasznos.”51 Az új típusú tájékoztató, informá
cióelemző és értékelő szakember -  aki makro- és
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mikroszinten az információt szintetizált formában, 
személyre szabottan, „átcsomagolva” nyújtja - , már 
Rózsa György akadémiai doktori értékezésében tudo
mányos igényességgel felbukkan. Rózsa szerint a nyi
tott információgazdaság, az információtranszfer letéte
ményesei a könyvtárak és könyvtárosok mellett az 
információs ügynökségek és információs brókerek. A 
szerző tudományos információkra vonatkozó megálla
pításai az üzleti információkra is értelmezhetőek:
• Az átfogó ismeretszervezési ciklus egyik döntő 

hordozóját és szervezőjét olyan tudományos nagy
üzemnek kell tekinteni, mint amilyen egy nagy
könyvtár, illetve információs intézet.

• Ezt a sajátos nagyüzemet menedzselni kell, akár
csak egy nyereségorientált vállalkozást.

• Utóbbinál a nyereség közvetlenül mérhető, míg az 
információs nagyüzemnél a nyereség többnyire 
közvetetten, áttételesen jelentkezik kutatási terme
lékenység növekedés formájában.

• A közvetlen haszon inkább az információ felhasz
nálójánál jelentkezik.52

1. ábra
Az információs rendszerek működésének 

sematikus ábrázolása

adatok, z' feldolgozás 
információk l adatok,

\  add 
\  erteknoveles 7

. . információk?d value

Forás: Kommenczy Bertalan: Információrobbanás -  információ- 
szervezés -  információkeresés. (Elektronikus prezentáció.) Eger, 
Eszterházi Károly Főiskola. 2002. A hozzáférés módja: www. 
ektf.hu/~kbert/infofeldolg2002.ppt (A letöltés ideje: 2002. 10.02.)

Az a folyamat, amelyben az adatból értelmezett, 
hasznosítható információ, majd a vezetői döntéshoza
talt támogató vállalati tudás („bölcsesség”) lesz (2. 
ábra), több közvetítő segítségével valósítható meg:
• A vállalkozó egyben információs szakember is, ma

ga tájékozódik az ingyenes vagy előfizetéses adat
bázisokból, személyes kapcsolatok útján. Mindez 
azonban sok időt elvesz munkájából, de kétség kívül 
költségtakarékos megoldás. Akkor működik jól, ha a 
gazdálkodó valóban jó adatbányász.

• Információs menedzser tartja kezében a vállalkozás 
információigényének kielégítését. Profi szakember, 
aki a cég alkalmazottjaként fő- vagy mellékállás
ban végzi e tevékenységét.

• Információbróker, azaz információs ügynököt bíz 
meg az ügyvezetés a vállalkozás információval va
ló ellátására (outsourcing53). Mindenképpen meg

bízhatónak kell lennie, de még ekkor sem oszthatók 
meg vele stratégiai jelentőségű információk.54

• Információs nagyüzem, például könyvtár látja el 
információval a céget. Hazánkban ez a forma jelen
leg még nem elterjedt, de remélhetőleg az európai 
uniós csatlakozás nyomán megfelelő színvonalú 
könyvtárak sokasága fog szolgáltatásokat nyújtani 
a vállalkozói kör számára.55

2. ábra
Adat -  információ -  tudás -  bölcsesség

Forrás: Boda György: Információértékesítés és „értékelés” az üzleti 
tanácsadásban. (Előadás) MIBE konferencia. 2002. dec. 10. A hoz
záférés módja: www:mibe.info (A letöltés ideje: 2002.12.15.)

Az egyes információközvetítők erősségeinek és 
gyengeségeinek összehasonlítását a 3. ábrán láthatjuk.

Összefoglalva tehát elmondható, hogy a vállalatok 
belső üzleti információs környezetének fejlesztésén, 
modernizációján túl -  az Európai Unió célkitűzéseivel 
összhangban -  a korszerű, gyors, megbízható, hálózat
ban hozzáférhető üzleti információ iránti kereslet ki
elégítése elengedhetetlen. A magyarországi vállalkozói 
információs rendszer, főképpen a gazdaság igényeinek 
megfelelő, széles kör számára hozzáférhető, kompa
tibilitást szem előtt tartó információs rendszerek (pl. 
hálózaton elérhető szakadatbázisok, később mestersé
ges intelligencia elvén alapuló szakértői rendszerek) és 
az ezekhez kapcsolódó komplex információs szolgál
tatások kialakítása és működtetése56 hazánkban is elo
dázhatatlan feladattá vált. Elengedhetetlen a korszerű 
szakismerettel rendelkező információközvetítő szak
emberek (információs menedzserek, informatikus könyv
tárosok, információbrókerek, információs ügynökök) 
képzése és foglalkoztatása,57 az illetékes szervezetek 
koordinációs és finanszírozási közreműködése, az ál
lam, a magánszektor, a civil-, illetve versenyszféra és 
a kutatás-fejlesztés, valamint a felsőoktatás világának 
kifinomult együttműködése, az ún. PPP (public private 
partnership) kapcsolatok kialakítása.

Magyarország a globális folyamatoktól nem szige- 
telődhet el, akaratunktól függetlenül azok minket is
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Az egyes információközvetítők előnyös és hátrányos tulajdonságai
3. ábra

Interfész jelleggel összekötő kapocs az információs lánc szereplői között

Gyengeségei

Bér- és járulékköltségek terhelik 
Drága az alkalmazása, nem engedheti meg 
magának a kisebb cég 
A cég idejéből dolgozik

Információ
szervező

(infomenedzser) Erősségei
A vállalkozás belső embere, relatív nagyobb 
megbízhatóság
A követelmények támasztása könnyebb 
Ellenőrzés, számonkérés könnnyebb 
Együtt lélegzik a céggel, komplexen látja a 
problémákat
Nagyfokú rugalmasság várható tőle

Megrendelői igények alapján testre szabott információs csomagot készít

Gyengeségei
Kifürkészheti a megbízásból és fel
használhatja a megbízó cég üzleti 
szándékait
Kevésbé rugalmas és szolgálatkész, 
mint egy belső ember 
Nem vonható be más belső munkák
ba

Információügynökség
(infobróker) Erősségei

Egyszeri megbízás, elkötelezettség 
nélkül
Nem terheli a cég létszámát és bérke
retét
Saját idejéből dolgozik 
A legalitás határát súroló vagy illegális 
megbízás is adható neki

Közgyűjtemény alkalmazottja, aki tervszerűen alakítja, rendezi és feltárja a dokumentum (és információ) állományt,
melyet megőrzésre és használatra szán

Gyengeségei

Gazdasági járatlanság 
Kevéssé rugalmas 
A cégfilozófiától távol áll 
A bárki által hozzáférhető dokumentumok 
gyűjteménye kis presztízzsel bír

Erősségei

Alapos, megbízható munkavégzés 
Semleges partner 
Kedvező költségek

Forrás: Voit Pál, 2002, i.m. 177-178. p.

befolyásolnak, hiszen „ha a globális világ jövője a tu
dástársadalom, akkor Magyarországon sem lehet más 
program, mint út az információs társadalomtól a tu
dástársadalomig.”58

Pintér Róbert és Z. Karvalics László megállapításai 
mindannyiunk számára egyértelműen megvilágítják a 
globális információs gazdaság mibenlétét: „az új gaz
daság elsősorban információs, mert szereplőinek 
versenyképessége, így profitabilitása nagyban függ at
tól, hogy mennyire képesek a tudásalapú gazdaságban 
hatékonyan információt és tudást létrehozni, kezelni és

alkalmazni. Másrészt ez a gazdaság globális, mert a 
középpontjában álló termelési és fogyasztási tevé
kenységek, akárcsak a legfontosabb összetevők -  úgy 
mint a tőke, munka, tiszta nyersanyagok, irányítás, in
formáció, technológia, piac -  globális szinten szer
veződnek. Harmadrészt pedig ez a gazdaság egyszerre 
információs és globális, mert a termelés és a fogyasz
tás, illetve az annak hátterében álló verseny egy globá
lis információs hálózatban folyik, amelynek létrejöttét 
az 1970-es évektől zajló információs technológiai 
forradalom tette lehetővé.”59

Lábjegyzetek 1

1 A hagyományos és új iparágak összevetését, a gazdaság egészé
nek informatizálódását, technológiai megújulását, valamint a 
hagyományos szektorok „digitalizálásának” hatásait részletesen 
tárgyalja: SZABÓ Katalin (2002): Az információs technológiák 
szétterjedésének következményei a hagyományos szektorok
ban. In: Közgazdasági Szemle. 49. évf. 3. sz. p. 193-211.

2 Az új gazdaság legfőbb jellemzője, hogy a szolgáltatások súlya 
mind a bruttó nemzeti termék (GDP) előállításában, mind a 
foglalkoztatottságot tekintve egyre nő; az informatika, a táv
közlés, a géntechnika, a robotika a globális gazdaság húzóága
zatává válik; az intemetalapú gazdaság, az elektronikus keres
kedelem robbanásszerűen növekszik -  összefoglalva: az infor
mációs- és a kommunikációs technológiák (IKT) válnak 
uralkodóvá az élet minden területén, így a gazdasági szférában 
is. A régi és az új iparágak között feszülő ellentét lassan kezd
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megszűnni, az új gazdaság már nem rendelhető hozzá egy 
meghatározott szektorhoz. A bányászattól a gépgyártáson 
keresztül az idegenforgalomig a legrégibb ágazatok körében is 
vezető szerephez jutnak az elektronikus gazdaság törvényei. -  
Az új gazdaság, a tudásgazdaság tárgyalása köré szerveződött 
az Információs Társadalom c. folyóirat 3. évf. 2003. évi 1. szá
ma (szerk. SZALAVETZ Andrea), meb/et többek között 
TÖRÖK Ádám, CHIKÁN Attila, SZABÓ Katalin, MAJOR 
Iván neve fémjelez.

3 „A globalizáció olyan átfogó, mindenkit érintő egyes prob
lémák tudománya, amelyek az egész emberiséget új módon, 
kvalitatívan, tendenciájukban egyenesen egzisztenciálisan is 
érintik.” (Forrás: KISS Endre (2002): Megérteni a tudástársa
dalmat. In: eVilág. 2. évf. 8. p. 8.) Globalizáció alatt tehát a 
lokalitások egységesítését, összekötését, a földi civilizáció fo
kozatos egységesülését, így domináns státusz elérését értjük. 
Általánosan elfogadott nézet, hogy a kevésbé fejlett országok 
csak a globális gazdaságban erősödhetnek meg, „aki kimarad, 
az lemarad.”

4 Az információs, illetve tudásalapú társadalom bonyolult prob
lematikájának megértését számos magyar nyelvű kötet is segíti, 
pl.: MASUDA, Yoneji: Az információs társadalom, mint poszt- 
indusztriális társadalom. Budapest, Országos Műszaki Informá
ciós Központ és Könyvtár. 1988. 156 p. -  NAISBITT, John: 
Megatrendek. Tíz új irányzat, amelyek átalakítják életünket, [a 
bevezetőt írta MAROSÁN György.] [Budapest], OM1KK. 
[1987.] 245 p. -  NAISBITT, John -  ABURDENE, Patricia: 
Megatrendek 2000. Tíz új irányzat a kilencvenes években. [Bu
dapest], OMIKK. 1991. 350 p. -  Az információs társadalom. 
Összeáll. DEMETROVICS János -  REVICZKY László. Buda
pest, Magyar Tudományos Akadémia. 2000. 235 p. (Magyaror
szág az ezredfordulón. 6. A közlekedés, hírközlés az informa
tika fejlesztése). -  KISS Endre -  VARGA Csaba: A legutolsó 
utolsó esély. Új valóság, új vízió. Szerk. CSÖRGŐ Zoltán. 
Nagy-kovácsi, Stratégiakutató Intézet. 2001. 384 p.
(Tudástársadalom könyvek, 1.) -  A globalizáció kihívásai és 
Magyarország. Szerk. FÖLDES György -  INOTAI András. 
Budapest, Napvilág Kiadó. 2001. 400 p. -  CSORBA József: 
Információ az információról. Az információtudomány építke
zése. Témavázlat. [Elektronikus dokumentum.] A hozzáférés 
módja: http://www.inco.hu/inco3/infopol/cikk3.htm. A letöltés 
ideje: 2002. 10. 20. -  Az információs társadalom kérdéskörének 
gyakorlati megközelítésével közérthetően foglalkozik és 
számos gyakorlati tanáccsal szolgál: SEBESTYÉN György: 
Légy az információs társadalom polgára! Budapest, ELTE Eöt
vös Kiadó. cop. 2002. 366 p.

5 Érdemes tisztázni az adat, információ és a tudás fogalmát. Adat 
alatt értjük az eseményekkel kapcsolatos objektív tények 
összességét. Az információ olyan adat, amely változást idéz elő, 
befolyásolja a címzettet, újdonságtartalma van, tehát informál. 
A tudás tapasztalatok, értékek és kontextuális (összekapcsolt) 
információk heterogén és folyton változó keveréke, egyes meg
közelítések szerint szakértelem, bölcsesség, melynek kulcssze
repe van a döntések meghozatalában. (Forrás: DAVENPORT, 
Thomas H. -  PRUSAK, Laurence: Tudásmenedzsment. [Ford. 
ANDÓ Éva]. Budapest, Kossuth Kiadó. 2001. p. 17-22. (VIP 
1419-3000))

6 DYSON, Esther -  GILDER, George -  Key worth, George -  
TOFFLER, Alvin: A „kibertér” és az „amerikai álom.” Magna 
Charta a Tudás Korához. 1.2 verzió. 1994. augusztus 22. Ford. 
DRÓTOS László. In: Replika. 8. évf. 1997. 26. sz. 149-163. p.

7 YATES, JoAnne: A cégeken belüli információáramlás alakulása 
1850 és 1920 között. Ideológia, információtechnikák és infor
mációtechnológiák. Ford. BATTYÁN Katalin. In: Információs 
Társadalom. 2. évf. 2002. 3. sz. 57. p.

8 LANE, Robert: The Decline of Politics and Ideology in 
Knowledgeable Society. In: American Sociological Review. 31. 
évf. 1966. 649-662. p. -  DRUCKER, Peter: The Age of Discon
tinuity. Guidelines to our changing Society. London, Heine- 
mann. 1969. 369 p.

9 CASTELLS, Manuel: The Information Age: Economy, Society 
and Culture. 1-3. Malden -  Oxford, Blackwell. 1996-1998. 1., 
The Rise of the Network Society. 1996. 556 p.; 2. The Power of 
Identity. 1997. 461 p.; End of Millenium. 1998. 441 p.

to PINTÉR Róbert: Magyarország -  a rejtőzködő információs 
társadalom tézise. 2. rész: Információs társadalom modellek. 
[Elektronikus dokumentum.] In: INFINIT Hírlevél. 2003. 10. 
09. A hozzáférés módja: http://www.ittk.hu/infinit/2003/1009/ 
indexmuhely.html A letöltés ideje: 2003. 10. 16.

11 CASTELLS, Manuel -  HIMANEN, Pekka: The Information 
Society and the Welfare State. The Finnish Model. Oxford, 
Oxford University Press. 2002. 200 p.

12 GERSCHENKRON, Alexander: Gazdasági elmaradottság tör
ténelmi távlatból. [Vál. BEREND T. Iván és RÁNKI György.] 
Budapest, Gondolat. 1984. 551 p.

13 HEGEDŰS Péter: Az információs gazdaság felé. In: Tudo
mányos és Műszaki Tájékoztatás. 33. évf. 1986. 2. sz. 68. p.

14 Hegedűs Péter munkáját megelőzte: SZABÓ József -  DIENES 
István: Gondolatok és elképzelések a magyar információgaz
daságról. In: Közgazdasági Szemle. 33. évf. 1985. 7-8. sz. 856- 
872. p.

15 Az információgazdaságtan magyar vonatkozású szereplőit 
ismerteti: NAGY Ferenc: Magyar információgazdaságtan és 
vállalati információgazdálkodás. In: Tanulmányok az informá
ciógazdaságról. II. Szerk. NAGY Ferenc -  SZABÓ József. Bu
dapest, KSH -  OMIKK. 1989. 203-215. p.

16 RÓZSA György: A társadalomtudományi kutatás tájékoztatási 
problémái, különös tekintettel a tudományszervezésre és a 
közgazdaságtudományra. Kandidátusi értekezés. Budapest, 
MTA. 1963. 166 p.

17 RÓZSA György: Information: from claims to needs -  national 
aptitudes for international co-operation in scientific information 
economy. Munkásság összefoglalás. Doktori tézisek. Budapest, 
MTA. 1987. október. 195 p.

18 RÓZSA György: Információ: az igényektől a szükségletekig -  
nemzeti adottságok és nemzetközi együttműködés a tudomá
nyos információgazdálkodásban. Doktori tézisek munkásság 
összefoglalásához. Budapest, MTA. 1988. február. 23 p.

19 Uo. 1. p.
20 Az posztindusztriális, illetve információs társadalom (post- 

industrial, information society) kifejezést Dániel Bell amerikai 
szociológus használta először. Ld. BELL, Dániel: The coming 
of post-industrial society. A venture in social forecasting. New 
York, Basic Book. 1973. 507 p.

21 GASSMANN, H.: Is there a fourth economic sector? In: The 
OECD Observer. 1981. 113. sz. 18-20. p.

22 Machlup definiálta elsőként az ismeretek előállítását és ter
jesztését végző szektor fogalmát (knowledge industries), és 
állapította meg részarányát az Amerikai Egyesült Államokra 
vonatkozóan. Ld. MACHLUP, Fritz: The production and distri
bution of knowledge in the United States. Princeton, Princeton 
University Press. 1962. 416 p.

23 Rózsa György az információt két fő típusra bontja. Megkülön
bözteti az áru jellegű (termelőszféra) és a szolgáltatás jellegű 
(művelődés, ismeretterjesztés) információt.

24 RÓZSA György, 1988.: i. m. 5. p.
25 PORÁT, Marc Úri: The information economy. Definition and 

measurement. Washington, U.S. Department of Commerce,
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