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A  -
kében van – ez a Gárdonyi Géza-idézet jutott 
eszembe, amikor egy, az IMD frissen megje-

lent digitális versenyképességi listájáról szóló vita 
kapcsán azt az érvelést hallottam, hogy sokkal jobb 
eredményt kellene elérnünk az ilyen listákon, hiszen 
hatalmas összegeket fordítunk a digitális technoló-
giák létrehozására. A vitát az váltotta ki, hogy az 
IMD svájci versenyképesség-kutató intézet 63 orszá-
got rangsoroló listáján csak a 47. helyre kerültünk 
(Világgazdaság 2020. október 2., 8. oldal – a szerk.). 
Persze önmagában az elköltött összeg nagysága, az-
az az „inputráfordítás” még nem mond sokat arról, 
hogy úgy költjük-e el a pénzt, hogy annak az ered-

-
nagyobb legyen. Hiszen a mennyiség nem méri a 

-
ményességét.

Erre az IMD digitális versenyképességi elemzése és 
az Európai Unió Digitális Gazdaság és Társadalom ku-
tatása (DESI index) egyaránt rámutat. Mindkét elem-
zésben jók a pozícióink a digitális technológiák létre-
hozása tekintetében. Például az IMD-elemzésben erre 

a mutatócsoportra a 39. helyen vagyunk, miközben 
az átfogó digitális versenyképességi rangsorban már 
csak a 47. hely a miénk. Az átfogó DESI index alapján 
2020-ban a 27 ország között a 20. helyre kerültünk. 

-
szont a 10., az 5G-felkészültség tekintetében pedig 

technológiák kiépítettségében elmaradásra nem pa-
naszkodhatunk, ami igazolja azt a véleményt, hogy a 
technológiára nem sajnáljuk a pénzt. De akkor miért 
gyengék az általános pozícióink?

-
tele ugyanis a szoftver, a tudás, a képességek, az al-
kalmazkodásra való készség megléte. Igaz ez a társa-
dalom minden szintjén, az állam, a vállalkozások és az 

meg néhány, a tudásszinttel és a készségekkel kapcso-
latos mutatóra elért helyezésünket!

Az Eurostat elemzi az általános digitális képessége-
ket és az alkalmazáshoz szintén szükséges probléma-
megoldó képességet korcsoportos bontásban. A 2019. 

évi adatok szerint nálunk a 25–64 éves korcsoportban, 
illetve a 16–24 éves korcsoportban legalább alapfokú, 

53, illetve 68 százalék rendelkezik. Az EU27 átlagér-
tékei 58 és 80 százalék.

Ha a V4-országok, illetve néhány fejlett, verseny-
képes ország adatait összevetjük, látszik, hogy a ma-
gyarnál rosszabb érték az unió 27 országát tekintve 
a 25–64 évesek körében hét, a 16–24 évesek körében 
pedig három országban van. Az adatok azt bizonyítják, 
hogy gyenge pontunk a technológiát alkalmazni képes 

korcsoportban a lengyelek még nálunk is gyengébb 

-
csoportban. Az új technológiák alkalmazása mentális 

A magyar értéknél rosszabbat az EU 27 országa kö-
zött a 25–64 éves korcsoportban hat, a 16–24 éves kor-
csoportban két ország kapott. Ez az adatunk különösen 

országok között a mi pozíciónk a legrosszabb.
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Jelenleg a negyedik ipari for-
radalomban élünk, amikor a 
digitalizáció beépül a gyártásba, 

a szolgáltatásokba és a mindennap-
jainkba is. Az ötödik ipari forradalom 
pontos képe még nem rajzolódott fel, 
ezért fontos, hogy már most beszéljünk 
arról, milyen környezeti keretek és el-
várások között folytatódjon az emberi-

Az ipari forradalmak gyökeres vál-
tozásokat hoztak a termelésben és a 
fogyasztásban, a politikában és a min-
dennapi életünkben egyaránt. A vál-
tozásokon keresztül pedig az egész 
társadalmi és gazdasági berendezkedé-
sünkre hatással voltak. Mindeközben 

-

felmelegedést és természeti rendsze-

Ezt a környezeti trendet az ötödik 

ipari forradalom nemcsak nem követ-
heti, de kifejezetten meg is kellene 
fordítania. Mélyreható, a saját élet-

nem tudunk fenntarthatóbb társadal-
makat létrehozni, de érdemes felten-

életvitelnek? Iszonyatosan gyorsan és 
folyamatosan változik az életmódunk, 
de mivel ennek a nap 24 órájában ré-
szesei vagyunk, nem mindig vesszük 

-
ember számára nem léteztek számító-

– most pedig el sem tudjuk képzelni az 
életünket nélkülük. Életvitelünk tehát 
folyamatosan változik, a kihívás abban 
rejlik, hogyan kormányozzuk fenntart-
hatóbb irányba.

Az emberiség számos innováció ese-
tében csak utólag gondolkodott azon, 
hogy egy-egy újításnak hosszú távon 

milyen hatása van a környezetre vagy 
akár a felhasználókra. Az ötödik ipa-
ri forradalomban viszont a fenntartha-

kell jelennie. Hogyan lehet kizáró-
lag újrafelhasznált alapanyagból lét-
rehozni a termékemet, minimalizálni 
a termelés során az energia-, víz- és 
anyagfelhasználást? Miként tudjuk 
minél hosszabbra nyújtani a termék 
hasznos élettartamát, életútja végén 
pedig hogyan lehet száz százalékban 
újrahasznosítani? Mindezt a termék-
fejlesztés során folyamatosan szem 

kiindulópontja, hogy el sem kezdünk 
olyan terméket fejleszteni, amelyre 

sokat emlegetett körforgásos gazda-
ság logikája.

Egy példán keresztül megérthet-
jük, hogyan fonódhat össze innova-
tív módon természet és technológia. 
Magyarországon a klímaváltozás és 
a természeti környezet helyreállítása 
szempontjából kulcskérdés a vízgaz-
dálkodás. A fokozódó aszályok káros 

-
tok növekedését nem lehet kizárólag 

olyan hagyományos eszközökkel kezel-
-

se – attól, hogy csöveket és szórófeje-
ket telepítünk, még nem lesz több az 

-
-

ze, hogy az árvizeket, a belvizeket, a 

tavakban, amelyek így a talajon keresz-

-
hoz újra kellene terveznünk hazánk fel-
színi víztérképét, amihez a térinforma-
tikai elemzéseken túl az is kell, hogy 

-
-

hasonló kezdeményezések révén fogal-
mat alkothatunk arról, milyen megkö-
zelítésre és logikára lesz szükségünk, 
hogy az ötödik ipari forradalomnak az 
ember és a bolygó egyaránt nyertese 
legyen.

-

Az ötödik ipari forradalom 
kapujában állunk

 

A digitalizáció csak rendszerszin-
-

ményeket
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Pedig a digitalizáció változtatással is jár, ami meg-
oldandó problémákat vet fel a cégeken belül, de álta-
lában a társadalomban, a közösségekben is. Az oszt-
rák adatok erre a mutatóra is messze jobbak, mint 
a magyarok. A lakosság akkor tudja használni a di-
gitális kormányzás szolgáltatásait, ha egyrészt azok 
felhasználóbarát módon állnak rendelkezésre, más-
részt ha megvan a tudás, a képesség a használathoz.

Az átlagember, amikor az ügyeit akarja elintézni, 
gyakran találkozik azzal, hogy a szolgáltatások nem 

-
pikus jelenség, hogy olyan adatokat, papírokat is 
bekérnek a hatóságok, amelyeket már korábban is 
bekértek. Bizonyos ügyek intézéséhez továbbra is több-

beszkennelve, nagyon gyakran még postán is fel kell 
-
-

ink. Az e-kormányzás tekintetében a 27 európai uniós 
ország között a 23. helyen vagyunk. Azon internethasz-
nálók közül, akiknek 2019-ben valamilyen ügyet kellett 
állami intézménnyel elrendezniük, kevesebb mint 60 
százalék tette azt online formában. Ezzel az EU27 kö-
zött a 19. helyen vagyunk. Az élen közel száz százalék-
kal Finnország található. Az állami online rendszerek 
felhasználóbarátsága tekintetében pedig a 22. hely a 
miénk. A cégek esetén a digitális technológiák terme-
lésirányítási és döntési rendszerekbe épített használa-

-
sal hozhat jó eredményeket. Hiszen egy olyan rend-
szernél, amelyben az elemek egymással kölcsönös 
összefüggésben vannak, az egyes elemek kiemelt fej-
lesztése nem hozza magával a teljes rendszer har-

-
rán látható – a gyenge pontok, a problémás terüle-
tek, a tudáshiány keresése és megoldása. Ez segít 

-
sek legyenek.


