Net-robbanás

Magyarország most lépte át a kétharmados küszöböt az információs társadalom-fejlettségben

Az Információs Társadalom és Trendkutató Központ (ITTK) legfrissebb elemzése

Magyarországon megtörtént az áttörés: az ország átlépett az információs társadalom korszakába. Az egyik vezető Internet-kutató intézet szakértői azt mondják: ennek bizonyítéka, hogy 
·	megjelent Magyarországon az internetes befektetésekre szakosodott kockázati tőke,
·	megkezdődött az internetes cégek felértékelődése és felvásárlása,
·	kiéleződött a verseny a távközlési, az Internet- és a tartalomszolgáltatók között,
·	napokon belül kinevezik az informatikai kormánybiztost,
·	a munkahelyeken elterjedt az Internet-használat, elvárás már a web- és e-mail-cím,
·	egymást érik az internetes szakmai rendezvények.
A BME-Unesco Információs Társadalom és Trendkutató Központjának (ITTK) áprilisi felmérése szerint Magyarország a hálózati hozzáférés és a társadalom behuzalozottsága terén már mintegy 75%-os teljesítményt nyújt. A kutatás alapjául az a kérdőív szolgált, amelyet a neves közgazdász professzor, Jeffrey D. Sachs vezetésével dolgoztak ki a Harvard Egyetem Nemzetközi Fejlődési Központjában (Center for International Development). Az eredmény éppen fordított sorrendet adott, mint azt az előzetes várakozások alapján bárki gondolta volna: a gazdasági és az oktatási szféra rosszabb osztályzatokat kapott, mint a hálózati hozzáférés és a társadalom fejlettségi szintje. A harvardi kérdőív ugyanis a húzóágazatok, vagyis a gazdaság és az oktatás területén vár el nagyobb teljesítményt, hiszen az egyes országokat, így Magyarországot is az e-business-ben és a hálózati oktatásban elért eredmények állíthatják növekedési pályára.
A felmérés rámutat például arra, hogy miközben a telefonellátottság gyors ütemben bővült, a szolgáltatás változatlanul drága, ezért korlátozott a hozzáférés a világhálóhoz. A kutatók ugyan üdvözölték, hogy az iskolák nagyobb részében kiépítették a számítógépes hálózatot, de felhívták a figyelmet arra is, hogy a Sulinet-program akadozik, ráadásul a tanintézetekben időben korlátozott a hozzáférés az Internethez. Az ITTK munkatársai szerint kedvező jel, hogy a döntéshozók fontosnak tartják az elektronikus gazdaság ösztönzését, ám hozzáteszik, hogy kevés az úgynevezett tudásmunkás Magyarországon.

Ha további részleteket akar megtudni a nemzetközi felmérés tanulságairól, akkor látogasson el az Internet Galaxis nevű ötnapos rendezvénysorozatra, amelynek első napján,

2000. április 20-án, csütörtökön délelőtt 10.00 órakor

az ITTK munkatársai sajtótájékoztatón ismertetik az eredményeket. A sajtótájékoztató helyszíne:

Néprajzi Múzeum
Budapest Kossuth tér 12.

Az ITTK Internet-címe: www.ittk.hu
További információt ad: Pintér Róbert, e-mail: Pinter.Robert@ittk.bme.hu, telefon: 06(30)999-65-95


Magyarország információs társadalmi fejlettsége – előtanulmány

Kutatásvezető: Pintér Róbert, szociológus, politológus 
Információs Társadalom és Trendkutató Központ (ITTK) – Infinit Műhely (Pinter.Robert@ittk.bme.hu)

A BME-Unesco Információs Társadalom és Trendkutató Központ (ITTK) és munkatársai több mint két éve vesznek részt a magyar információs társadalom építésében. A magyar információs társadalmi felkészültség felmérése alapvetően szisztematikus tudományos kutatómunkát igényel, amely Intézetünkben elkezdődött. Ennek első átfogó részeredményeit rögzíti ez az előtanulmány.

Állításaink:
1. 	Magyarországon 2000 első negyedévére tehető az információs bumm. Az információs korszak hajnalán áll az ország.
2. 	Azonban Magyarország információs társadalom felkészültsége mind ágazati, mind földrajzi szempontból diffúz:
a.) 	kiemelkedően jól teljesít pl. a mobiltelefónia, de leszakadófélben van a Sulinet és elmaradott az otthoni internethasználat.
b.) 	kiemelkednek az információs fejlesztésben egyes városok pl. Pécs, Debrecen, de lemaradófélben vannak a kisfalvak és elmaradott az Észak-Keleti-országrész.
4. 	Ezért Magyarországon is összehangolt és tudatos információs építésre van szükség, amelynek alapja a politikai-társadalmi-gazdasági konszenzussal elfogadott stratégia. Ennek kiindulópontjai:
a.) 	az ország információs fejlettségének felmérése,
b.) 	egy értékalapú vízió elkészítése, amely kijelöli az irányvonalakat,
c.) 	mindezek mentén a stratégiai prioritások felismerése és elfogadtatása,
d.) 	a feladatokhoz eszközök, források és felelősök hozzárendelése,
e.) 	végül a munka menetének rögzítése és az ellenőrzési, felülvizsgálati pontok-ellenőrök kijelölése.
5. Ebben a munkában azonban Magyarország nincs egyedül, adott számunkra a minta, amely Írország, Portugália, Finnország és Észtország információs fejlesztéseinek metszeteként állhat elő.

Ahhoz, hogy Magyarország az információs fejlesztésekben érezhető lépéshátrányt - melynek elsődleges oka az összehangolt, tudatosan folyó munka hiánya - lépéselőnnyé tudja változtatni, legelőször fel kell mérni az ország információs állapotát, amely az információs stratégiának a kiindulópontja. Nem lehet úgy tervezni, hogy nem tudjuk honnan hová megyünk.

A magyar információs fejlettségi szint felmérésében a Jeffrey D Sachs vezetésével a Harvard Egyetem Nemzetközi Fejlődési Központjában (Center for International Development) kidolgozott kérdőív szerkezetét vettük alapul. Ezt a kérdőívet a fejlődő világ számára dolgozták ki, így a hazánkra való alkalmazáshoz a kérdőívet adaptáltuk. Ez azt jelenti, hogy meghagytuk a kérdőív 5 fő területét és az azokhoz kapcsolható 19 alterületet. De nem a kérdőív egyes kérdésekhez rendelt fejlettségi szintjeit érvényesítettük, hanem a kérdésekben szereplő indexeket-mérési területeket vettük ki és vizsgáltuk meg Magyarország fejlettségét az egyes területeken. Az így előálló eredmény szisztematikusan feltárja az ország információs állapotát. A könnyebb átláthatóság érdekében az egyes területekhez százalékos felkészültségi mérőszámot rendeltünk, értelemszerűen a 100% a teljes felkészültséget a 0% pedig a felkészültség teljes hiányát jelzi. Természetesen a 100%-os felkészültség is csak azt jelenti, hogy az adott terület kész az információs fejlesztések leggyorsabb ütemű befogadására-előállítására, eléri a fejlett országok átlagos színvonalát. Tehát ezeket a százalékokat az idő előrehaladtával, ahogy az információs fejlesztések világszerte, így itthon is folynak, rendszeresen felül kell vizsgálni. (az eredeti kérdőívet ld. www.readinessguide.org)

Magyarország információs társadalmi felkészültsége (az alapját jelentő indexeket ld. a mellékletben). A százalékos arány után kiemeltünk egy-egy negatívumot és pozitívumot is az adott területről:

1. Hálózati hozzáférés: 
felkészültség: 78%
negatívum
pozitívum
gyorsaság és minőség:
85%
sebesség
választható szolgáltatások
szolgáltatás és támogatás: 
80%
költségek
gyors telefonvonal kiépítés
Internet hozzáférés: 
80%
költségek, megbízható kapcsolat hiánya
Teleházak
Hardver és szoftver: 
85%
költségek
magyar fejlesztések
Információs infrastruktúra: 
80%
otthoni számítógépek alacsony aránya
mobiltelefónia magas fejlettsége
Internet költsége: 
60%
keveseknek elérhető
élesedő verseny

2. Hálózati tanulás:
felkészültség: 70%
negatívum
pozitívum
iskolai hozzáférés: 
75%
időben korlátozott
nemzeti hálózat
Oktatás az ICT segítségével: 
65%
nem kellő mélységben integrált az oktatásba
kiemelten fejlődik
ICT és munkaerő: 
70%
kevés a távtanulás
felismert prioritás

3. Behálózott Társ.:
felkészültség: 74%
Negatívum
pozitívum
Online szervezetek és emberek: 
70%
kevés internetező, negatív internet kép
elterjedőben a kulcsszektorokban
Helyi előállítású tartalom: 
80%
kevesen férnek hozzá, területileg eltérő
vibráló sokszínűség, verseny
Mindennapi élet: 
75%
kevesen használják
internet kávézók
ICT a munkahelyen: 
70%
félelem az ICT-től
növekvő hozzáférés 

4. Elektronikus Gazd.: 
Felkészültség: 60%
Negatívum
pozitívum
Foglalkoztatottság: 
70%
kevés tudásmunkás
felismert prioritás
B2C (business-to-consumer): 
60%
online gazdasági kultúra hiánya
hirdetések a hagyományos médiában is
B2B (business-to-business): 
50%
ICT nem kellő kihasználtsága
úttörő kezdeményezések jelei

5. Információs Politika
Felkészültség: 65%
Negatívum
pozitívum
Elektronikus kormányzás: 
60%
stratégia hiánya
létező web-site-ok
Telekommunikációs szabályozás: 
65%
MATÁV monopólium
liberalizációs törekvések
Kereskedelem-politika és ICT: 
70%
magas ÁFA az ICT eszközökön
csökkenő vámtarifák

A táblázatból levonható tanulságok:

Az öt területet összegezve Magyarország információs társadalom felkészültsége 69%-os, vagyis kicsivel jobb, mint kétharmados.

1. 	Meglepő, de a hálózati hozzáférés terén az ország jobb adottságokkal rendelkezik, mint az összes többi területen. A probléma az, hogy a hozzáférés egyelőre nagyon költséges és az infrastrukturális háttér sem mindenki számára adott. 
2. 	A hálózati tanulás terén Magyarország felkészültsége a közepesnél valamivel jobb. A sokat hangoztatott Sulinet fejlesztés a világon az egyik legtöbbet idézett példa volt a kilencvenes évek végén. Napjainkra azonban ezen a területen is lemaradás érezhető, mivel a versenytársak is ezen a területen erősítenek.
3. 	A társadalom behálózottságának mértéke jó, ami szintén meglepőnek tűnhet. Viszont kevesen férnek hozzá ténylegesen a magyar nyelvű helyi tartalomhoz így van ez még a munkahelyeken is.
4. 	A legrosszabb teljesítményt az elektronikus gazdaság könyvelheti el, annak ellenére, hogy a magyar információs fejlődés húzóerejét jelenti a gazdaság. Ez azonban nem véletlen: az amerikai igényekkel készült eredeti kérdőív nem találja versenyképesnek a kelet-európai felkészültséget, mint ahogy például az Európai Unió is ezen a téren van a leginkább lemaradva.
5. 	Gyenge közepest produkált az információs politika is. Ennek elsődleges oka az elektronikus kormányzás terén érezhető hiányosságok, de a távközlési piac részbeni kötöttsége a MATÁV monopóliuma révén szintén rossz pontot jelent, aminthogy a Szingapúri Egyezménytől való távolmaradás és a számítógépek magas ÁFA tartalma is.

Összefoglalva elmondható, hogy a kérdőív az ország információs fejlettségét tekintve éppen fordított sorrendet adott, mint ahogy az előzetes várakozások alapján bárki gondolhatná: a gazdaság és a tanulás rosszabbul szerepelt, a hozzáférés és a társadalmi behálózottság pedig jobban. Ennek oka, hogy a kérdőív sokkal magasabb követelményeket állít a gazdaság és az oktatás, mint húzóágazatok elé, így az öt terület százalékos eredményeinek egymással való összevetése torzít. Azt a látszatot kelti, mintha ezek a területek lennének a legelmaradottabbak. Valójában ezek a kulcsterületek azok, ahol az ország az információs fejlesztéseket tekintve ténylegesen a legjobb eredményeket produkálhatja, de nem elmaradottak a többi területhez képest. Viszont a hálózati hozzáférés és a társadalom behálózottságának területén - ahol a kérdőív igen engedékeny - úgy tűnik nincsenek problémák, miközben a kérdőív is felszínre hozza, hogy magas az Internet költsége és kevés az online tartalom idehaza, ami különösen problematikus a gazdaságban, az oktatásban és a politikában.

Valójában egy kétütemű fejlesztési politikát sugall a kérdőív, ahol a gazdaság és az oktatás felé a lehető legmagasabb elvárásokat kommunikálja a politika, miközben a hozzáférés és a társadalmi behálózottság kiépítése az első gazdasági és oktatási eredményeken alapulva állhat növekedési pályára. A gazdaság a változások motorja. Hiába gondoljuk azonban, hogy ez a legfejlettebb információs társadalmi terület Magyarországon, mert minden versenytársunknál ugyanez a húzó ágazat. A gazdaság változik a legdinamikusabban. Hosszú távon azonban az oktatási befektetések térülnek meg a legjobban, versenyképes tudásmunkásokra van szükség.

Az ország információs fejlettségének felméréséhez és a kép további árnyalásához hozzákapcsolódik, hogy:
1. 	a fenti kérdőív csak az egyik, de nem az egyetlen módszer az információs társadalom mérésére.
2. 	a kérdőív olyan területeket hagy ki a mérésből, amelyek igen fontosnak tűnhetnek: pl. kultúra, egészségügy, hátrányos helyzetű emberek.
3. 	éppen ezért a kutatás további folytatása és kibővítése-elmélyítése szükséges, ehhez azonban ésszerűnek tűnik egy olyan kutatócsoport felállítása, amely rendszeresen szemlézi és ismerteti a nemzetközi kutatásokat valamint időről-időre elvégzi a hazai állapot felmérését az elkészülő nemzeti információs stratégiához kapcsolódóan.

Melléklet:

Az információs felkészültség legfontosabb területei, alterületei és indexei:

A fő területek:
1.	Hálózati hozzáférés
2.	Hálózati tanulás
3.	Behálózott társadalom
4.	Elektronikus Gazdaság
5.	Információs Politika

A fő területekhez kapcsolható alterületek és indexek:
1. Hálózati hozzáférés: 
a.)	gyorsaság és minőség: sikeres helyi telefonhívások aránya, a telefonvonal minősége, 100 telefonvonalra jutó hibás kapcsolások száma évente, a telefonon keresztüli átlagos Internet-elérés sebessége, helyi és országos gerinchálózatok száma és adatátviteli sebessége, a bérelt vonalak adatátviteli képessége, adatvesztés aránya.
b.)	szolgáltatás és támogatás: telefonvonal kiépítésének ideje az igényléstől a használatig, a szolgáltatókkal való kapcsolattartás lehetőségei (telefon, levél, e-mail), hibabejelentéstől számított elhárítás ideje, online segítségkérés lehetősége, infokommunikációs eszközök (ICT) karbantartása és technikai háttere, web-design piac jellege (tartalomtól a technológiai fejlettségig).
c.)	Internet hozzáférés: helyi ISP-k száma 1 millió lakosra vetítve, rendelkezésre álló szolgáltatások sokszínűsége (sebesség, szolgáltatás, biztonság, minőség és ár szempontjából különböző választható megoldások léte), ISP-k milyen web-üzemeltetési segítséget nyújtanak (tanácsadástól a tárhelyig), nyilvános Internet hozzáférés lehetősége adott-e (az iskolán, munkahelyen és lakáson kívül): kávézók és teleházak, megbízható modemes kapcsolat a helyi ISP-khez, bérelhető vonalak állnak rendelkezésre a gazdasági vállalkozások számára, vezeték nélküli (mobil) Internet elérés lehetősége.
d.)	Hardver és szoftver: H+S boltok száma, a H+S-ek költségei, a H+S helyi nyelven is elérhetők (termékleírások és maga a szoftver), a termékek származási helye (helyben termelt H+S termékek aránya).
e.)	Információs infrastruktúra: vezetékes telefonvonalak száma 1000 lakosra vetítve, mobiltelefon elterjedtsége, kábelszolgáltatások elterjedtsége háztartásokra vetítve.
f.)	Internet költsége: telefonos hozzáférés költsége (nemzetközi hívás árú vagy helyi), bérelt vonal költsége, a piaci verseny jellege, van-e ingyenes ISP a piacon, az ár-sebesség és használat (adatmennyiség és idő) összefüggéseit figyelembe veszik-e beárazáskor, a korlátlan hozzáférés lehetősége időkorlát nélkül fennáll-e.

2. Hálózati tanulás:
a.)	iskolai hozzáférés: milyen iskolai szinten elterjedt az ICT (egyetemtől az alsó tagozatig), ki fér hozzá az eszközökhöz (csak egyes tanárok – minden diák is), a számítógépek típusa (csak idősebb 386-486-os gépek – modern P3-as gépek is), hálózatba vannak-e kötve a gépek (helyi hálózat, iskolák közötti hálózat, Internet), az Internet elérés típusa (modemes-e), a számítógépet mire használják (csak elektronikus dokumentumkezelésre-e), van-e CD-ROM könyvtár, hány számítógép jut egy diákra, a számítógéplaborok nyitvatartása és hozzáférhetősége, van-e iskolai laptop, be van-e kötve a nemzeti iskolai hálózatba.
b.)	Oktatás az ICT segítségével: ki használja a számítógépet és mire (tanár-diák, oktatásra-kapcsolattartásra), a számítógép szerepe és integráltsága a tantervbe, az oktatók-diákok számítógépes tudása mennyire szisztematikus, elengedhetetlen-e a számítógép az oktatásban?
c.)	ICT és munkaerő: vannak-e ICT, informatika és programozói ismeretek oktatására szakosodott intézmények, a tanulási lehetőségek sokszínűsége (szoftver-és hardvergyártói, kereskedői oktatási programok, munkaadó szervezte oktatás, magánoktatói központok, nemzeti oktatási intézmények, távtanulási lehetőségek).

3. Behálózott Társadalom:
a.)	Online szervezetek és emberek: a népesség hány százaléka hallott már az internetről, a népesség hány százaléka használta már az internetet legalább egyszer, mennyien használták az elmúlt három hónapban, a gazdasági szervezetek hány százalékának van regisztrált Internet neve és üzemeltet oldalt, 1000 főre vetítve mennyi Internet oldal van az országban, hirdetik-e az online oldalakat a hagyományos médiában, a felhasználók nemi, életkori sajátosságai és iskolai végzettsége (fiatal, magasan kvalifikált férfiak vannak-e többségben).
b.)	Helyi előállítású tartalom: helyi tartalommal üzemelő oldalak száma, a helyi nyelven elérhető oldalak száma, a BBS, Usenet, levelezőlista és hírlevél elterjedtsége a közösségben, az oldalak statikus-dinamikus jellege, oldalfrissítések rendszeressége, web-hez kapcsolódó oktatás költsége és hozzáférhetősége, a helyi tartalom előállítóinak sokszínűsége (nem csak hivatásosak).
c.)	Mindennapi élet: az ICT mindennapi használatának elterjedtsége (mennyien használnak minden nap ICT-t), mennyire alapja a társadalmi kommunikációnak a papír, jól körülírható csoportok használnak-e: telefont, mobiltelefont, faxot, nyomtatót, számítógépet és személyi digitális asszisztenst (PDA); nyilvános telefonállomások száma és hozzáférhetősége, személyi számítógépek és Internet hozzáférés elterjedtsége, Internet kávézók, teleházak és más nyilvános hozzáférést biztosító intézmények-helyek száma a közösség egészéhez viszonyítva, mennyire elterjedt az otthonról bonyolított online vásárlás, banki szolgáltatások igénybevétele, befektetés; az online kereskedelmi kapcsolat, a B2B, a B2C, az online chat-elés elterjedtsége.
d.)	ICT a munkahelyen: a gazdasági vállalkozások által leggyakrabban használt eszközök (hagyományos levél, telefon, fax, számítógép, e-mail, Internet), mire mit használnak, mennyi alkalmazottra mennyi telefonvonal, fax, számítógép jut; van-e belső hálózat, saját használatú e-mail; névjegykártyán e-mail cím szerepel-e.

4. Elektronikus Gazdaság: 
a.) 	Foglalkoztatottság: az ICT-hez kapcsolódó állások aránya, a tudásmunkások aránya, az egyes vállalkozásoknál az ICT stratégiai szerepének felismerése.
b.) 	B2C (business-to-consumer): a vállalkozások és a fogyasztók közti kommunikáció arányai: személyes kontaktus, papíralapú, telefonos, faxos, online; a helyi vállalkozások hány százaléka tart fent saját Internetes oldalt (ezek frissítésének rendszeressége, statikussága, szolgáltatásai), vásárlás lehetséges módjai (személyestől az online rendelésig), mire használják a vállalkozások és a vásárlók az internetet (pl. marketing, információ-beszerzés, vásárlás...), a vásárlások hány százaléka online, megjelennek-e a kereskedelmi web-oldalak hirdetései a hagyományos médiában.
c.) 	B2B (business-to-business): a vállalkozások közötti kommunikáció arányai: személyes kontaktus, papíralapú, telefonos, faxos, online; felismerik-e az ICT költségkímélő szerepét a vállalkozások, a B2B kereskedelem hány százaléka elektronikus, megváltozott-e az ICT-től a piac szerkezete?, az elektromos rendszerek a vállalati tevékenységek mekkora hányadát fogják át (a beszállítástól, a számlázáson át a kiszállításig).

5. Információs Politika
a.) 	Elektronikus kormányzás: online hozzáférhető kormányzati anyagok hányada, megteremtődött-e az online kormányzás politikai tudatossága, a kormányzat-gazdaság-állampolgárok közti kommunikáció jellege (személyestől az e-mailig), kormányzati szervek Internetes oldalainak aránya, tartalma, frissítése; a legfontosabb információk terjesztésének leggyakoribb módja, intézményi információs stratégia léte és alkalmazása, formanyomtatványok és elektronikus tranzakciók lehetősége (pl. adófizetéshez).
b.) 	Telekommunikációs szabályozás: liberalizált-e a távközlési piac, a telekommunikációs szolgáltatásokat hány szereplőtől lehet igénybe venni, verseny mértéke, a szabályozás gazdasági és politikai függetlensége, a szabályozás megvitatásába bevontak sokszínűsége, nemzetközi szabványok érvényesülése.
c.) 	Kereskedelem-politika és ICT: az ICT-re kivetett vámok, adók, illetékek mértéke, megszorító intézkedések az ICT kereskedelmében, az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos politikai szabályozás milyensége, a helyi szabályozások összehangoltsága más országokéval vagy nemzetközi szervezetekkel, a külföldi beruházások mennyisége az ICT gyártásába és kereskedelmébe, ill. annak szabályozása, esetleg protekcionista korlátozása.





