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Műhelymunka - Fókuszban Közép-Kelet Európa I-II.

2001 június legvégén látott napvilágot az Európai Unió információs stratégiájának, az eEurope-nak a mintájára az eEurope+, amely a tagjelölt országok számára nyújt fejlesztési irányvonalakat. Első pillantásra rögtön felmerülnek a kérdések: vajon javaslattételről vagy kötelezően végrehajtandó programcsomagról van-e szó? És egyáltalán, hogyan viszonyul mindez a nemzeti információs stratégiákhoz, amiből ugye most már Magyarországnak is van egy…

Mint tudjuk a kelet-európai országok egy-két kivételtől eltekintve jócskán elmaradnak az Európai Unió információs társadalmi fejlettségétől. Még a gazdaságilag legfejlettebb országokat tömörítő OECD tagok között megtalálható kelet-európai Lengyelországban, Csehországban és Magyarországon is bőven akad tennivaló, ha az átlagos szinten el akarják-akarjuk érni ezen a téren. Például az Internet hozzáférés költségei terén. Az OECD 2000-es összesített adatai alapján az összes tag közül hazánkban a legdrágább a havi 20 óra internetezés, majd Lengyelország, Portugália és Csehország illetve Görögország következik. Kérdés, hogyha az egyébként legfejlettebb kelet-európai országok is csak a sereghajtók szintjén állnak az EU-hoz, vagy az OECD-hez képest, akkor vajon a többi kelet-európai ország fejlettségi szintje hol lehet? Mindezt a témánkra fordítva: kézenfekvőnek tűnik, hogy a tagjelöltek számára elkészített eEurope+-nak a sajátos kelet-európai igényekből kell kiindulnia. Mert hogyan lenne megvalósítható a fejlettek eEurope programja a kapaszkodó tagjelölt országokban? 

Egyébként ne higgyük, hogy a kelet-európaiak elzárkóznának az új technológiától. Egy viszonylag friss felmérés szerint – melyet az Euro RSCG Worldwide készített – a közép-kelet európaiak igen nyitottak az új technológiai vívmányokra: „A térségben a megkérdezettek mintegy 70 százaléka nem értett egyet azzal a kijelentéssel, miszerint a modern technika bonyolítja az ember életét. Ez az arány globálisan 58 százalék, míg Európát tekintve 66 százalék volt. A kutatás szerint a közép-kelet-európai megkérdezettek mintegy fele egyetértett azzal, hogy a modern technika növeli a hatékonyságot. Ugyanakkor világszinten csak a megkérdezettek 41 százaléka nyilatkozott így.” A társadalmi nyitottság, optimista várakozások és fogadókészség tehát jónak mondható. Sőt, más felmérések szerint a várható piaci fejlődés is gyors lesz a következő 5 évben. Például az IDC azt állítja, hogy „az Internet használatban a visegrádi négyek szignifikáns növekedést fognak tapasztalni a következő években. 2000 végére a régió népességének 8%-a kapcsolódott legalább havonta egyszer az Internethez. Az IDC előrejelzése szerint 2005 végére ez a szám 23%-ra nő.”

Ahhoz azonban, hogy a fejlődés gyors legyen és a technika valóban hatékonyabbá tegye az életünket, összehangolt fejlesztési politikára van szükség. Ezt a szerepet szánják az eEurope+-nak. A 2001 június végén megjelent dokumentum mindössze 32 oldalas – melléklettel együtt. Egy rendkívül alapos, ám tömör Akciótervvel van tehát dolga az olvasónak. Az Európai Unió Tanácsa egyébként 2000 márciusában Lisszabonban az EU 15-ök vezetőinek találkozóján tűzte ki célul, hogy Európát a következő évtizedben a legdinamikusabb és legversenyképesebb tudás-alapú gazdasággá változtassa. Ennek érdekében 2000 június 19-20-án Feirában indították el hivatalosan az eEurope Akciótervet a 15 tagország számára. De már 2000 május 11-12-én a Varsóban megrendezett konferencián jelezték a kelet-közép-európai országok, hogy csatlakozni kívánnak az eEurope-hoz úgy, hogy egy ahhoz jellegében hasonló akciótervet dolgoznak ki a kelet-európai országok számára és részvételével. 2001 februárjában a tagjelölt országok mellett meghívták a program kidolgozásába Ciprust, Máltát és Törökországot, így Bulgária, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia és Románia mellett további három ország kapcsolódott be a munkába. A 13 eEurope+ ország méretét – lakosságát, későbbi potenciális piacát – tekintve szinte vetekedik a 15 tagot számláló EU-val. Ha mind a 28 ország végrehajtja az eEurope ill. eEurope+ célkitűzéseit, akkor Európa tényleg a legfejlettebb tudásgazdasággá és társadalommá válhat. A jövő héten annak járunk utána, hogy mik a jövő információs társadalmába elvezető eEurope+ program alappillérei.

A közép-kelet európai országok illetékes képviselői már 1998 óta rendszeresen találkoztak és tárgyaltak az információs társadalommal kapcsolatos kérdésekről. Később ennek talaján kezdték el kidolgozni az eEurope+ akciótervet. A program végrehajtásához az Európai Unió közösségi anyagi forrásokkal is hozzájárul. Az egyik fő cél a szabályozási keretfeltételek egységes megteremtése az újgazdaságba való átmenethez. 

Az eEurope+ részleteinek meghatározásakor a csatlakozásra váró országok túlnyomó része már rendelkezett saját nemzeti információs stratégiával, kivételt csak Albánia, Macedónia, Magyarország és Szlovénia jelentett, de ezekben az országokban is elindult a nemzeti programalkotás. Például hazánkban 2001 tavaszán fejeződött be ez a folyamat. Lényegében az eEurope+ arra törekedett-törekszik, hogy összhangba hozza az EU hivatalos információs programjának – az eEurope-nak – a célkitűzéseit és az említett nemzeti stratégiákat, így állítva elő egy közös hibrid programot, az eEurope+ akciótervet. Az ebben rejlő problémát az akcióterv készítői úgy látták megoldhatónak, ha egy az egyben átveszik az EU programjának törekvéseit, de végrehajtásukhoz saját belső dátumokat és ellenőrzési metódusokat rendelnek hozzá. 

Tehát a 13 csatlakozásra váró ország információs programja a következő célokat tartja elsőrendűnek:
	Az információs társadalom megalapozása:
	megfizethető árú telekommunikációs szolgáltatás hozzáférhetővé tétele mindenki számára,
	a Közösségi Joganyag (acquis) információs társadalommal kapcsolatos részének átvétele.
	Olcsóbb, gyorsabb és biztonságosabb Internet:
	olcsóbb és gyorsabb Internet hozzáférés,

gyorsabb Internet a diákoknak és kutatóknak,
biztonságos hálózatok és intelligens kártyák.
	Befektetés az emberekbe és a(z információs) jártasság megszerzésébe:
	az európai fiatalság beléptetése a digitális korszakba,
munka a tudásalapú gazdaságban,
mindenki részvétele-bevonása a tudásalapú gazdaságba.
	Az Internet használat elősegítése:
	az e-kereskedelem terjedésének felgyorsítása,
elektronikus kormányzat: online hozzáférés a közösségi szolgáltatásokhoz,
online egészségügy,
európai digitális tartalom a globális hálózatok számára,
intelligens közlekedési rendszerek,
online környezet(védelem).

Ezeken az általános célokon belül kell minden országnak tisztán körülhatárolt, konkrét akciókat elindítania, melyekhez jól felismerhető időkeretek tartoznak – a végrehajtást 2002-re és 2003-ra kell időzíteni. A program végrehajtásának az Európán belüli újfajta, digitális megosztottság minimalizálása a célja. De az Európai Unió a csatlakozó országok szükséges fejlődéséhez nem látja elegendő garanciának, ha csak az információs társadalom programot veszik át, ehhez általában véve a tágabb gazdaság modernizálása, a piaci folyamatok átalakítása, a kormányzatok átlátható funkcionálása és a polgárok kapcsolatrendszerének átalakulása is szükséges. Vagyis az információs társadalmi fejlesztés csak egy sokkal átfogóbb modernizálási program részeként képzelhető el. Viszont kérdéses, hogy ennyire különböző fejlettségi szinten lévő országok számára vajon ugyanaz a program jelenthet-e sikeres felzárkózást. De tény, hogy az EU-ba való belépéshez alkalmazkodni kell az Unióhoz, ehhez pedig a belépő országoknak el kell érni egy bizonyos átlagos fejlettségi szintet, vagyis mindenkinek egyformának kell lennie, még ha másképp is…
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IDC "Internet Usage and eCommerce in Central Europe, 2000-2005" July 2001
http://www.idc-cema.com/press/index.php?quote=200107CEIUEC 

Information Society Technologies – Európai Uniós pályázatok
http://www.cordis.lu/ist 

eEurope+2003: A co-operative effort to implement the Information Society in Europe – Action Plan (prepared by the Candidate Countries with the assistance of European Commission) June 2001
http://europa.eu.int/information_society/international/candidate_countries/index_en.htm 
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