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Absztrakt

Kutatásomban három kérdésre kerestem a választ: Hogyan működik egy „digitális  
állam”? Mennyiben járul hozzá az információtechnológia szektor Észtország verseny
képességéhez? Összességében vajon megoldáse a digitalizáció a gazdasági előrelépésre?

Észtország relatív erőssége az átlátható, hatékony intézményi rendszeren és a csök
kentett kormányzati szabályozási terheken felül a stabil makrogazdasági és politikai 
környezet, a kedvező adókörnyezet és az alacsony szintű korrupció. Ugyanakkor az 
állampolgárok bevonása és a közszféra digitalizálása lassan zajlik. Ráadásul az informá
ciós és kommunikációs technológiák környezetigazdasági hatásai a valóságban sokkal 
differenciáltabbak, mint azt elsőre feltételeznénk. Mindent összevetve Észtország gaz
dasági átalakulásához és előrelépéséhez nagyban hozzájárult a digitalizáció, amelynek 
azonban árnyoldalai is vannak.

Kulcsszavak: Észtország, digitalizáció, gazdaságpolitika, gazdasági növekedés, gazda
sági fejlődés

A kutatást az EFOP 3.6.1-16-2016-00012 számú Innovatív megoldásokkal Zala megye 
K+F+I tevékenysége hatékonyságának növeléséért című projekt támogatta.

1 Bálint Kata BGEKKK NG alapszakos hallgató; email: katabalint94@yahoo.com.



6 Bálint Kata: A digitalizáció gazdasági hatásai – Észtország példája 

Bevezetés

A Szovjetunió felbomlását követően Észtország 1991ben nyerte el újra függetlenségét. 
Hamar nyilvánvalóvá vált – ahogy azt később részletesen bemutatom –, hogy az 1,3 mil
liós kis balti ország jövője kizárólag a szolgáltató szektor, azon belül az információ
technológia fejlesztése révén biztosítható. Észtország elhatározta, hogy az első „digitális  
állam” lesz. Ehhez viszont stabil és fejlett technológiára volt szükség, mely megalapoz
ta a mai elektronikus közigazgatási rendszert. Ma lényegében kijelenthetjük, hogy ez 
az erőforrásokban szegény kis ország az informatikára való szakosodásnak köszönheti 
versenyképességét. 

Kutatásomban három kérdésre kerestem a választ: Hogyan működik egy „digitális 
állam”? Mennyiben járul hozzá az információtechnológia szektor Észtország verseny
képességéhez? Összességében vajon megoldáse a digitalizáció a gazdasági előrelépésre?

Kutatásomat primer és szekunder módszerrel végeztem. Primer kutatásom során 
személyes interjúkat készítettem Észtországban, a Tallinn University of Technology 
(TalTech) – Ragnar Nurkse Department of Innovation and Governance intézmény 
kutatóival és professzoraival.2 Szekunder kutatásom folyamán feldolgoztam az idegen 
nyelvű szakirodalmat, statisztikai adatokat gyűjtöttem és elemeztem.

1. Hadigazdaságból szolgáltatásalapú gazdaság – észtország átalakulása

Észtország mai helyzetéhez, megfogalmazott stratégiájához szorosan kapcsolódik föld
rajza, történelme, társadalma és gazdasága, a rendszerváltás utáni átalakulás folyamata. 
A rövid, általános bemutatás célja, hogy közelebbről megismertessem az olvasókkal 
Észtországot, s ezzel is keretet, hátteret adjak a dolgozat szűkebb témájának megérté
séhez.

Észtország egy mindössze 1,3 millió fős kis balti ország, földrajzi értelemben Európa 
északkeleti részén helyezkedik el. Nyugatról a Baltitenger, északról a Finnöböl, keletről 
Oroszország, délről Lettország határolja. Területe 45 336 km², mely megközelítőleg egy 
fél magyarországnyi területnek felel meg. Lévén az Európai Unió (továbbiakban: EU, 

2 Robert Krimmer, Shobit Shakya, Wolfgang Drechsler és Erkki Karo.
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EU28) negyedik legkisebb országa – Málta, Luxemburg és Ciprus után –, Észtország 
lakossága az EU népességének 0,26%át teszi ki (Kivilaid et al. 2017).

Észtország bonyolult történelmi háttérrel rendelkezik. Az észtek rövid történelmi 
bemutatását kronologikus felsorolás szerint a 17. század közepétől kezdem, amikor  
a mai Észtország – Estland (ÉszakÉsztország) és Livland (DélÉsztország és Észak
Lettország) – egésze svéd fennhatóság alá került. Ezután I. Péter orosz cár a nagy északi 
háború (1700–1721) során annektálta az estlandi és livlandi területeket. Később Estland 
és Livland egyesült, majd az észtek – kihasználva a cári birodalom elleni német táma
dást – kikiáltották függetlenségüket, azonban nem sokkal később Észtországot meg
szállták a németek. Az 1918–20as észt függetlenségi háború során az észtek sikeresen 
visszaverték a német és szovjetorosz csapatokat. A szovjetek 1940ben, azt követően  
a nemzetiszocialisták 1941ben megszállták Észtországot, és bábkormányt3 alakítottak. 
1944ben a Szovjetunió újra elfoglalta Észtországot, így Észt Szovjet Szocialista Köz
társaság (továbbiakban: Észt SZSZK) néven működött tovább az ország (Raun 2001).  
A második világháborút követően az Észt SZSZKban megindult az erőszakos ipa
rosítás, mely külföldiek betelepítéséhez és fokozódó városiasodáshoz vezetett (Kalvet 
2016). Észtország rendkívül szegény természeti kincsekben, lényegében csak az olaj
palára4 támaszkodhat. Ebből kifolyólag – az olajpala kitermelésén és feldolgozásán felül 
– a szovjetek a nehéziparon belül főként a fegyvergyártásra koncentráltak, perifériára 
sodorva ezzel a hagyományos könnyűipart (Varblane 2017). A szovjet érdekszféra fel
bomlása, a keletközépeurópai országok rendszerváltásának folyamata a Szovjetuniót 
is elérte. A moszkvai puccsot5 kihasználva az észtek már másnap – 1991. augusztus 
20án – kikiáltották az Észt Köztársaság függetlenségét, amit a Szovjetunió pár nappal 
később – 1991. szeptember 6án – elismert (Raun 2001).

Észtország napjainkban állam, illetve kormányformáját tekintve parlamentáris 
köztársaság (Kivilaid et al. 2017). Társadalma rendkívül heterogén, hiszen a szovjet 
idők alatt az országban fennálló hatalmas munkaerőhiányt a tömeges betelepítés kí
vánta megoldani (Kalvet 2016). Mindez olyan társadalmat hozott létre, mely nagy 
arányban külföldi nemzetiségű. A legutóbbi, 2011es népszámlálás alapján Észtország 

3 Önálló cselekvésre nem képes, idegen érdekeket szolgáló kormány.
4 Az említett nem megújuló erőforrás nem összekeverendő a palaolajjal, hiszen az olajpala kitermelése más folya

matot igényel. Az energiahordozó rendkívül költséges kitermelése az északnyugati ipari területeken folyik, ami 
a környezet károsítása mellett elborzasztó látképet hagy maga után.

5 1991. augusztus 19én történt politikai puccskísérlet, melyet követően a Szovjetunió összeomlott.
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lakosságának közel 70%a észt, 25%a orosz nemzetiségű. A fennmaradó 5% kisebb 
etnikai csoportokat foglal magába, nagyrészt az ukrán, belorusz és finn kisebbséget. A 
népszámlálás szerint összesen 180 etnikum képviselteti magát Észtországban (Statistics 
Estonia é. n.).

A függetlenség visszanyerését követően Észtország fő célja a fejlett EUtagállamok
hoz való felzárkózás, a gazdasági és politikai stabilitás elérése volt, mely felzárkózási 
folyamat a mai napig tart (Varblane 2017). Észtország kereskedelmén és tőkepiacain 
nagymértékű liberalizáció ment végbe, a vállalatok többségét 1995ig privatizálták 
(Kalvet 2016). A lendületes gazdasági átalakulás eléréséhez – a gyors privatizáció mel
lett – kulcsfontosságú volt a külföldi befektetők megjelenése. A külföldi közvetlentőke 
befektetések (továbbiakban: foreign direct investment, FDI) jogi kereteit az észt kor
mány már a függetlenség visszanyerését követő években meghatározta. Az FDIjal kap
csolatos általános rendelkezések nagyon kedvezőek voltak a külföldi befektetők számára, 
hiszen az észt kormány nemzeti elbánásban részesítette a befektetőket, továbbá garan
tálta a teljes nyereség külföldre utalásának lehetőségét. 2000től a vállalatoknak csak  
a kivett osztalékok után kell társasági adót fizetniük (Varblane 2017). Tehát Észtország 
felzárkózási folyamatának meghatározó eszköze az FDI. Észtország FDIra alapozott 
exportorientált mivolta miatt a beáramló külföldi közvetlentőkebefektetések száma 
robbanásszerűen megugrott a kétezres évek elejétől (1. ábra). Napjainkban a Baltikum 

A szocialista rendszer bukását követő gyors politikai és gazdasági átalakulási folya

mat elősegítette a globális és regionális integrációkhoz való csatlakozási folyama

tot. A gazdasági sikereknek és a stabil politikai helyzetnek köszönhetően Észtország 

1991ben tagja lesz az Egyesült Nemzetek Szervezetének (továbbiakban: ENSZ); 

1999ben a Kereskedelmi Világszervezetnek (továbbiakban: World Trade Organi

zation, WTO), 2003ban az Északatlanti Szerződés Szervezetének (továbbiakban: 

North Atlantic Treaty Organisation, NATO), 2004ben az Európai Uniónak, 2010ben  

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (továbbiakban: Organi

sation for Economic Cooperation and Development, OECD), 2011ben az euró

zónának (továbbiakban: Euro Area 19, EA19) (Varblane 2017).
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országai közül hozzávetőlegesen Észtország rendelkezik a legmagasabb külföldről be
áramlott FDIállománnyal (2. ábra).

1. ábra: Az Észtországba áramló külföldi közvetlentőke-befektetések alakulása
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Forrás: Az UNCTAD6 adatai alapján saját szerkesztés

2. ábra: A Baltikum országaiba külföldről beáramlott FDI-állomány alakulása a GDP %-ában

Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés

6 United Nations Conference on Trade and Development (ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája).
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Az OECD 2012es adatai szerint a külföldi közvetlentőkét befektetők nagyrészt  
a skandináv országokból kerülnek ki (Finnország, Svédország, Norvégia stb.). Az  
FDIjal nemcsak tőke, hanem technológia, menedzsment és termelésszervezési isme
re tek és piachoz való hozzáférés is jár (Antalóczy é. n.). Meglátásom szerint a skan dináv 
technológiatranszfer meghatározza a technológiai színvonal fejlődését Észtországban. 
Emellett – a kis országokhoz hasonlóan – Észtország rendkívül nyitott gazdasággal 
rendelkezik (3. ábra).

3. ábra: Észtország és az EU-28 áruk és szolgáltatások importja és exportja a GDP %-ában
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Forrás: Világbank adatai alapján saját szerkesztés

Az FDIra alapozott stratégia eredménye az észt gazdaság szerkezetének gyökeres  
átalakulása. 1995 előtti összehasonlító adatok a gazdaság szerkezetére vonatkozólag 
nem állnak rendelkezésre. Ámbár feltételezhetjük, hogy – az Észt SZSZK megszűnését 
követően – 1995re jelentős átalakuláson ment keresztül az észt gazdaság, hiszen meg
szűnt a szovjet nehézipari fókusz és az ország mindinkább szolgáltatásközpontúvá vált 
(1. táblázat).
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1. táblázat: A hozzáadott érték megoszlása ágazatonként Észtországban (folyó áron, %)

Nemzetgazdasági ágak 1995 2000 2005 2010 2015 2016

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat 5,7 4,8 3,5 3,2 3,1 2,6

Bányászat és kőfejtés 1,9 1,2 0,9 1,4 1,4 1,2

Feldolgozóipar 19,8 17,3 16,6 15,7 16,0 15,7

Villamosenergia, gáz, gőzellátás,  
légkondicionálás 2,7 2,5 2,8 3,9 3,2 3,0

Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése,  
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 0,9 0,9 0,9 1,1 0,9 1,0

Építőipar 6,6 5,9 8,6 5,9 6,1 6,0

Kereskedelem, gépjárműjavítás 12,0 12,6 14,4 11,8 11,9 12,2

Szállítás, raktározás 8,4 10,5 8,5 9,0 8,0 7,7

Szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás 1,4 1,6 1,7 1,5 1,9 2,1

Információ, kommunikáció 4,5 5,2 4,7 5,3 5,5 5,8

Pénzügyi, biztosítási tevékenység 2,8 4,0 3,9 4,1 3,9 3,9

Ingatlanügyletek 6,4 11,6 9,8 9,8 10,5 10,3

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 3,2 3,4 4,4 5,3 5,5 5,4

Adminisztratív és szolgáltatást támogató  
tevékenység 1,3 1,5 3,3 3,7 3,5 4,0

Közigazgatás, védelem; kötelező  
társadalombiztosítás 10,1 6,4 5,7 7,5 7,2 7,4

Oktatás 6,2 5,1 4,6 5,0 4,7 4,9

Humánegészségügyi, szociális ellátás 3,5 3,0 3,1 3,7 4,0 4,2

Művészet, szórakoztatás, szabadidő 1,1 1,5 1,8 1,3 1,6 1,7

Egyéb szolgáltatás 1,5 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0

Összesen 100 100 100 100 100 100

Forrás: A Statistics Estonia adatai alapján saját szerkesztés

A Statistics Estonia adatai alapján Észtország gazdaságának főtevékenység szerinti 
megoszlása meglehetősen átalakult, főképp a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halá
szat, illetve a bányászat és kőfejtés kibocsátási volumene csökkent jelentősen. A klasszi
kus feldolgozóipar is gyengülni kezdett, hiszen – ahogy korábban említettem – a vas
függöny lehullása után megszűnt az erős nehézipari fókusz. A Statistics Estonia adatai 
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szerint a feldolgozóipar nagymértékű változásokon ment keresztül. Figyelemre méltó  
a számítógép, elektronikai, optikai termékek és a villamos berendezések gyártásának és 
exportjának erőteljes megugrása (2. táblázat és 4. ábra).

2. táblázat: A feldolgozóipari termékek exportjának megoszlása Észtországban (%)

Feldolgozóipari termékek 2005 2010 2015 2016

Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 8,8 9,1 8,6 7,9

Textília, ruházati termék, bőrtermék gyártása 16,8 7,7 6,0 6,5

Fa és papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 21,7 20,0 20,8 21,7

Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 0,7 1,2 1,2 1,1

Vegyi anyag, termék gyártása 5,5 4,3 4,4 3,3

Gyógyszergyártás 0,6 0,6 0,6 0,3

Gumi, műanyag termék és egyéb nemfém ásványi termék  
gyártása 6,9 6,1 4,8 5,0

Fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása  
(kivéve: gépek és berendezések) 8,8 9,2 7,4 7,5

Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 7,9 18,8 23,5 24,0

Villamos berendezés gyártása 4,7 6,7 7,1 7,9

Máshova nem sorolt gép, berendezés gyártása 3,7 3,3 3,8 3,9

Járműgyártás 4,7 6,9 6,1 5,4

Bútorgyártás; egyéb feldolgozóipari tevékenység; gép,  
berendezés javítása, üzembe helyezése 9,3 6,1 5,6 5,6

Összesen 100 100 100 100

Forrás: A Statistics Estonia adatai alapján saját szerkesztés

Az 1. táblázatból kitűnik, hogy az elmúlt években a szolgáltatások részesedése erőtelje
sen nőtt, illetve szerkezete is átalakult. Az elmúlt 20 évben a gazdaságon belül a szállás
helyszolgáltatás, vendéglátás; információ, kommunikáció; pénzügyi, biztosítási tevé
kenység; ingatlanügyletek; adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységágak 
megoszlása rendkívüli ütemben nőtt. Itt kiemelném az adminisztratív és szolgáltatás 
ágat, hiszen napjainkban a hozzáadott érték megoszlása 270%kal több, mint ahogy 
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azt az 1995ös adatnál megfigyelhettük. Az észtek az 1990es évek elején kiemelten  
a szolgáltató szektorra kezdtek el koncentrálni, és kezdetét vette az új szolgáltatás
típusok fejlesztése is. A modern információskommunikációs ipar megjelenése, to
vábbá az információs és kommunikációs technológia (továbbiakban: IKT) terjedése 
továb bi területeken, mint a banki szolgáltatások és közigazgatás, hozzájárult ahhoz, 
hogy manapság Észtország – a méretéhez és adottságaihoz képest – viszonylag jelentős 
súllyal rendelkezik az Európai Unióban (Kalvet 2016). Véleményem szerint a gazdasági 
és azon belül a feldolgozóipari szerkezet átalakulásához erősen kapcsolódik az FDI 
magas fokú beáramlása. Mindent összevetve Észtországban modern, szolgáltatásalapú 
gazdaság alakult ki.

4. ábra: A feldolgozóipari termékek exportjának megoszlása Észtországban – 2005 és 2016 –
összehasonlítása (%)

Forrás: A Statistics Estonia adatai alapján saját szerkesztés

Az észt gazdaság kicsi és nyitott mivolta miatt meglehetősen érzékeny, hiszen rendkívü
li módon függ a külső hatásoktól. Észtországot három válság sújtotta a kilencvenes évek 
elejétől napjainkig (5. ábra). A Szovjetunió felbomlását követően – az erőszakos iparo
sítás eredményeképp – torz gazdasági szerkezet és rendkívül versenyképtelen struktúra 
jellemezte az észt gazdaságot. A külkereskedelmi nyitás és az állami vállatok privatizáci
ója okozta, úgynevezett tranzíciós válság jellemző volt a többi posztszocialista országra 
is. A következő krízis az 1998as orosz válság miatt tört ki Észtországban, hiszen  

Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása
Textília, ruházati termék, bőrtermék gyártása
Fa és papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység
Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás
Vegyi anyag, termék gyártása
Gyógyszergyártás
Gumi, műanyag termék és egyéb nemfém ásványi  
termék gyártása
Fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása  
(kivéve: gépek és berendezések)
Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
Villamos berendezés gyártása
Máshova nem sorolt gép, berendezés gyártása
Járműgyártás
Bútorgyártás; egyéb feldolgozóipari tevékenység;  
gép, berendezés javítása, üzembe helyezése

2005 2016
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akkoriban Észtország külkereskedelmében még fontos szerepet játszott Oroszország és 
más posztszovjet államok, így a rubel rendkívüli módon való leértékelése megrengette 
az észt gazdaságot. Mindezt a 2007/2008ban induló gazdasági és pénzügyi világválság 
követte (Varblane 2017). Az ábrán megfigyelhetjük, hogy a 2007/2008ban induló gaz
dasági és pénzügyi világválság az észt gazdaságot nagyon erősen érintette, mely után 
meglehetősen súlyos recessziós időszak köszöntött be.

5. ábra: Észtország éves GDP-növekedése
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Forrás: A Világbank adatai alapján saját szerkesztés

A válságot megelőző fellendülés több tényezőnek volt köszönhető. A 2004es EU
csat lakozás révén megnyílt az európai uniós piac, elérhetővé vált a különböző euró
pai uniós támogatások igénybevételének lehetősége, továbbá a gyors gazdasági növe
kedéshez a nagymértékű külföldi közvetlentőkebeáramlás is hozzájárult (Varblane 
2017). Emellett – mint ahogy azt az előzőekben bemutattam – a gazdaságban jelentős 
szerepet játszik a szolgáltatási szektor. Ebből kifolyólag a 2000es évek elején a GDP 
növekedéséhez kiemelten hozzájárult a pénzügyi, turisztikai és ingatlanszolgáltatások 
jelentős bővülése, valamint a kereskedelem, gépjárműjavítás; a szállítás, raktározás és 
az infor máció, kommunikáció szférájának bővülése. Ellenben a gazdasági konjunktú
rával párhuzamosan nőtt a belföldi kereslet, ami hatalmas mértékű adósság felhalmo
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zásához és hamarosan inflációhoz is vezetett. A hitelezők nagyrészt az észtországi piaci 
részesedésükért versengő skandináv bankok voltak (Kalvet 2016). A külföldről be
áramló adósságfinanszírozás belső és külső egyensúlyhiányt teremtett. Mindehhez tár
sult még az ingatlanpiaci fellendülés, ami később tovább mélyítette a válságot (Varblane 
2017). A fent említett okok vezettek a folyó fizetési mérleg hatalmas és egyre szélesedő 
hiányának kialakulásához (Kalvet 2016).

A drasztikus 2009es –14,7%os GDPcsökkenést követően a Világbank adatai sze
rint 2010ben kezdett talpra állni újra a gazdaság (2,3%os GDPnövekedés). Észtország 
bruttó államadóssága 2015ben 9,7% volt, ami messze a legalacsonyabb Európában. 
Továbbá az utóbbi években Észtországnak sikerült helyreállítania a folyó fizetési mérleg 
egyenlegét és fenntartania az aktívumot (6. ábra). Emellett Észtország hitelminősítése 
rendkívül magas, a Moody’s A1, a Standard & Poor AA és a Fitch szintén AAs értéke
lést adott az országnak (Varblane 2017). Az imént leírtak mind hozzájárulnak Észtor
szág versenyképességéhez.

6. ábra: Észtország folyó fizetési mérlegének alakulása a GDP %-ában
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Forrás: A Statistics Estonia adatai alapján saját szerkesztés
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2. Tudásalapú észtország

A kilencvenes években egy olyan országban indult el az információs társadalom épí
tése, mely lakosságának túlnyomó része nemcsak internetképes eszközökkel, de még 
internethozzáféréssel sem rendelkezett. Az elektronikus kormányzás (továbbiakban: 
ekormányzás) – erről a későbbiekben még bővebben írok – megalapozását követően 
2000ben az észt parlament modifikálta az alkotmányt, mely szerint alapvető emberi 
jog a szabadon elérhető internet használata (Szilágyi 2007). A kormány szüntelenül 
bővíti a vezeték nélküli internethozzáférést nemcsak a nagyobb városok forgalmasabb 
pontjain, hanem vidéken is egyre növekvő mértékben. A Világbank 2017es adata alap
ján az egyének mintegy 88%a használja az internetet Észtországban – az európai uni
ós átlag hozzávetőlegesen 79%. Az internet terjedésének köszönhetően Észtországban 
robbanásszerűen megindult az elektronikus közszolgáltatások fejlesztése és terjedése. 
Meglátásom szerint Észtország – a Szovjetunió felbomlását követő – gyors technológiai 
fejlődéséhez az országba beáramló főleg skandináv közvetlentőkebefektetések mellett 
a kutatásfejlesztés (továbbiakban: K+F) és az oktatás magas színvonala is jelentős mér
tékben hozzájárult.

Az ország kutatásfejlesztési és innovációs politikájának megalapozója a Tudásala
pú Észtország – Észt Kutatásfejlesztési Stratégia 2002–2006 (Knowledgebased Esto
nia – Estonian Research and Development Strategy 2002–2006). A stratégiának két 
fő célja volt: a tudásbázisok korszerűsítése és a vállalkozások versenyképességének 
növe lése (Vaikmäe et al. 2001). A 2007/2008as válságot követően az észt gazdaság 
mel lett a kutatásfejlesztés és az innovációs politika is új lendületet vett. A következő 
K+F stratégia a Tudásalapú Észtország – Észt K+F és Innovációs Stratégia 2007–2013 
(Know ledgebased Estonia – Estonian R&D and Innovation Strategy 2007–2013) volt. 
A stratégia elsősorban a versenyképes minőség és a K+F fokozott intenzitását tűzte ki 
célul. Ez a célkitűzés a felsőfokú képzettségű szakemberek utánpótlásának növelését 
és a K+F infrastruktúra jelentős fejlesztését sürgette. Továbbá a stratégia napirendre 
tűzte a globális gazdaságban új értéket teremtő innovatív vállalkozások létrehozását. 
Ez a célkitűzés kihangsúlyozta a nemzetközivé válást, a belső technológiatranszfert, 
az innovatív termékek és szolgáltatások fejlesztésére irányuló befektetéseket. Végezetül 
a stratégia fontos feladatnak jelölte meg egy innovációbarát társadalom létrehozását, 
amelynek célja a hosszú távú fejlődés. Ez a célkitűzés több, szélesebb körű intézményi 
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és társadalmi kérdésre is kiterjedt, beleértve a K+Fre vonatkozó jogalkotási és üzle
ti környezet kialakítását is. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a K+F fontosságára az 
észt gazdaság és társadalom előtt álló politikai és társadalmi kihívások viszonylatában 
(Engelbrecht et al. 2007). A legfrissebb Észt Kutatásfejlesztési és Innovációs Stratégia 
2014–2020 (Estonian Research and Development and Innovation Strategy 2014–2020) 
fő célkitűzései között szerepel a hazai kutatás magas színvonalának fenntartása, az észt 
társadalmat és gazdaságot érintő K+F tevékenységek ösztönzése, a tudásalapú gazda
sági szerkezet élénkítése, továbbá Észtország aktivitásának fokozása a nemzetközi K+F 
együttműködés terén (Ministry of Education and Research 2014). A stratégiák felsorolt 
céljainak hellyelközzel sikerült is eleget tennie az országnak.

Az 1990es évektől Észtország GDParányos kutatásfejlesztési költségei egyenle
tesen nőttek, mely növekedés 2011ben érte el a maximumát (7. ábra). Ezt követően 
nagymértékben visszaesett a K+Fre fordított kiadások összege, azonban a legfrissebb 
észt K+F stratégia célja, hogy 2020ra a kutatásfejlesztésre fordított kiadások összege 
elérje a bruttó hazai termék 3%át (Ministry of Education and Research 2014).

7. ábra: Észtország és az EU-28 K+F ráfordításai GDP-arányosan
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Véleményem szerint Észtország technológiai fejlődéséhez jelentősen hozzájárult  
magas oktatási színvonala is. Ezt jól mutatja a PISA (Programme for International Stu
dent Assessment) felmérés – a különböző készségeket méri a 15 évesek körében –, ahol 
Észtország minden alkalommal, minden területen az elsők között jeleskedik (3. táblázat  
és 8. ábra). Ezenfelül Észtország jócskán az európai uniós átlag felett költ az oktatásra 
(9. ábra).

3. táblázat: A 2015-ös PISA-felmérés első 5 helyezettje

Ország Matematika Szövegértés Természettudomány

1. Szingapúr 564 535 556

2. Japán 532 516 538

3. Észtország 520 519 534

4. Tajvan 542 497 532

5. Finnország 511 526 531

Forrás: Az OECD adatai alapján saját szerkesztés

8. ábra: Észtország PISA-felmérésen elért teljesítménye az OECD-átlaghoz képest
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Forrás: A National Center of Education Statistics adatai alapján saját szerkesztés

Az észt oktatás sikerességét többek között igazolják a következő számok. Az Eurostat 
2017es adatai szerint a befejezett felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 30–34 
éves korosztály körében Észtországban 48,4%, míg az európai uniós átlag 39,9% volt. 
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Továbbá az Eurostat adatai szerint 2012ben7 a 18 évesek Észtországban 92,9%, mi
közben az Európai Unióban átlagosan 80,4% arányban voltak jelen a közoktatásban.  
2012ben8 Észtországban – szintén Eurostatadatok alapján – átlagosan két idegen 
nyelvet beszélt egy középfokú oktatásban részt vevő diák, míg az európai uniós 
átlag 1,6 volt. Érdekességképpen megemlíteném, hogy Észtországban 2012ben in
dult ProgeTiger néven egy program, mely révén az észt gyerekek már az óvodában 
megismerkedhetnek a programozás és robotika alapjaival (HITSA 2015).

9. ábra: Az oktatással kapcsolatos kormányzati kiadások alakulása az állami kiadások %-ában
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Forrás: A Világbank adatai alapján saját szerkesztés

3. Az e-kormányzás technológiai alapja

Először is tisztázni szeretném, mit is értünk az észtek által előszeretettel használt „digi
tális állam” kifejezés alatt. Interjúalanyaim – Shobit Shakya és Wolfgang Drechsler – 
hívták fel a figyelmemet arra, hogy egy állam alapvetően nem tud teljesen digitalizáltan 
működni, hiszen fontos szereplői az emberek. Ennélfogva rendkívül félrevezető tud 
lenni az említett kifejezés, hiszen valójában „digitális állam” alatt a kormányzás digi

7 Frissebb adat nem áll rendelkezésre.
8 Frissebb adat nem áll rendelkezésre.
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talizálását értjük. Ahhoz, hogy egy „digitális állam” biztonságosan és szilárdan tud
jon működni, fejlett és megbízható technológiára volt szükség. A következő részben az 
ekormányzás technológiai alapját képző, elektronikus személyi igazolvány (további
akban: eszemélyi) – mely a kártyát használók elektronikus identitását (továbbiakban: 
eidentitás) biztosítja –, továbbá az XRoad – technológiai és szervezeti környezet – és 
a KSI (Keyless Signature Infrastructure) – Blockchain (továbbiakban: blokklánc) tech
nológia – működését mutatom be röviden, így fény derül az elektronikus szolgáltatások 
(továbbiakban: eszolgáltatások) működésére is. Ezenfelül az ekormányzás technoló
giai alapját a biztonság oldaláról is bemutatom.

3.1. E-identitás

Az észt eszemélyi technikailag egy kötelező személyazonosító igazolvány, ami egy be
ágyazott fájlokat hordozó chipet foglal magába. A hagyományos személyi igazolvány
tól eltérően az eszemélyi használatához egy kártyaolvasóra van szükség. Működését 
tekintve a kártya digitális azonosítást és digitális aláírást biztosít, mely révén hozzáfér
hetővé válnak Észtország eszolgáltatásai (EEstonia é. n.). Maga a digitális azonosítás 
egy 4 jegyű PINkódot (PIN1), a digitális aláírás egy 5 jegyű PINkódot (PIN2) követel 
meg. A magán és kormányzati online szolgáltatások egyaránt elérhetők a kártya segít
ségével. Csak a fontosabb szolgáltatásokat említvén, az eszemélyire épül az elektroni
kus adóbevallás (továbbiakban: eadóbevallás), az elektronikus szavazás (továbbiakban: 
eszavazás), az elektronikus banki ügyintézés, egészségügyi vonatkozásban az egész
ségbiztosítás, elektronikus recept és kórtörténet. Minden azonosító okmány egyetlen 
kártyává olvadt össze, mely felgyorsítja a mindennapi ügyintézést. A legtöbb szolgálta
tás hitelesítési alapon működik, tehát a PIN1 kódra van szükség a hozzáféréshez. Pél
dául ahhoz, hogy az illető megtekintse az elektronikus kórtörténetét, elég a PIN1 kódot 
használnia, hiszen csupán digitális azonosításra van szükség. Azonban ahhoz, hogy  
a kártya használója interneten keresztül el tudjon utalni egy bizonyos pénzösszeget vagy 
az eadóbevallását elküldje, már szükség van a PIN2 kódra – hiszen szükséges a digi
tális aláírás, mely jóváhagyásként funkcionál. Ennélfogva fontos különbséget tennünk  
a hitelesítés és az aláírás között. 2011 óta a lakosok az úgynevezett „MobileID” segít
ségével is azonosíthatják magukat, illetve elérhetik a szolgáltatásokat. Mindez egy SIM
kártyára integrált változata az eszemélyinek, melyhez nincs szükség kártyaolvasóra, 
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csak a személyek okos telefonjára. Azonban továbbra is az eszemélyi azonosítókártya 
a legelterjedtebb formája a digitális azonosításnak Észtországban (Solvak–Vassil 2016).

Robert Krimmerrel az azonosítás és hitelesítés technikai folyamatáról, illetve az 
eidentitás esetleges veszélyeiről beszélgettem. A professzor az interjú során világosan 
összefoglalta az azonosítás és hitelesítés technikai folyamatát. Az azonosítás hagyomá
nyos módon történhet például találkozás, megjelenés, hang alapján, azonban a digitális 
világban teljesen más a helyzet, hiszen nem lehet használni a hagyományos fizikai jel
legeket ahhoz, hogy azonosítani lehessen valakit. A digitális világban ezért szükség volt 
egy digitális identitásra (eidentitás), mely jogszerűen képviseli és azonosítja az adott 
egyént. Minden, ami egyedi, az egy identitás, gondoljunk például egy számsorra. Ám 
ezt a számsort hozzá kell kapcsolni az egyénhez, ami általában hitelesítés útján törté
nik. A hitelesítéshez szükség van egy felhasználói azonosítóra és egy jelszóra annak 
érde kében, hogy azonosítani lehessen azt a fizikai képviseletet, egyént, aki az eidenti
tás mögött áll. A hitelesítésnek három fajtáját ismerjük. Az első a birtoklás – ha például 
a birtokunkban van egy kulcs, akkor ki tudjuk nyitni a hozzá tartozó ajtót. A máso
dik a tudás – ha például valaki tudja a kódot, az be tud lépni a kódhoz tartozó ajtón. 
A harmadik fajtája a hitelesítésnek lényegében biometrikus, hiszen szükség van egy 
személyes jellegre, ami digitalizálható. Lehet ez a személyes jelleg az arcunk formája, 
az íriszünk vagy éppen az ujjlenyomatunk. Mindez kombinálható, gondoljunk például 
a kétlépcsős megerősítésre. Ha valaki belép a jelszavával az adott felületre, nyomban 
üzenetet kap a telefonjára. Mindez a tudáson felül (jelszó) bizonyítja a birtoklást, ez 
esetben azt, hogy a telefon a tulajdonában van.

Robert Krimmer arra hívta fel a figyelmemet, hogy az eidentitásnak digitális jogi 
képviselettel is rendelkeznie kell. A jogi képviselet az állam feladata, hiszen kötelezett
sége garantálni az állam biztonságát. Ámbár eidentitást magánjogi jogalanyok is, mint 
a Facebook vagy a Google, szolgáltathatnak. Krimmer szerint az egyetlen probléma 
az, ha az emberek nem bíznak meg az államban, hanem inkább a Facebookban vagy 
a Googleban. Ezek a magánszolgáltatók valószínűleg többet tudnak az emberekről, 
mint maga az állam. Az állam azonban demokratikus eszközökkel felelősségre vonható, 
a magánszolgáltatók ellenben nem.
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3.2. Az X-Road és a KSI

Mivel a technológia alapvető feltétele az ekormányzásnak, felmerül a kérdés, hogyan 
biztosítható a biztonságos kommunikáció a szétszórt kormányzati adatbázisok és intéz
mények között, melyek különböző technológiát használnak szolgáltatásaik nyújtására. 
Erre a problémára válaszul született meg az XRoad (Solvak–Vassil 2016). Az XRoad 
egy technológiai és szervezeti környezet, amely lehetővé teszi az információs rendsze
rek közötti biztonságos internetalapú adatcserét. A rendszer lényegében az állami és  
a magánszektor közötti kommunikációért felelős, elősegítve a különböző eszolgálta
tások harmonikus működését (Information System Authority é. n.). Az XRoad meg
követeli minden részt vevő intézménytől, hogy megosszák egymással a tárolt adatokat, 
elkerülve ezzel az ismétlődő adatgyűjtést az ügyfelekről. Továbbá az adatmegosztás 
jótékony hatással van a szolgáltatások fejlesztésére, hiszen az információk birtokában 
az intézmények gördülékenyebben tudnak újítani. Az XRoadnak köszönhető gyors 
lekérdezések pénzt és időt takarítanak meg Észtországnak, tehát a rendszer komoly 
hatással van a gazdaságra (Solvak–Vassil 2016).

2007ben Észtország kormányzati rendszerét hatalmas kibertámadás érte, ezért  
a NATOval karöltve átfogó kiberbiztonsági reformba kezdett, létrejött a KSI. A KSIt 
az észtek minden kormányzati folyamat független ellenőrzésére és a lakosság által hasz
nált eszolgáltatások védelmére használják. A KSI egy Észtországban tervezett és világ
szerte használt blokklánctechnológia, amely biztosítja a hálózatok, rendszerek és ada
tok 100%os adatvédelmét. A blokklánc dióhéjban egy megosztott, nyilvános főkönyv. 
Tehát olyan adatbázis, amely lényegében előre meghatározott szabályokat tartalmaz  
a rendszer résztvevői számára. Mindez azt jelenti, hogy senki sem képes manipulálni 
vagy ellopni az adatokat – a hackerek, a rendszergazdák és maga a kormány sem. Az 
észt kormány 2008 óta teszteli a blokklánctechnológiát, 2012 óta már a különböző 
nyilvántartások, mint például az egészségügy is, blokkláncra épülnek (EEstonia é. n.).

Mindemellett az észtek rendkívül nagy figyelmet fordítanak a magánélet védel
mére. A transzparencia jegyében az emberek minden esetben értesítést kapnak arról, 
hogy ki, mikor és milyen célra használja a személyes adataikat a közszférában. Tehát  
a külön böző adatbázisok átjárhatók, ellenben mindenki láthatja, hogy az adataihoz ki 
és mikor nyúlt hozzá. Ennek értelmében a teljes transzparencia érvényesül, viszont nem 
sérülnek a személyiségi jogok. A biztonság oldaláról megvizsgálva az észt kormányza
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ti rendszert, az összességében stabilnak látszik. Igaz, 2017ben egy kis időre le kellett 
állítani az eszemélyi igazolvány rendszerét, hiszen biztonsági rést véltek felfedezni 
rajta. Az eset egyébként komoly bosszúságot okozott az eszemélyit használóknak,  
mivel az azonosítókártyáknak hosszú ideig tartó frissítésre volt szükségük (BBC 2017). 

Mindent összevetve az eidentitás a jövőben a világ más országaiban is hasznos és 
nélkülözhetetlen eszköze lehet a közéletnek. A Robert Krimmer által kiemelt esetleges 
veszélyen felül – ahogy azt a korábbiakban említettem – adódhat kibertámadás, melyet 
követően sérül a biztonság. Azonban mindennek van árnyoldala, és minden ellopha
tó. Minden offenzívából tanulnak a szakemberek, ennek köszönhetően felkészültebbek 
lehetnek és megelőzhetik a hasonló esetek bekövetkezését a jövőben. Észtország a már 
említett 2007es kibertámadás óta nagy erőkkel a NATOval dolgozik együtt. A szer
vezet 2008ban létrehozta Tallinnban a Kibervédelmi Kiválósági Központját (NATO 
Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence), ami lényegében egy fórumként 
funkcionál, melynek célja a tagállamok és partnereik közti kiberbiztonsági tapasztala
tok megosztása az oktatás és a K+F segítsége révén (Benedek 2011). Ezenfelül a 2018as 
ENSZ ekormányzati felmérése (UN EGovernment Survey) szerint a szervezet Észt
országot a kiberbiztonság terén a legmagasabb elkötelezettséggel bíró országok közé 
sorol ta. A rangsorban mindössze négy ország, Szingapúr, az Egyesült Államok, Malaj
zia és Omán előzi meg (United Nations Department of Economic and Social Affairs 
2018). Tehát összességében megállapíthatjuk, hogy Észtország rendkívül nagy figyel
met fordít a biztonságra – különösen az eidentitás védelmére –, illetve nagy erőkkel 
igyekszik védekezni a kibertámadások ellen is, eddig lényegében sikerrel.

4. Az e-kormányzás

Manapság az észt kormány – ebből kifolyólag a nemzetközi média is – „EÉsztország
ként” emlegeti az országot. Valószínűleg helyesen, hiszen megannyi elektronikus köz
szolgáltatást nyújt állampolgárai részére. A dolgozat következő részében fényt derítek 
arra, hogy pontosan mit jelent, illetve milyen technológiai alapokra épül az elektroni
kus kormányzás, továbbá bemutatom a legfontosabb eszolgáltatásokat.

Az ekormányzás fogalmának meghatározásai eltérőek, de általában tartalmazzák  
a követ kezőket: a közigazgatás hatékonyabb működtetése, a közszolgáltatások minősé
gének javítása, az állampolgárok részvételének növelése a demokratikus folyamatokban 
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(Mahrer–Krimmer 2005). Továbbá az észt Gazdasági és Kommunikációs Minisztérium 
az ekormányzás fontos feladatának jelöli meg a gazdaság versenyképességének és az 
emberek jólétének növelését. Technológiai szempontból az ekormányzás lényegében 
az intézményi, jogi és technológiai keretek összefonódott ökoszisztémája. Ezek együt
tesen segítik elő a köz és magánintézmények független és decentralizált alkalmazásfej
lesztését, mely során különböző digitális szolgáltatások születnek meg (Solvak–Vassil 
2016). Tehát az ekormányzás nem csupán a kormányzati szolgáltatások digitalizált 
formájára, az elektronikus ügyintézésre (továbbiakban: eügyintézés), de a politikai 
rendszerek átalakítására, az elektronikus demokráciára (továbbiakban: edemokrácia) 
is utal (10. ábra).

10. ábra: Az e-kormányzás felépítése

Forrás: Robert Krimmer ábrája alapján saját szerkesztés

4.1. E-ügyintézés

Az ekormányzat az eügyintézést foglalja magába, melynek legfőbb célja, hogy meg
feleljen az állampolgárok igényeinek és elvárásainak. Továbbá optimalizálja a közigaz
gatás belső folyamatait, ami a belső feldolgozási idő csökkentését és a belső kommuni
káció javítását eredményezi. Ezért ez a fajta adminisztráció – a költségcsökkentéssel és 
az új kiszervezési lehetőségek azonosításával egyetemben – az adminisztratív testüle
tek számára nagyobb rugalmasságot és rövidebb reakcióidőt nyújt (Mahrer–Krimmer 

E-kormányzás

EKORMÁNYZAT EDEMOKRÁCIA

EÜGYINTÉZÉS ERÉSZVÉTEL ESZAVAZÁS
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2005). Röviden összefoglalva mindez azt jelenti, hogy az állampolgárok számtalan 
közszolgáltatást elektronikus úton vehetnek igénybe. Mivel manapság Észtországban 
a közszolgáltatások 99%a elektronikus formában is elérhető, ezért az esetek többségé
ben az ügyintézés nem igényel fizikai jelenlétet. Tehát az ekormányzás hatékonysága 
legfőképpen a bürokrácia viszonylatában mutatkozik meg, hiszen rengeteg időt spó
rol meg egyrészt az átlagembernek, másrészt a közszférában dolgozóknak egyaránt, 
mindemellett nagyon sok közalkalmazottat is megspórol az államnak (EEstonia é. n.). 
Ebben Robert Krimmer is megerősített, hiszen évszázadok óta használjuk a kommu
nikáció különböző formáit, ellenben az elektronikus támogatás révén mindez azonnal 
megtörténhet. Ennek köszönhetően a tranzakciós idő és költség csökken, ami termé
szetesen nemcsak az állam, hanem a lakosság javát is szolgálja. Robert Krimmer sze
rint a legfőbb ok az állam digitalizálására az előbb említett jelenség. A magánszektor 
egyébként hasonló folyamatokon megy keresztül, ámbár ez esetben a folyamat vala
mivel gyorsabb. Hiszen a közszféra jelentős hagyományokkal rendelkezik, továbbá  
a közigazgatást törvények szabályozzák, amit nem lehet egykönnyen megváltoztatni. 
Ugyanis a gyakorlatban az átláthatóság, elszámoltathatóság és a demokratikus értékek 
biztosítására különböző eljárások vannak érvényben. Ebből kifolyólag egyébként a köz
szféra digitalizálása lassabb, mint a privát szektoré.

4.2. E-szavazás

Az edemokrácia tartalmazza az elektronikus szavazást és az elektronikus részvételt 
(továbbiakban: erészvétel). Az ekormányzás egyre növekvő mértékben van jelen 
más országokban is, ellenben Észtország eszavazás területén elért eredményei egye
dülállóak a világban. A 2000 óta működő elektronikus adóbevallás, az online ban
ki ügyintézés, illetve a papírmentes kormányülések után logikusnak tűnt az esza
vazás mielőbbi bevezetése. Ma Észtország az egyetlen olyan ország, amely 2005 óta 
elektronikus szavazási csatornát biztosít minden jogilag kötelező érvényű szavazás 
keretében minden szavazásra jogosult állampolgár részére. Az eszavazás megvalósí
tása az internethasználat elterjedésének és a 2001ben bevezetett elektronikus szemé
lyi igazolványnak volt köszönhető. Észtország 1991es függetlenné válása óta összesen  
17 választás volt az országban. Az eszavazás 2005ös bevezetése óta összesen 8 sza va zás 
keretében adhatták le a szavazók a szavazataikat elektronikus formában helyi, nemzeti 
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és európai uniós szinteken. Fontos megemlíteni, hogy a nem észt állampolgárok az 
önkormányzati választásokon részt vehetnek, azonban a parlamenti választásokon nem 
(Solvak–Vassil 2016). Működését tekintve az úttörő „iVoting” rendszer teszi lehe tővé 
az állampolgárok számára, hogy szavazóhelyektől függetlenül – a világ bármely pontjá
ról – interneten keresztül adhassák le szavazataikat. Technikailag az eszavazás mind
összesen körülbelül 3 percet vesz igénybe, az egyedi, biztonságos digitális azonosítást 
a már említett eszemélyi végzi (EEstonia é. n.). Az első interneten keresztül történő 
szavazást rengeteg vita előzte meg, mely az alkotmányosság kérdésével foglalkozott. A 
legtöbb országban kiberbiztonsági okokra és alkotmányosságot sértő tényezőkre hi
vatkozva nem haladnak előre az eszavazás tekintetében. Hollandiában például 2007 
óta tiltott az eszavazás. A holland kormány arra hivatkozott, hogy a korábbi szava
zásokkor használt szavazógépek könnyen manipulálhatók voltak (Európai Parlament 
2017). Észtországban a legutóbbi szavazáson a szavazásra jogosultak 30,5 %a döntött 
az elektronikus szavazás használata mellett (11. ábra).

11. ábra: Az e-szavazók relatív megoszlása (%)
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Forrás: Solvak–Vassil (2016) alapján saját szerkesztés

A továbbiakban az eszavazás folyamatát szeretném röviden bemutatni. Ahhoz, hogy 
a szavazásra jogosultak interneten keresztül tudjanak szavazni, elsősorban biztonsá
gos internethozzáférésre, egy kártyaolvasóra és a szavazáshoz szükséges appliká
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ció ra, a hiteles és biztonságos azonosításhoz az eszemélyi azonosítóra van szüksé
gük. Tehát interneten keresztül biztonságosan szavazni a világ bármely pontjáról 
lehet, és ez a gyakorlatban is így van. A szavazási procedúra megkezdésekor az illető  
a 4 jegyű PINkódjával (PIN1) azonosítja magát az említett applikáción keresztül. Ennél 
a pontnál ellenőrzi a rendszer, hogy vajon a felhasználó jogosulte a szavazásra, hiszen 
fény derül az egyén életkorára és állampolgárságára. Amennyiben az illető jogo sult sza
vazni az adott választáson, megjelenik a jelöltek listája. Ezután a szavazók a választott 
jelölt re egy 5 jegyű PINkód (PIN2) segítségével adhatják le szavazatukat. Amennyiben 
sike res nek bizonyult az újbóli azonosítás, a szavazatot a rendszer a központi szerverre 
küldi. Eszavazás során módosítható a szavazat, ebben az esetben újra kell szavazni  
a leírt módon, ellenben csak a legutolsó szavazat fog érvényesnek számí tani. Felvető
dik a kérdés, hogy ilyen esetben hogyan érvé nye sül a teljes anonimitás követelménye.  
Ahhoz, hogy mindez teljesüljön, a hagyo mányos levélben leadott szavazatokat vették 
alapul, méghozzá az úgynevezett „két borítékkoncepciót”. Levélben történő szava
záskor két borítékban érkezik meg a szavazat a számlálóbizottsághoz. A belső boríték 
magát a szavazatot tartalmazza, a külső boríték a személyazonosítást. Amikor leellen
őrizték a személy azonosságát, megtisztítják a szavazatot a külső borí téktól, így kerül 
számlálásra anonim módon a szavazat. Ez az eszavazáskor hason lóképpen működik. 
A szavazó alkalmazás titkosítja a szavazatot a PIN1 segítségével. Így a titkosított szava
zat a belső, anonim borítékba kerül. Ezt követően a szavazó a PIN2 segítségével digitális 
aláírást ad, hogy azonosítsa magát. Ezáltal a személyes adatok a külső borítékba kerül
nek. A válasz tás estéjén, a szavazatszámláláskor a titkosított szavazatokat és a digitális 
aláírásokat elválasztják egymástól. Innentől kezdve a személyes adatoktól megtisztított 
anonim szavazatok megszámlálásra kerülhetnek (Solvak–Vassil 2016).

4.3. E-részvétel

Az erészvétel voltaképpen a társadalom bevonása a közigazgatási folyamatokba. Az 
ENSZ megfogalmazása szerint az erészvételkezdeményezések célja az állampolgárok 
információkhoz és közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, illetve az állami döntés
hozatali folyamatokban való részvételének az elősegítése. Ebben a fejezetben a legfris
sebb ENSZ ekormányzati felmérés eredményét és Észtország erészvételprojektjeit 
fogom röviden bemutatni.
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A 2018as ENSZ ekormányzati felmérés rangsora szerint Észtország – az ENSZ 
193 tagállama közül – a rendkívül előkelő 16. helyen áll, bár 2016hoz képest három  
helyet visszacsúszott (4. táblázat). Ennek ellenére kiemelkedő helyezésnek számít, hi
szen mindez azt jelenti, hogy Észtország a vezető országok közé tartozik az ekormányzat 
fejlesztése tekintetében. Továbbá kiemelném, hogy a volt szocialista országok közül 
egyedüliként szerepel a lista elején. Mindez a decentralizált adatcsereplatformnak, az 
XRoadnak köszönhető – illetve a legfrissebb felmérés már kiemeli az eszavazás és  
a kiberbiztonsági eljárások jelentőségét is. 

4. táblázat: ENSZ e-kormányzati felmérés első 20 helyezettje az EPI alapján

Ország EGDI EPI OSI HCI TII 2016 2018

Dánia 0,9150 1,0000 1,0000 0,9472 0,7978 9 1

Ausztrália 0,9053 0,9831 0,9722 1,0000 0,7436 2 2

DélKorea 0,9010 1,0000 0,9792 0,8743 0,8496 3 3

Egyesült Királyság 0,8999 0,9831 0,9792 0,9200 0,8004 1 4

Svédország 0,8882 0,9382 0,9444 0,9366 0,7835 6 5

Finnország 0,8815 1,0000 0,9653 0,9509 0,7284 5 6

Szingapúr 0,8812 0,9663 0,9861 0,8557 0,8019 4 7

ÚjZéland 0,8806 0,9831 0,9514 0,9450 0,7455 8 8

Franciaország 0,8790 0,9663 0,9792 0,8598 0,7979 10 9

Japán 0,8783 0,9831 0,9514 0,8428 0,8406 11 10

Egyesült Államok 0,8769 0,9831 0,9861 0,8883 0,7564 12 11

Németország 0,8765 0,9213 0,9306 0,9036 0,7952 15 12

Hollandia 0,8757 0,9888 0,9306 0,9206 0,7758 7 13

Norvégia 0,8557 0,9775 0,9514 0,9025 0,7131 18 14

Svájc 0,8520 0,8427 0,8472 0,8660 0,8428 28 15

Észtország 0,8486 0,9101 0,9028 0,8818 0,7613 13 16

Spanyolország 0,8415 0,9831 0,9375 0,8885 0,6986 17 17

Luxemburg 0,8334 0,9382 0,9236 0,7803 0,7964 25 18

Izland 0,8316 0,6854 0,7292 0,9365 0,8292 27 19

Ausztria 0,8301 0,8258 0,8681 0,8505 0,7716 16 20

Forrás: Az ENSZ adatai alapján saját szerkesztés
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Az ENSZ ekormányzati felmérésének rangsorát több, kiegészítő index révén állí
tották fel, melyek a következők: „ekormányzatfejlesztés index” (továbbiakban: 
EGovernment Development Index, EGDI); „erészvétel index” (továbbiakban: EPar
ti ci pation Index, EPI); „online szolgáltatás index” (továbbiakban: Online Service In
dex, OSI); „humán tőke index” (továbbiakban: Human Capital Index, HCI); „telekom
munikációinfrastruktúra index” (továbbiakban: Telecommunication Infrastructure 
Index, TII). Az eredményeket egy 0tól 1ig terjedő skálán jelölték (United Nations 
Department of Economic and Social Affairs 2018).

Az erészvétel tekintetében az erészvétel indexet emelném ki, mely az online szol
gáltatásokra koncentrál, és három pilléren nyugszik. Az „einformáció” (einformation) 
a kormány és az állampolgárok közti információáramlás ellátása, az „ekonzultáció” 
(econsultation) az állampolgárok tanácskozás keretében az állami politikákba és köz
szolgáltatásokba való bevonása, illetve az „edöntéshozatal” (edecisionmaking), mely 
felhatalmazza az állampolgárokat különböző szakpolitikák közös tervezésére és szol
gáltatások közös fejlesztésére. A 2018as felmérés szerint az EPI alapján a rangsorban 
Észtország a 27. helyen áll (United Nations Department of Economic and Social Affairs 
2018). A továbbiakban röviden bemutatom Észtország erészvételprojektjeit.

Az észtek első erészvételprojektje a TOM nevet – az észt Täna Otsustan Mina 
rövidítésből – kapta, mely magyarul azt jelenti, hogy „Ma én döntök”. Elmondhatjuk, 
hogy a kezdeményezés meghaladta a korát. A 2001ben indult projekt előtt nem volt 
hasonló a világon. A kormány által kezelt online platform lehetővé tette a lakosság szá
mára, hogy javaslatokat tegyen új jogszabályok és politikák kidolgozására, melyeket 
később megvitathattak, majd szavazhattak rájuk. A projekt menete hamar akadályokba 
ütközött. Az aktív felhasználók rendkívül alacsony száma, a javaslatok alacsony színvo
nala, a megvalósított javaslatok korlátozott hatása, illetve az ügyintézők túlzott forma
litása nem hozta meg a kívánt párbeszédet. Összességében a kormányzati intézmények 
nem tudták implementálni a beérkezett javaslatokat, mert a lakosok javaslatai nem vol
tak megfelelő minőségűek. A lakosság hasonlóan elégedetlen volt, a projekt során több 
fejlesztési ötletet is felvetettek, azonban ezek sem valósultak meg. A TOM újratervezése 
helyett a kormány egy teljesen új erészvételi eszközt hozott létre – mely később az 
„Osale.ee” nevet kapta –, a TOM projektet egy másik platformra költöztették. A TOM 
ekkor közel 7000 regisztrált felhasználót tudhatott magáénak, viszont a beküldött 1187 
ötletnek csupán az 1%át tudta megvalósítani az észt kormány (Toots et al. 2016).
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Az Osale.ee hivatalosan 2007ben indult, a jogalkotási tervezetekkel kapcsolatos 
nyilvános konzultációk platformjaként. A portál a TOM projekt hiányosságait kívánta 
helyrehozni, összekapcsolta a kormányzati tisztviselőket és a civil társadalom aktivistá
it a közös jogszabályalkotás érdekében. A weblap célja elsősorban a döntéshozatal átlát
hatóságának, nyitottságának, minőségének és jogszerűségének növelése volt. A TOM 
előző részben említett funkcióin felül a honlap tartalmazott egy keresőmotort is, mely 
segítségével a kormányzati dokumentumok között lehetett böngészni. Az Osale.ee le
hetővé tette mind a három kölcsönhatást, ami a kormány és az állampolgárok között 
létrejöhet: információ, konzultáció és aktív részvétel. Szintén három típusú felhasználó 
csoportot kívánt elérni: a kormányzati intézményeket, az egyéneket és a köztisztviselő
ket. A gyakorlatban azonban a portál hasonló „sikereket” ért el, mint elődje. A kudarc 
előidézői a felhasználók figyelmen kívül hagyása, illetve a javaslatok elenyésző hatása  
a jogalkotásra voltak. Bár a platform a mai napig elérhető, de nem több mint 5–10 aktív 
felhasználóval büszkélkedhet (Toots et al. 2016).

2013ban – a közbizalom visszanyerése érdekében – Rahvakogut (Népgyűlés) ren
deztek Észtország elnöke és számos civil szervezet részvételével. Mindez szintén online 
platform formájában működött. A választójogi és párttörvényekkel kapcsolatos javas
la tokon felül Észtország demokratikus jövőjét érintő kérdésekkel is foglalkoztak.  
A kiszervezés 3 hétig tartott, melyet egy tanácskozás követett. A vitán véletlenszerű
en kiválasztott javaslattevők vehettek részt, akik különböző régiókat, korcsoportot és  
nemet képviseltek. Az ülés végén 15 javaslatot nyújthattak be a résztvevők a parlament
nek. Később a benyújtott javaslatokból hármat hatályba léptettek, párat csak részben 
implementált a kormány. Azonban a gyakorlatban ez a kezdeményezés sem érte el  
a fő célját, hiszen nem sikerült növelni a bizalmat a képviseleti demokrácia intézményei 
iránt (Toots et al. 2016).

Észtország világelső az eszavazás terén, azonban a szakértők véleménye szerint az 
erészvétel sikere még várat magára. A legutóbbi 2015ös parlamenti választás során  
a szavazásra jogosultak közel egyharmada választotta az elektronikus szavazást. Az em
lített jelenség arra enged következtetni, hogy az eszavazás viszonylag hatékony eszköz. 
Ugyanakkor az erészvételprojektek az aktív felhasználók szűk rétegét tudták bevonni, 
mindemellett a résztvevők többsége szerint a javaslataik nem voltak hatással a kor
mányzati politikákra. Jó példa a homogén felhasználói csoportra, hogy a Rahvagoku 
platformján a közel 4800 javaslatot tevő nagy része középkorú, jól képzett, észt férfi 
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volt (Mahrer–Krimmer 2005). Ebből kifolyólag a szakértők úgy gondolják, hogy az 
edemokrácia nem valósul meg Észtországban, mivel két pilléréből csak az eválasz
tás mondható sikeresnek. A szakértők közül Robert Krimmer professzort kérdeztem 
erről, s ő úgy gondolja, hogy a jövőben sikeres lehet az erészvétel. Azonban amed
dig az észt politikusoknak nem érdekük a változás – ami a hatalom elvesztésétől való 
félelemnek tudható be –, és maguk az észtek sem használják ki a korszerű technológia 
által kínált lehetőségeket, mely révén részt vehetnek a különböző döntéshozatali folya
matokban, addig a digitális társadalom kiépítése csak illúzió marad (Mahrer–Krimmer 
2005). Véleményem szerint a jelenség elsősorban a szocializmus örökségének tudható be. 
Mindennek ellenére pozitív, hogy az észtek törekednek a változásra. Az edemokrácia 
eszközei, az eszavazás és az erészvétel jótékony hatással van az átláthatóságra, mind
emellett korrupciót csökkentő hatással bír. Figyelemre méltó, hogy – a nagy bővítéskor 
belépő országokkal ellentétben – Észtországban a nemzetközi felmérések alapján is vi
szonylag alacsony a korrupció. A Transparency International által kalkulált 2017es Kor
rupció Érzékelési Index alapján Észtország az előkelő 21. helyen áll. Mindez véleményem 
szerint az ekormányzásra, azon belül az edemokráciára tett törekvéseknek köszönhető.

5. Az IKT környezeti-gazdasági hatásai

Általános vélekedés, hogyha valami elektronikus, akkor az környezettudatos, zöld, és 
netalántán még olcsóbb is – de vajon valóban költséghatékonyabb és környezettuda
tosabb, mint a papíralapú? Gondoljunk például az elektronikus ügyintézésre. Azon 
felül, hogy időt spórol meg az átlagembernek és az ügyintézőknek, költséghatékony
nak és zöldnek gondoljuk. Hiszen nem kell az ügyintézés miatt sorban állnunk, nem 
kötünk le egy ügyintézőt sem, elektronikusan töltjük ki a különböző formanyomtat
ványokat, így egyáltalán nem, vagy kevesebb papírt használunk, stb. Azonban a va
lóságban mindez sokkal differenciáltabb. A jelenségre egyik interjúalanyom, Shobit 
Shakya hívta fel a figyelmemet, aki komoly információs technológiai (továbbiakban: 
information technology, IT) háttérrel rendelkezik. A következőkben a digitális 
technológiák ökológiai lábnyomát fogom röviden elemezni az energiafogyasztás szem
pontjából, mivel gazdasági szempontból fontosnak tartom. Ugyanis az észt eközigaz
gatás blokkláncalapon működik, mely technológia hatalmas szervereket foglalkoztat, 
ezáltal tetemes mennyiségű villamos energiát emészt fel.



32 Bálint Kata: A digitalizáció gazdasági hatásai – Észtország példája 

Ma az éghajlatváltozás kezelése az emberiség egyik legfontosabb feladata. Az IKT 
szektor a globális széndioxidkibocsátás mintegy 2%áért felel, mely százalék a légi 
közlekedés CO2kibocsátásával ekvivalens (Avgerinou et al. 2017). Emellett az IKT 
ökoszisztéma a világ villamosenergiafogyasztásának mintegy 10%áért felelős (Mills 
2013). Okkal gondolhatnánk azt, hogy az energiahatékonyság fejlődése mérsékelni 
tudja az IKT energiaigényének növekedését. Ezzel szemben Mills (2013) szerint az IKT 
energiahatékonyságának fejlődése 2005 környékén lelassult, hiszen a globális adatfor
galom gyors növekedése eredményeként megjelentek a vezeték nélküli okostelefonok 
és tabletek. Laikusként meglepő, hogy több energiát igényel a vezeték nélküli inter
net, mint a vezetékes. Mills (2013) szerint a felhőalapú megoldások előretörése ugyan
csak nem az IKTenergiahatékonyság fejlődésének kedvez. Ebből kifolyólag a trendek 
azt mutatják, hogy a globális IKT–energiafogyasztás terén gyors növekedés várható 
(Mills 2013). A Jevonsparadoxon egy olyan visszapattanó hatást ír le, mely napjaink
ban is helytálló. A 19. században élt brit közgazdász, William Stanley Jevons szerint  
a technológiai újítások az energia hatékony felhasználásához vezetnek, ámbár mind
ez az energia megnövekedett fogyasztását, mintsem csökkenését idézi elő. A megnö
vekedett hatékonyság, ebben az esetben a technológiai innováció az IKTt olcsóbbá 
és hatékonyabbá teszi, ebből kifolyólag az emberek többet fognak fogyasztani. Tehát  
a fokozott hatékonyság paradox módon növeli a teljes energiafogyasztást (Alcott 2005). 
Mills (2013) szerint a globális IKT ökoszisztéma jövőbeni villamosenergiaigénye két 
tényezőtől függ: a) milyen gyorsan nő az adatforgalom (kereslet); és b) a technológia 
hatékonysága (kínálat)? Hiszen ahogy azt a Jevonsparadoxon leírja, amennyiben nő 
az IKT hatékonysága, úgy az olcsóbbá válik a fogyasztók számára. Tehát kérdés, hogy  
a kínálat – ez esetben a technológiai fejlesztések – fel tudjae venni a versenyt a keres
lettel (Mills 2013). Egy szó, mint száz, példa nélküli fejlesztésekre van szükség a haté
konyság növelése érdekében. Ugyanis a Nemzetközi Energia Ügynökség (továbbiak
ban: International Energy Agency, IEA) szerint a világ legfontosabb és leggyorsabban 
növekvő villamosenergiaforrása a szén. Az IEA szerint a világ villamos energiájának 
40%át szénből nyerik (12. ábra). A kereslet megugrása miatt a következő 20 évben 
akár az 50%ot is elérheti a szénből nyert villamosenergiatermelés (Mills 2013), hiszen 
a megnövekedett kereslettel szemben a megújuló energiaforrások nem tudják felvenni 
a versenyt.
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12. ábra: A világ erőforrások szerinti éves villamosenergia-termelésének megoszlása
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Itt megemlíteném a tervezett elavultság fogalmát, mely London (1932) elméletén nyug
szik. A tervezett elavultság olyan termékek előállítása, amelyek nem gazdaságos mó
don, rövid hasznos élettartammal rendelkeznek, ennek következtében a fogyasztók is
mételt vásárlásra kényszerülnek. A különböző nagyvállalatok a 20. század első felében 
a tartós termékek gyártása helyett a profitmaximalizálás érdekében rövidebb hasznos 
élettartammal rendelkező termékek gyártásába kezdtek (Bulow 1984). Mindez azért 
lényeges, mert napjainkban az IKTtermékeket gyártó cégek nagyban hozzájárulnak 
a hatalmas mennyiségű elektronikai hulladék (továbbiakban: ehulladék) keletkezésé
hez. Az Eurostat szerint jelenleg az elektromos és elektronikus berendezések hulladé
kai az Európai Unió egyik leggyorsabban növekvő hulladékárama, hiszen nagyságuk 
évente mintegy 3–5%kal nő.

A digitális technológiák környezeti hatásai sokak számára ismeretlenek. Mindent 
összevetve mérlegelni kell, hogy mi az, amivel például – a dolgozat témájához kapcso
lódóan –egy zöld közigazgatás megtervezésekor elsősorban foglalkozni kell. Pantazis 
(é. n.) szerint az első megfontolandó kérdés az, hogy vajon az innovatív szolgáltatá
sok több problémát fognake tudni megoldani, mint amennyit történetesen okoznak. 
Véle mé nyem szerint az eszolgáltatások nem zárhatják ki a papíralapú szolgáltatásokat, 
harmonikus együttműködésre van szükség. Az eszolgáltatások – a fent leírtak alapján, 
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illetve ahogy egyik interjúalanyom, Erkki Karo is felhívta rá a figyelmet – nem feltétle
nül költséghatékonyabbak és környezetkímélőbbek, mint a papíralapú szolgáltatások, 
továbbá egyes papíralapú szolgáltatások fenntartása biztonsági okokból is fontos lehet. 
Mivel napjainkban folynak a kutatások a különböző elektronikus közszolgáltatások be
vezetésének és üzemeltetésének költségeiről, ezért a költségekről érdemben nem tudok 
nyilatkozni. Példaként Krivonosova (2017) szerint a kutatók a mai napig nem jutottak 
konszenzusra, hogy vajon az eszavazás bevezetése csökkentie a szavazások hagyomá
nyos, papíralapú megtartásakor felmerülő költségeket.

6. Versenyképesség

Elöljáróban tisztázni szeretném a gazdasági előrelépéshez tartozó két fogalmat, hiszen 
fontos tényezői egy ország versenyképességének. Gazdasági fejlődés alatt a gazdasági 
növekedésnél egy jóval szélesebb folyamatot értünk. Míg a gazdasági növekedés a gaz
daság mennyiségi sokasodását méri, addig a gazdasági fejlődés egy magasabb szint felé 
való előremozdulásra mutat rá. A gazdasági fejlődés magába foglalja azokat a minőségi 
módosulásokat, melyek mennyiségileg gyakran nem mérhetők. Mindez a termelés
ben, fogyasztásban és környezetben valósul meg, ezáltal javítva az emberek munka és 
életkörülményeit. A gazdasági növekedés rövid távon, míg a gazdasági fejlődés hosszú 
távon értelmezhető folyamat. Tehát a növekedés nem jelöl minden kétséget kizáró fej
lődést (Antalóczy é. n.). Látszólag Észtország esetében a gazdasági növekedés párosult 
a gazdasági fejlődéssel.

A kilencvenes években kezdődő elszánt kormányzati politika jóvoltából Észtország
ban az információs technológia egyre inkább teret hódít magának, versenyképességét 
többek között a dolgozat elején elemzett gazdasági tényezőkön felül politikai stabili
tásának is köszönheti. Dióhéjban Észtország rövid független történelme, a hagyo
mányok hiánya nagyban befolyásolja a pártok, így a választók ideológiai útkeresését 
is. Ennek ellenére rendkívül stabilnak és demokratikusnak mondható az észt politi
ka, hiszen a sűrűn váltakozó vezetés többnyire folytatja az elődök gazdaságpolitikáját 
(Szilágyi 2007). Meglátásom szerint egy ország versenyképességét fokozza a politikai 
stabilitás, ami az egyenletes fejlődés előidézője is lehet. Ahogy korábban említettem, 
Észtországban viszonylag alacsony a korrupció, mely szintén fontos tényező egy ország 
politikai stabilitása tekintetében. A Világgazdasági Fórum 2018as Versenyképességi 
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indexe szerint 140 országból Észtország a lista elején, a 32. helyen áll. A Világbank 
Doing Busi ness felmérése a világ 190 országát rangsorolja, mely alapján Észtország 
2018ban a 12. helyen állt, így megtartotta előző évben elnyert kiemelkedő pozícióját.  
Az International Institute for Management Development (IMD) 2018as verseny
képességi felmérésén viszont Észtország egy helyet visszacsúszott – a 31. helyre. Továb
bi, az FDI beáramlását és általában a beruházásokat ösztönző tényező, hogy Észtország  
a 2017es Nemzetközi Adó Versenyképességi Index (International Tax Competitiveness 
Index, ITCI) alapján megőrizte évek óta fenntartott első helyét.

Észtország ugyanakkor egyáltalán nem versenyképes a munkaerőpiacon, hiszen 
rendkívül alacsony népességszáma miatt nincs elég munkaerő az országban. A prob
léma megoldására az észtek az információs kommunikációs technológiát hívták segít
ségül. A munkaerőhiány orvoslására a világon teljesen egyedülállót alkottak, hiszen 
2014től a világ bármely országából igényelhetnek a vállalkozók észt digitális tartóz
kodási engedélyt. A „digitális állampolgárok” hozzáférhetnek Észtország valamennyi 
eszolgáltatásához, ezáltal könnyedén indíthatnak egy vállalkozást anélkül, hogy fizika
ilag megjelennének az országban (EEstonia é. n.). Az efféle eidentitás igénylése rob
banásszerűen megnőtt az első jelentkezés óta (13. ábra).

13. ábra: A digitális állampolgárok számának alakulása
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Az eResidency legfrissebb adatai szerint manapság több mint 40 000 „digitális 
állam pol gárt” tudhat magáénak Észtország. A világ vállalkozói számára elérhető észt 
digitális tartózkodási engedély bevezetése országimázsfokozó lépés volt, emellett  
a „digitális állampolgárok” rendkívüli módon élénkítik az észt gazdaságot, növelve az 
ország versenyképességét.

Összegzés, következtetések

Észtország adottságait tekintve egy meglehetősen kicsi, természeti kincsekben és mun
kaerőben szegény ország. Mindemellett Észtország egy abszolút versenyképtelen gaz
dasági szerkezetet örökölt a szocializmusból. Ebből kifolyólag a Szovjetunió felbomlá
sát követően Észtország lényegében csak a tudásra támaszkodhatott. Az észt poli tikai és 
gazdasági vezetés víziója – a fejlett EUtagállamokhoz való felzárkózás, illetve a gazda
sági és a politikai stabilitás elérése mellett – egy tudásalapú gazdasági szerkezet kiala
kítása volt. A szovjet nehézipari fókusz megszűnését követően mindinkább szolgálta
tásközpontúvá vált az ország. Észtország technológiai színvonalának fejlődése részben 
a – főleg skandináv országokból beáramló – külföldi közvetlentőkebefektetéseknek, 
részben a kutatásfejlesztésnek és az oktatás magas színvonalának köszönhető. Min
dent összevetve Észtországban modern, szolgáltatásalapú gazdaság alakult ki.

Észtország a kilencvenes évek elején elhatározta, hogy az első „digitális állam” lesz. 
Észtországban elindult az információs társadalom építése, ami megalapozta a mai 
elektronikus közigazgatási rendszert. „Digitális állam” alatt a kormányzás digitalizálá
sát értjük, amely működéséről és technológiai alapjáról az előzőekben választ kaphat
tunk. Az elektronikus kormányzás révén a köz és magánszolgáltatások egyszerűbbé, 
hatékonyabbá és átláthatóbbá váltak, aminek köszönhetően a szolgáltatások minősége 
is javult. Emellett Észtország eszavazás területén elért eredményei egyedülállóak a vi
lágban. A különböző erészvételi platformok az észt állampolgárok közügyekbe való 
intenzívebb bevonását teszik lehetővé. 

Ugyanakkor az állampolgárok bevonása lassan zajlik, ami a szocializmus örökségének 
tudható be. A közigazgatást törvények szabályozzák, emellett jelentős hagyományokkal 
rendelkezik, így a közszféra digitalizálása lassabb, mint a privát szektoré. Ráadásul az 
IKT környezetigazdasági hatásai a valóságban sokkal differenciáltabbak, mint azt első
re feltételeznénk. Arra vonatkozóan, hogy az elektronikus köz és magánszolgáltatások 
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költséghatékonyabbak és környezettudatosabbak, mint a papíralapúak, nem tehetünk 
általános megállapítást. Ugyanis a különböző eszolgáltatások hatalmas szervereket 
foglalkoztatnak, melyek üzemeltetésük során tetemes mennyiségű villamos energi
át emésztenek fel. Emellett bizonyos papíralapú szolgáltatások fenntartása biztonsági 
okokból is fontos lehet.

Észtország relatív erőssége az átlátható, hatékony intézményi rendszeren és a csök
kentett kormányzati szabályozási terheken felül a stabil makrogazdasági – alacsony 
brut tó államadósság, a folyó fizetési mérleg aktívuma, magas hitelminősítés, stb. – és 
politi kai környezet, a kedvező adókörnyezet és az alacsony szintű korrupció. Továbbá 
a csökkentett bürokrácia mellett rendkívül egyszerű egy új vállalkozás elindítása. Nem 
utolsósorban Észtországnak rendkívül jó a nemzetközi megítélése és az országimázsa, 
ebből kifolyólag a teljes átláthatóság és digitalizáció felé menetelő Észtország az előbb 
felsoroltak révén kifejezetten vonzó célpont a külföldi befektetők számára. Tehát lénye
gében megállapíthatjuk, hogy Észtország versenyképességéhez érdemben hozzájárul az 
ország információtechnológia szektorának fejlődése.

A TalTech vendégprofesszorának, Carlota Pereznek a szavaival élve: a gazdaságot 
lénye gében mindig is a technológiai újítások vezérelték. Fél évszázadonként végbemegy 
egy technológiai forradalom, amit pénzügyi összeomlás, majd az úgynevezett aranykor 
követ (Perez 2009). Véleményem szerint az úgynevezett schumpeteri (Schumpeter 
1980) „teremtő rombolás” elengedhetetlen része a 4. ipari forradalomnak, a jövőnknek. 
Mindent összevetve Észtország gazdasági átalakulásához és előrelépéséhez nagyban 
hozzájárult a digitalizáció, amelynek azonban árnyoldalai is vannak.
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