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Szabó Katalin

Informatizálás, versenyképesség 
és a gazdaságpolitika 
kényszerpályái
• Az informatizálás helye a technológiapolitikában és 

a gazdaságpolitikában
• Adottságainkhoz igazodó, „soft“ informatizálás
• Költségtakarékos, alacsony beruházási igényű, 

illetve beruházást helyettesítő fejlesztések
• Korlátozó tényezők és semlegesítésük

Az informatika fejlesztése ma bármely nemzeti 
technológiapolitikának nem csupán elenged
hetetlen része, hanem meghatározó eleme. Nincs 
még egy olyan technológia, amely ennyire min
denütt jelen való és ennyire sorsdöntő lenne. A 
gazdaságpolitika és a műszaki fejlődés korszerű 
kapcsolatának kialakítása Magyarországon is
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nagymértékben azon fordul meg, hogy sikerül-e 
az információgazdaság* fejlesztését, a lehetősé
geinkkel összhangba hozni.

Az informatizálás helye 
a technológia- és a gazdaságpolitikában

Szakítani kellene végre azzal a megközelítéssel, 
amely az információgazdaságot „futurisztikus 
álomként“, vízióként állítja szembe a rövid távú 
gazdasági kényszerekkel. Kutatásaink szerint az 
informatizálással foglalkozó programok, fejlesz
tési elgondolások csak igen kevéssé reflektálnak 
a rövid távú kényszerekre -  a kezelhetetlen mér
tékűvé duzzad belső és külső eladósodásra, to
vábbá a munkanélküliség** problémájára. E prog
ramok ezért sokszor egyoldalúan „igénybejelen
tésnek“ tűnnek, s csak a bizonytalan jövőben 
mutatkozó eredmények délibábját csillantják 
meg a költségvetés pénzelosztói előtt. Mi épp 
ezért egy olyan közgazdasági alapprobléma -  a 
versenyképesség -  szűrőjén keresztül vizsgáljuk 
az informatizálást, amely ma a gazdaságpolitika 
centrumában áll. Az informatizálást olyan irány
zatként kezeljük, amelynek döntő kihatása lehet 
versenyképességünkre, mégpedig nem csupán a 
távoli jövőben, hanem már a jelenben is. Az in- 
formatizálási stratégia, az azt támogató politika 
nem kezelhető elszigetelt részpolitikaként, ha
nem csak egy olyan politikai portfolió eleme
ként, amelynek a legtöbb tényezője -  az adópoli
tikától a foglalkoztatottsági politikáig -  egyben 
bizonyos értelemben informatizálási politika is, 
és megfordítva.

Amennyire fontos az, hogy az információ
gazdagság vízióit napi gazdasági gondjaink kon
textusába helyezzük, ugyanannyira fontos az is, 
hogy napi gondjainkat se szemléljük egyfajta 
csőlátással, az információgazdagság perspek
tíváitól elszakadva. Termékeinknek, munkavál
lalóinknak, kereskedőinknek olyan piacon kell 
naponta megjelenniük, amelyet radikálisan áta
lakítottak az információs forradalom hullámai. 
Számos fejlődő ország -  elsősorban Ázsiában -

* Információgazdaságon értve itt nem csupán azokat az 
iparágakat, illetve szolgáltatásokat, amelyek -  mint a 
telekommunikáció -  elsődlegesen ebbe a szektorba tartoz
nak, hanem a legtágabban vett gazdaság -  a bankoktól a 
költségvetési intézményekig -  valamennyi információval, 
illetve az információval való gazdálkodással összefüggő 
funkcióit, illetve tevékenységeit.
** Több országban felismerték, hogy a K+F támogatásá
val egyben számos más gazdaságpolitikai célt is meg
valósíthatnak, például mérsékelhetik a munkanélküliséget.

felismerte, hogy a világ információgazdasági fej
lettség szerinti felosztásának nem feltétlenül kell 
egybevágnia a „hagyományos“ -  első, második 
és harmadik világra való -  felosztásával. Priori
tások kérdése, hogy egy szegény ország továbbra 
is az anyagi növekedést hajszolja-e, vagy erőfor
rásait -  mint például Malajzia teszi -  az informá
ciók, a szellemi tőke termelésére és elosztására 
összpontosítja.* A szegény, de tudástőkével jól 
ellátott országok esélyei meglepően jók, míg a 
szegényes és rossz oktatási rendszerrel, kezdet
leges információs infrastruktúrával, gyenge inno
vációs kapacitással rendelkezők esélyei gyakor
latilag nullák.

Kelet- és Közép-Európában, benne Magyar- 
országon e tekintetben igen ellentmondásos a 
kép. Egyfelől számos jelét látjuk a szellemi tőke 
leépülésének, másfelől az oktatási rendszer még 
mindig elég jó ahhoz, hogy alapját képezze a 
gazdaság informatizálásának. Az informatika 
jövőjét azonban beárnyékolja az a tény, hogy 
Magyarországon az információtechnológia na
gyon alacsony szinten -  mintegy tíz százalékkal 
-  részesedik a központi K+F ráfordításokból, 
szemben az európai országok átlagos harmincöt 
százalékával, továbbá a jelenlegi informatikai 
ráfordítások messze elmaradnak attól a mérték
től, amely az ország fejlettsége alapján várható 
lenne. Jó jel, hogy a magyar informatikai piac 
hozzávetőleg az EU átlag kétszeresével növek
szik, de rossz, hogy a piac mérete csak körülbelül 
fele az Európai Unió országaiban kialakult -  
GDP-hez viszonyított -  piacméretnek. (Nemzeti 
Informatikai Stratégia, 1995. p. 43.) Miközben az 
informatikában elért fejlettség tekintetében a 
legtöbb információgazdasági területen megelőz
zük a szomszédos közép-európai országokat, a 
fejlődés ütemét illetően már mögéjük szoru
lunk.**

Adottságainkhoz igazodó,
„soft“ informatizálás

Az információgazdasági alkalmazkodásnak ma 
Magyarországon két útja látszik a legkönnyeb
ben járhatónak:

* Hasonló példa a hozzánk közelebb álló Írország esete, 
amely nagy erőket összpontosít a szoftveriparban.
** A számítástechnikai iparág legnagyobb nemzetközi 
vásárán, a hannoveri CEBIT-en való jelenlét adatai jól 
tükrözik ezt a tendenciát: itt évről évre észrevehetően nő a 
cseh, a lengyel, az orosz, az ukrán kiállítók száma, a ma
gyaroké pedig észrevehetően csökken.
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1. a fejlett világ magasabb informatizáltsági 
szintjéből fakadó gazdasági tendenciák fe lis
merése és a hozzájuk való alkalmazkodás -  akár 
„informatikán kívül eső“ módszerekkel is;
2. Az informatizálás költségtakarékos, kevésbé 
beruházásigényes, sőt beruházásokat helyettesítő 
válfajainak az előtérbe állítása.

Az informatizálódó világgazdasági 
környezet kihívásai

Csak jelzésszerűen térünk ki azokra a fejlett gaz- 
daságokbeli -  az informatizálással összefüggő -  
tendenciákra, amelyekhez alkalmazkodnunk kell.
• Az informatizálás gyökeresen átalakítja a 
piacra lépő termékeket:

tömegtermék helyett

helyett

egyedi, testre 
szabott termék

bonyolult
termék intelligens

termék
eldobható, 
anyag-és 
energiapazarló 
termék

helyett
tartós
és jó minőségű 
tennék

• A termékek jellegének megváltozása mögött 
a rugalmas termelés, a számítógépekkel vezérelt 
(CÍM, CAD stb.), technológiai folyamatok áll
nak.

a tömegtermeléssel szemben rugalmas termelés

economies of scale helyett economies of
________________  scope*

mennyiségi , .
növekedés helyett minőségi változás

költségcsökkentés a 
költségcsökkentés helyett termék információ-
szérianövelés útján tartalmának a

növelésével

Az előbbiekben leírt változások nem szorulnak 
részletesebb magyarázatra. Kivétel ez alól talán a 
skálahozadék változékonysági hozadékkal való 
helyettesítése. Egy-két évtizeddel ezelőtt -  mint
egy a tömegtermelés: a „mass production“ ellen
pontjaként -  új fogalom jelent meg a közgazda- 
sági szótárban: a ,,mass customization“. (Pine, 
1993) A tömegtermelésben az alacsony költsége
ket elsődlegesen a skálahozadékon -  azaz a na

gyobb kibocsátás révén elért alacsony egység- 
költségeken -  és a termelési folyamat gyorsabb 
átfutásán keresztül érték el. A „mass customiza
tion-ban az alacsony költségeket elsődlegesen 
az economies of scope-on, a „változékonysági 
hozadékon“ keresztül érik el -  azaz egyetlen fo 
lyamatnak termékek és szolgáltatások széles va
riációjának a termelésére alkalmazásával.

A tömegtermelés és a „mass customization“** 
jellemzői

Tömegtermelés Mass customization

i----------- 1 Hatékonyság sta- Változatosság
Súly- bilitás es testreszabas
pont és ellenőrzés révén rugalmassággal

-----------  es gyors reakciókkal

Javak és szolgál- Javak és szolgáltatá- 
tatások fejlesztése, sok fejlesztése, ter-

‘ termelése és mar- melése és marké
ból ketingje elég ala- tingje elég változat-

csony áron ahhoz, ban ahhoz, hogy
hogy majdnem majdnem mindenki
mindenki elérhesse megtalálja éppen
őket azt, amire vágyott

r~rr ,;----  Stabil kereslet Fragmentált keresletKulcs _______________  _______ _________
jellem- ------------------------  --------------------------

zők Nagy homogén Heterogén piaci
-----——  piac rések

Alacsony költség, Alacsony költség,
állandó minőség magas minőség,
standardizált tér- „testre szabott“ ter
mék és szolgál- mék és szolgáltatás
tatás

Hosszú termék- Rövid termék-
ciklus ciklus

_______  „ j ,, Standardizált modu-Standardizalt, tér- , , Q „
Termék mékek raktárra f ^  ,, ,, fogyasztok szükség-

| alaP°zva I [leiére alapozva

[ T ^ T ]  I  Mechanikus, | ° r8” jk“?' rugalmas | 
túra 1 bürokratikus, hier-| h i e r a r c h l z á | t |

* Szabad fordításban a jelenséget „változékonysági hoza- 
déknak“ nevezzük.
** Nehéz megfelelő magyar kifejezést találni erre, hiszen 
az egyedi vagy a testre szabott termelés kifejezés kissé fél
revezető lenne. Itt ugyanis nem az egyéniesítésről van szó, 
hanem a tömeges egyéniesítésről. A „mass customization“ 
egyszerre tartalmazza a hagyományos tömeggyártás és az 
egyedi gyártás elemeit, mégpedig az informatizálás köte
lékével összekap ;solva.
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A külpiacok meghódítása is -  az előbbi tenden
ciáknak megfelelően -  szinte már az egyes vevő 
szintjéig ér el. A világpiacra kilépni szándékozó 
magyar termelőknek és kereskedőknek, sőt az 
exportot ösztönző gazdaságpolitikának is érzé
kelnie kell, hogy ma már nem arctalan tömegpi
accal állunk szemben. Az egészen kis fogyasztói 
csoportok -  vagy akár az egyes fogyasztók -  
igényeire testre szabott termékekkel, illetve szol
gáltatásokkal kell válaszolni. Az alkalmazkodás
nak azonban nem az egyetlen módszere a drága 
informatikai rendszerek installálása. A Rubik- 
kocka éppúgy alkalmas a változékonyságot jutal
mazó piac meghódítására, mint a Dermo Print 
Kft. „mikrochipes személyazonosító kártyája“, 
amely az ujjlenyomat alapján azonosítja a szemé
lyeket.

Abból következően, hogy a piac a változé
konyságot, a termékek „egyéni igényekig lebon
tott“ egyediségét, sokféleségét jutalmazza, a 
különféle termékeket és márkákat manapság már 
többnyire csak nemzetközi elosztóhálózaton ke
resztül -  regionális termékdifferenciálással -  
lehet eladni. Aligha van esélyünk tehát az export 
növelésére ilyesfajta hálózatokba való bekap
csolódás nélkül. Ezek a fejlemények egészen 
más megvilágításba helyezik a „későn jövők“ le
hetőségeit. Nem alapozhatunk arra, hogy a jövő
ben egyszerű tömgcikkekkel vagy a helyi ízlés
nek megfelelő termékekkel szállunk be majd a 
versenybe. Nincsenek ugyanis, illetve egyre ke
vésbé lesznek szabadon hagyott piaci rések! Az 
információtechnológia a nagy cégeknek is lehe
tőséget ad arra, hogy egészen speciális fogyasz
tói igényeket szolgáljanak ki, s a legkisebb piaci 
rést se hagyják kitöltetlenül. Ebből következően 
alapvető stratégiaváltásra van szükségünk! Fej
lettségi szintünket és a költségvetési hiány, vala
mint a vállalati szétesés determinálta gazdasági 
környezetünket adottságként kezelve -  az alábbi 
területeken mutatkoznak komparatív előnyeink:

-  a hagyományos termékek intelligens vál
tozatai (például tömegcikkek chipekkel való 
„megbolondítása“),

-  a hagyományos szolgáltatások (például az 
idegenforgalmi szolgáltatás) informatikával való 
támogatása,

-  a regionális hálózatok kiépítése, még pon
tosabban az ilyen (főként külföldi) hálózatokba 
való bekapcsolódás elsősorban bérmunka, illetve 
beszállítói tevékenység révén.

Ez utóbbi tekintetben kezünkre játszik az a 
fejlett országokban is mutatkozó tendencia, hogy 
igyekeznek minden tevékenységet a lehető leg

alacsonyabb, de még kompetens szinten végez
tetni (subsidiarity elv). Megalapozottan jövünk 
tehát számításba mint olcsó, de viszonylag jó 
standardot felmutató informatikai bedolgozók.

Bedolgozó státus, 
bérmunka, informatizálás

Tévedés azt hinni, hogy informatizálásra csak 
akkor van szükségünk, ha önállóan akarunk 
versenyképes termékekkel kirukkolni a világpia
con! Bedolgozó státusunk, bérmunkapozícióink 
is nehezen tarthatók informatikai kompatibilitás 
híján. Egyre több nemzetközi vállalat követeli 
meg az on line kapcsolatot a partnervállalattal.

A bérmunka súlyát a jövőben csak tovább nö
veli a hazai pénzpolitika és a költségvetés eladó
sodása miatt beállott hitelszűke. Ilyen makró- 
környezetben elvileg piacképes vállalatok is bér
munkát kénytelenek végezni, nincs ugyanis hite
lük ahhoz, hogy a termékhez szükséges anyago
kat, alkatrészeket stb. finanszírozzák. íme a fis
kális és monetáris politika közvetlen hatása a 
vállalatok piaci kapcsolataira és e kapcsolatok in- 
formatizálására!

Verseny a hazai piacokért 
-  az informatikai rés kitöltése

A magyar termelőknek és szolgáltatóknak a 
hazai pályán is mind több területen kell megküz
deniük a külföldi konkurenciával. S az a tény, 
hogy a külföldi konszernek „taroltak“ a belföldi 
piacokon, nem kismértékben információtechno
lógiai elmaradottságuknak tudható be. Különö
sen nyilvánvaló ez a kis- és nagykereskedelem
ben, ahol az informatikára épülő logisztikának, 
illetve a számítástechnikával támogatott disztri
búciónak köszönhetően a nagy kereskedelmi vi
lághálózatok már a magyar piac meghatározó 
részét ellenőrzik.

A gazdaságpolitikának nagy szerepe lehetne 
abban, hogy támogassa a kitörési pontokat ke
reső törekvéseket. A költségvetés jelenlegi hely
zetében -  és a hazai vállalatok tőkeellátottságá
nak ismeretében -  a kisvállalkozások informati- 
zálása aligha képzelhető el másképpen, mint 
közös bázisok, kollektív informatizálási meg
oldások keresésével.*

* Ilyen törekvések mutatkoznak az MVA-nál, amely 1995 
elején elindult a VIA (azaz a Vállalkozói Információs Alap
hálózat) létrehozásának útján.
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Költségtakarékos, alacsony beruházási 
igényű, illetve beruházást helyettesítő 
fejlesztések

Gyakori az a vád, hogy a gazdaságpolitika a 
jelen egyensúly érdekében feláldozza a jövő 
fejlődési potenciálját. Fontos azonban megfordí
tani az érmét, s a hosszú távú stratégiai prog
ramokon számon kérni a jelen helyzettel való 
szembenézést. Amint az a nemzetközi fórumokon 
zajló vitákból is kitűnik, a legfejlettebb orszá
gokban sem űzhető / art pour l art K+F. Magyar- 
ország jelenlegi helyzetében még kevésbé van 
mód olyan informatikai fejlesztési megköze
lítésekre, amelyek nem számolnak a gazdaság 
erőforrásaival, kialakult struktúrájával, az em
berek motivációjával. Ez alapvetően ellentmond 
a közgazdasági racionalitás követelményeinek, 
amelynek értelmében oda kell az erőforrásokat 
csorgatni, ahol viszonylag kis ráfordításokkal 
jelentős előrelépést tudunk elérni. Az igazi kérdés 
tehát ma nem a világszínvonal, hanem a 
megfelelő (appropriate) informatikai alkalmazá
sok keresése.

A hardver „kiolvasztása“ 
és a rendszerintegráció

A meglevő, de „befagyott“ hardver, a kihaszná
latlan számítástechnikai kapacitások mozgásba 
hozásával valamelyest lehetne növelni a nemzet
közi versenyképességet. Korábbi informatikai fej
lesztéseink erősen „hardvercentrikusak“ voltak. 
Nem volt szempont, hogy mire is használják a 
számítógépeket. Szinte fehér holló-számba ment 
az a cég, amelynél a különböző alkalmazások 
(raktárgazdálkodási, kereskedelmi, bérszámfejtő 
stb.) jól működtek volna, és ahol azokat rend
szerbe integrálták* volna. Jóformán csak a nagy 
multikról mondható el, hogy az informatikát arra 
használják, amire való, vagyis a döntések racio
nalizálására, a költségek csökkentésére.

Ezért a számítástechnika fejlesztése ma nem 
csak beruházási kérdés. Hiszen a gépek ott van
nak a gazdasági élet minden terepén. Ha sike
rülne külső impulzusokkal megmozdítani ezt a 
tehetetlen tömeget, akkor (viszonylag kis ráfor
dításokkal) számottevő hatékonysági többleteket 
érhetnénk el. Ez még akkor is igaz, ha -  a számí

* Egy magyar vállalatnál hatvan-hetven féle szoftvert is 
használnak, de sajnos még csak kevés helyen illesztik egy
máshoz őket.

tástechnikai iparban végbemenő gyors technoló
giai fejlődés következtében -  a gépek egy része 
term észetesen elavult, más részük pedig 
hamarosan elavulttá válik. A fő feladat ma tulaj
donképpen alkalmazói hálózatok szervezése, a 
fejlett országokban jól működő vezetői informá
ciós rendszerek „lekopírozásának“ a szorgal
mazása. Az állami támogatáspolitikának az infor- 
matizálás támogatására szánt összegek meg
határozó részét a heterogén szoftverek össze
hangolására lenne célszerű fordítania, mielőtt 
jelentősebb pénzeket fordítana újabb hardverek 
installálására.

Az is problematikus, hogy az intézményeken, 
vállalatokon nem nagyon kérik utólag számon, 
hogy miként sáfárkodnak azzal a hardverrel, 
amelyekhez pályázati úton, vagy különféle álla
mi támogatásokkal jutottak. De közvetett módon 
-  például a bankkonszolidáció, a kiemelt vállala
tok „megsegítése“ keretében -  is sok állami pénz 
áramlott jobbára állami cégekhez, intézmé
nyekhez amelyeket azután összehangolatlan, 
minden újonnan hivatalba lépő vezető által újra
indított informatikai rendszer szervezésére fordí
tottak. Célzott ellenőrzésekkel -  a korábbi számí
tástechnikai infrastruktúra hasznosulásának az át
vizsgálásával az újabb támogatások előtt -  ezek
nek az anomáliáknak -  legalábbis részben -  ele
jét lehetne venni.

Informatizálásra épülő szervezési 
módszerek és államháztartási reform

Érdemes rámutatni néhány -  a fejlett országok
ban jelentkező -  tendenciára a meglevő erőforrá
sok, a meglevő informatikai és egyéb infrastruk
túra jobb kihasználása érdekében (telecommut
ing, hot desk, hotelling, virtual teams stb.) E 
módszerek -  bár némelyek közülük fejlett infor
matikai-telekommunikációs infrastruktúrát fe l
tételeznek -  bizonyos változtatással részben ná
lunk is alkalmazhatók lennének.

A telecommuting a munkahelyen nem 
feltétlenül szükséges jelenlét helyettesítése táv
munkával -  természetesen a számítógép segít
ségével. A „hot desk“ módszert azok a cégek al
kalmazzák, amelyek munkatársai idejüknek csak 
egy kis részét töltik az íróasztaluk mellett (pél
dául a biztosítótársaságok, a tanácsadó cégek al
kalmazottai stb.) Egyugyanazon íróasztalnál így 
öt-hat, vagy még több munkatárs is válthatja egy
mást. A „hotelling-módszer“ lényege, hogy a ta
nácsadók, szervezők, adószakértők, átvilágítok, 
szerviz-emberek számára nem a saját cégük biz
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tosít helyet, hanem azokat -  kakukktojás módjára 
-  ügyfeleihez telepíti.

Amikor -  a pénzügyi nehézségek nyomán -  
az államháztartás reformjáról, a nagy társadalmi 
ellátó rendszerek karcsúsításáról beszélnek, a 
szükséges drasztikus intézkedéseket szinte sosem 
helyezik az informatizálás -  és a vele összefüggő 
modem trendek -  kontextusába. Pedig -  mint a 
külföldi példák is bizonyítják -  az informatizá-. 
lásban óriási lehetőségek rejlenek ebből a szem
pontból is. A szükséges racionalizálást talán sok
kal fájdalommentesebben és kevesebb negatív 
társadalmi hatással lehetne végrehajtani, ha az 
informatizálási stratégiát és az államháztartási 
reformot nem kezelnék két -  teljesen különálló -  
dologként. Magyarországon közel egy millió ál
lami alkalmazott van, s ezek jelentős része ad
minisztratív munkát végez. Sok -  munkaválla
lóitól csupán időszakos jelenlétet kívánó -  vál
lalat, hivatal, intézmény tart fenn -  többnyire túl
méretezett -  irodákat. A fejlett országokban 
mind szélesebb körben terjedő „hot desk“, „ho
telling“ stb. módszerek ismeretében nehéz meg
érteni, hogy miért nem vetődik fel nálunk Magyar- 
országon -  legalább az államháztartás karcsú
sításával összefüggésben -  e modern, költség- 
takarékos szervezési módszerek hazai viszo
nyokra történő adaptálása.

Magyarországon e módszereket természete
sen csak fokozatosan, „egyszerűsített“ változat
ban lehetne elterjeszteni. Az egyszerűsített vál
tozat igazodna ahhoz a tényhez, hogy egyelőre 
nélkülözni kényszerülünk a fejlett országok irigy
lésre méltó telekommunikációs és számítás-tech
nikai hátterét. Erre a bázisra alapozva később 
azonban informatizálható lenne ez a fajta mun
kaszervezési módszer. Már a jelenlegi infrastruk
túra mellett is mód nyílna azonban az említett 
módszerekből fakadó óriási gazdasági előnyök 
részleges kiaknázására.

Korlátozó tényezők és semlegesítésük

Az informatizálási stratégia kidolgozásakor és 
politikai portfolióba illesztésekor figyelemmel 
kell lenni az informatizálást akadályozó ténye
zőkre is.

Átmenet -  barátságtalan környezet a stratégiai 
gondolkodást kívánó informatizálás számára

Vizgálataink szerint nem annyira a tőkehiány, 
mint inkább -  a szükséges döntéseket szinte 
lehetetlenné tevő -  makro- és mikro gazdasági 
bizonytalanság akadályozza a leginkább az infor

matikai haladást. Informatikai rendszereket nyil
vánvalóan csak kialakult, megszilárdult struk
túrákra lehet telepíteni. Szétesett vállalatokban, 
átszervezés alatt álló főhatóságoknál aligha lehet 
eredményesen informatizálni a működést. A 
rendszerváltás első éveiben tapasztalható ked
vezőtlen és bizonytalanságot keltő jelenségek -  a 
politikai hullámzások, a gyors gazdaságpolitikai 
irányváltások -  csak növelték az átmenettel járó 
elkerülhetetlen kockázatokat és nehézségeket. 
Sok bank élén például évente cserélődik a veze
tés, mindannyiszor megakasztva az előző bank
vezér által útjára indított informatikai fejlesztéseket.

Ugyanilyen akadályozó tényezőként jött 
szám-ba sokáig a privatizálás. A privatizálás 
előtt álló cégekben értelemszerűen nem folya
modhattak jelentősebb informatikai fejleszté
sekhez. A néhány évig elhúzódó bizonytalansági 
állapot azonban óriási lemaradást, jelentős veszte
séget okozhat egy olyan exponenciálisan fejlődő 
területen mint az informatizálás. Később, amikor 
megtörtént a privatizáció, az eredmény gyakran a 
cégek kiürítése, kis kft.-kre való szétesése lett. 
Márpedig köztudomású, hogy mind az informati- 
zálás mind a K+F erősebb lábakon áll a nagy cégek
nél, mint a kicsiknél.

Az átmenet és az informatizálás bonyolult 
összefüggésrendszerében azonban szerencsére 
nem csak negatívumokat fedezhetünk fel. Hiszen 
az informatizálás az egyik leghatékonyabb mód
szere az egyébként kezelhetetlen gazdasági 
bizonytalanságokkal való megküzdésnek. Éppen 
az a folyamat -  az informatizálás -  amely a 
környezetet oly gyorsan változóvá teszi, fegyverzi 
fel a gazdasági szereplőket a rugalmasság összes 
kellékével. Az informatizálás -  komplex voltánál 
fogva -  ugyan képes a kiinduló változástól egé
szen távol eső pontokon is hatásokat és mellék
hatásokat generálni, s ezzel a környezetet boru- 
lékonnyá teszi, de eszközöket is ad a gazdasági 
szereplők kezébe a bizonytalanságok kezelésé
hez. Sok esetben a számítógép segítségével sike
rül e bonyolult hatásokat „befogni“, egy-egy 
váratlan változás hatását a rendszeren gyorsan 
átvezetni. E paradox hatások az információnak 
mint különleges tényezőnek a lényegéből követ
keznek. Az információ a bizonytalanság meg
szüntetése*, illetve a bizonytalanságot okozó pa

* Shannon ezzel összefüggésben a termodinamika máso
dik törvényére hivatkozik, amely szerint az univerzum a 
szervezett állapotból a káosz felé halad, az előre jelezhe
tőségtől a bizonytalanság irányába. Az entrópia a vélet
lenszerűség. Az információ Shannon interpretálásában az 
entrópia ellentéte, mert lehetővé teszi az előrejelzést, és 
ezáltal a szervezettséget. (Idézi Griffin, 1991. 21. o.)
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raméterek, tényezők számának, vagy hatásának 
csökkentése. Az informatizálás tehát mindenkép
pen tervezhetőséget növelő tényező is egyúttal.

Dezintegráció -  a kooperativitást 
követelő informatizálás akadálya

Gazdasági rendszerünk dezintegráltsága nagyban 
akadályozza a versenyképesség javulását. A túl
népesedett kisvállalati szektor és az egyre inkább 
a nemzetközi vállalatok által uralt nagyvállalati 
szektor között csak nagyon kevés középvállalat 
akad. A vállalati túlnépesedés kaotikus viszo
nyokat, valóságos információs csődállapotot ho
zott létre. A szétszórt tudás, a lokális, illetve vál
lalati szinten jelentkező információhiány hihe
tetlen mértékben megnöveli a tranzakciók költ
ségeit, sőt egyszerűen lehetetlenné teszi a tranz
akciók tetemes részét. Hiányoznak a hiteles, nap
rakész céginformációk* a lehetséges partnerek 
száma ellenben olykor százas vagy ezres nagyság- 
rendű. Ezen adathalomban informatikai rend
szerek nélkül egyszerűen lehetetlen tájékozódni.

A fő  feladat ma a szétszórt tudás egyesítése. 
A szétszórt tudás a jelenlegi vállalati dezintegrá
ció körülményei között aligha egyesíthető más
ként, mint államilag koordinált közös programok 
keretében. Mindennél előbbre való lenne tehát a 
gazdálkodást megkönnyítő országos vagy helyi 
adatbázisok létrehozása. A piac által kínált infor
mációk nem elegendők, különösen a kister
melőknek lenne szükségük az integrációs háló
zatokban elérhető információkra.

A szétszórt tudás integrálására irányuló prog
ramokat a befogadó közegre is figyelve kellene 
szervezni. Az informatizálás lassú térnyerésének 
egyik magyarázata lehet, hogy elhanyagolják az 
informatizálásból következő problémákat az 
informatikai fejlesztések eredeti származási 
helyétől eltérő kulturális közegben. Az informa
tizálás logikája -  az érdekalapú, semleges, tár
gyilagos, racionális gondolkodás -  sok tekintet
ben ellentmond a közép- és kelet-európai hagyo
mányoknak. Az informatizálási programok beve
zetésekor sokkal nagyobb nehézségekkel kell 
számolni azokban az országokban ahol a vállala
tok, intézmények, szervezetek többsége nem 
alakított ki rendezett ügyvitelt. A szervezetlenség 
nem digitalizálható. A gépek, illetve szoftverek

* A magyar partnerekről való információszerzés legbiz
tosabb módja ma Magyarországon az, ha egy külföldi 
céghez fordulunk. Számos külföldi cég ismerte fel a cégin
formáció-hiányt, és él, sőt jól él a magyar partnerek közötti 
ügyletekhez szükséges információk rendelkezésre bocsá
tásából.

még nem elég intelligensek ahhoz, hogy kezelni 
tudjuk a zűrzavart. A súlyponti kérdés a kultúra, 
mégpedig az üzleti kultúránál jóval általánosabb 
és szélesebb értelemben. Az informatizálás, az 
információgazdaság kiépítése tehát egyáltalán 
nem csak műszaki vagy pénzügyi kérdés. Lega
lább annyi teendője van ezen a területen az okta
táspolitikának, a kultúrapolitikának, mint a szű
kén vett technológiapolitikának vagy a nemzeti 
információs stratégiának.

Az informatizálás nélkülözhetetlenné teszi a 
kooperációs hajlam, a kooperációs kultiíra erő
sítését is. Az informatika nagyobb mértékben 
épít a kooperációra, mint a hagyományos techno
lógiák. A tudás diffúziója, szétterítése, elosztása 
nemzeti szinten megsokszorozhatja a hatékony
ságot, míg ilyen lehetőség a hagyományos ténye
zőknél nem áll fenn. Az információk hasznosu
lása tekintetében ennélfogva kardinális jelen
tőségű a kultúra, az emberek kooperációs hajlan
dósága (a túlzásba vitt, szélsőséges individualiz
mussal szemben), a gazdaságpolitika kooperá
ciót előmozdító volta (a gazdasági szereplőket szét
ziláló, egymással szembeállító voltával szemben).

Végül szembe kell nézni azzal a ténnyel is, 
hogy súlyos elmaradásaink vannak a világgaz
daságba való integrálódásban kulturális okokból 
is, ami egy kis, nyitott ország esetében több mint 
problematikus. Egyre kevésbé a hírközlés tech
nikai infrastruktúrája akadályoz bennünket a vi
lággazdasági beilleszkedésben, mint inkább a 
társadalmi háttértudás (nyelvtudás, üzleti, 
nemzetközi jogi stb. ismeretek hiánya), színvo
nala. A külföldön megvásárolt hardver, illetve 
szoftverek gyakran azért nem működnek a hazai 
közegben megfelelően, mert elhanyagolják az 
ún. tacit knowledge (rejtett tudás) jelentőségét. 
Jelentős hatékonyság-, illetve versenyképesség
javulásra lenne kilátásunk, ha a külterjes infor
matikai fejlesztésekről a belterjesekre állnánk át. 
Azaz a hardverek és szoftverek látványos vásár
lása mellett (vagy inkább előtt) nagyobb súlyt 
kellene helyezni a munkatársak készségeinek 
fejlesztésére. Az információ per definitionem 
tudás -  „úton levő tudás“ -  ahogyan Bródy And
rás találóan megfogalmazta (Bródy, 1989) Infor- 
matizálási stratégiánk tengelyében ezért a tudás 
növekedésének, útnak indításának, terjeszté
sének, szétpermetezésének kell állnia.
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Pálinkás Jenő

Változások a technológiai és a 
gazdasági mikro-kapcsolatokban
-  esettanulmányok -
• Radikális mikrogazdasági változások -  a 

kapcsolatrendszer újradefiniálása
• Az empirikus vizsgálat összefoglaló követ

keztetései
• A kis, rugalmas cégek tapasztalatai a tech

nológiai és egyéb mikrokapcsolatok moder
nizálásában

• Nemzetközi és regionális vállalati hálóza
tok és közös bázisok

• Kérdőíves felmérés -  az együttműködés 
technológiai fejlesztést motiváló elemei

A rendszerváltás látványos politikai és makro
gazdasági változásai -  a demokratikus intéz
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