
Mészáros Tamás* 
A KISVÁLLALKOZÁSOK ÉS 
AZ INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA 
2000. októberében a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Kisvállalkozás

fejlesztési Központja, valamint a Vállalkozáskutató Intézet és Vállalkozási Inkubátorház Kht. pályázatot 
nyújtott be a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosságához, az Információtechnológia al
kalmazása a magyarországi kisvállalkozásokban című kutatás támogatására (Hírközlési célú fejezeti keze
lésű előirányzat-csoport támogatási pályázat 2000/B). A közel egy éves munka eredményeként elkészült 
az a 268 oldalas zárótanulmány, amely részletesen tartalmazza - a vizsgálat mélységét tekintve nemzetkö
zi összehasonlításban is viszonylag nagy számú mintára vonatkozó - empirikus kutatás feldolgozott ada
tait és megállapításait. 

Előadásom e, meglehetősen terjedelmes dokumentum alapján készült, részben követve annak szer
kezetét. 

1. A kutatás aktualitása, fő célkitűzése 
1.1. A kis- és középvállalkozói szektorfejlettsége, mint nemzetgazdasági versenyképességi tényező 
A kis- és középvállalkozási szektor méretei, működésének hatékonysága önmagában is, de még in

kább a nagyvállalatokhoz való kapcsolódásukon keresztül fontos nemzetgazdasági versenyképességi 
tényező. 

Egyértelműen érzékelhető ez azokból a széles körű gazdaságpolitikai döntéssorozatokból és végre
hajtásukból, amelyek a fejlett országokban tapasztalhatók e szektor támogatására, valamint azon új prog
ramokból, amelyeket az elmúlt egy-két évben dolgoztak ki ezekben az államokban, és különböző típu
sú nemzetek feletti szervezetekben (például az OECD-ben és az Európai Unióban). 

Az 1990-es években a magyar gazdaságpolitika figyelme is egyre inkább erre a vállalkozási körre 
összpontosult, nálunk is születtek új programok, amelyek közül a legismertebb, s vélhetően a legfonto
sabb, a Széchenyi Terv. 

A kis- és középvállalkozások számának az elmúlt évtized elején történt ugrásszerű emelkedése elle
nére a szektor teljesítménye ma is jelentősen elmarad a nemzetközi színvonaltól. 

1.2. Az információtechnológia alkalmazása mint az üzleti szféra és általában a gazdaság fejlődésé
nek egyik meghatározó tényezője 
Az informatikai piac bővülése, az E-kereskedelem viharos térhódítása és részarányának növekedése, 

az Internetet használó vállalatok és személyek számának ugrásszerű emelkedése megkerülhetetlenné 
teszi az e kihívásra való stratégiai reagálást. Összehangolt kormányzati programok készítésének és megva
lósításának lehetünk tanúi e terület fejlesztése érdekében. Az üzleti szféra befektetései már évek óta 
főként az IT szektor irányába koncentrálódnak. Aligha kétséges, hogy e technológia alkalmazása (már ma 
is, de még inkább a jövőben) ugyancsak a kis- és középvállalkozások fejlettségének, versenyképességé
nek fontos tényezőjévé válik. 

* Mészáros Tamás egyetemi tanár, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, 
a Kisvállalkozás-fejlesztési Központ igazgatója. 
Az előadás a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormány biztosságánál elnyert 2000/B jelű pá
lyázatra készített zárótanulmány legfontosabb megállapításait foglalta össze. A kutatásban részt 
vett: Bálint András, Csubák Tibor Krisztián, felen Tibor, Mészáros Tamás, Papp József 



Nem véletlen tehát, hogy az EU Bizottsága 1999 decemberében meghirdette és elindította az „E-Európa" 
akciósorozatot, és a fejlett világ egyes országaiban is kiemelten támogatják az információtechnológiai vívmá
nyok e szektoron belüli elterjesztését. Ezen a téren, úgy tűnik, a hazai tervek is a felzárkózás gyorsítását 
célozzák meg. 

1.3. A kutatás fő célkitűzése 
A fenti tendenciákat figyelembe véve, a BKÁE Kisvállalkozás-fejlesztő Központjában folytatott kutatás 

alapvetően arra vállalkozott, hogy empirikus felmérés révén adjon helyzetelemzést arról, hogy a magyar 
kis- és középvállalkozási szektor működése során milyen területeken és mértékben használja ki az 
infokommunikációs technológia nyújtotta lehetőségeket. A kutatási program fontos célkitűzése volt, 
hogy körvonalazza, melyek e technológia alkalmazásának legfontosabb korlátai és a fejlesztés alapvető 
irányai, figyelembe véve a nemzetközi tapasztalatokat is. Választ kívántunk adni arra is, hogy milyen 
ajánlások fogalmazhatók meg a különböző típusú szervezetek (kis- és középvállalkozások, üzleti partne
reik, a támogatásban szerepet játszó állami intézmények) számára - a nemzetgazdasági szempontból is 
lényeges versenytényező fejlesztése érdekében. 

2. A kutatás módszere, adatbázisa 
A kutatás empirikus hátterét a strukturált kérdőívek alapján végzett interjúkon alapuló felmérés ké

pezte. Ennek keretében 406 hazai kis- és középvállalkozás tulajdonosa vagy ügyvezetője válaszolt közel 
100 kérdésre, illetve 50 könyvelőnél (vagy könyvelő cégnél) került sor a 24 kérdést tartalmazó kérdőív 
kitöltésére. A felmérés az alábbi főbb témakörökre összpontosított: 

• Milyen a hazai kis- és középvállalkozási (KKV) szektor infokommunikációs infrastruktúrája, 
és azt hogyan hasznosítják a belső üzletmenetben? 

• Hogyan alkalmazzák a technológiát a külső üzleti kapcsolataiban, elsősorban a banki szolgál
tatások igénybevételénél, a beszállítói tevékenységük során? 

• Hogyan ítélik meg e vállalkozások mai és jövőbeli helyzetüket néhány kiemelt verseny tényező, 
köztük az E-kereskedelem változásainakfüggvényében? (EU-s összehasonlító elemzés)? 

• A könyvelők, mint a kis- és középvállalkozások csaknem háromnegyedének szolgáltatói, milyen 
adottságokkal rendelkeznek az IT területén és hogyan alkalmazzák azt a partnereikkel való 
együttműködésben? 

Az interjúkra a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége tagjai közül véletlenszerűen kiválasz
tott vállalkozásoknál került sor. A mintasokaság számosságát a gazdálkodási formát (egyéni vállalkozó -
társas vállalkozás), valamint a regionális megoszlást tekintve előre rögzítettük annak érdekében, hogy az 
statisztikailag megfelelően reprezentálja a teljes hazai vállalkozói kört. A két tényezőt tekintve a minta 
belső megoszlását az 1. táblázat mutatja be. 



1. táblázat 

A mintába bekerült vállalkozások száma és megoszlása a gazdálkodási forma 
és a regionális elhelyezkedés szerint 

(minta összesen /406 db/ = 100 %) 

RÉGIÓ ., MINTANAGYSÁG 

Társas vállalkozás Egyéni vállalkozás Összesen 

111 száma (%) száma (%) száma (%) 

Budapest 65 16,0 47 11,6 112 27,6 

Pest megye 18 4,4 30 7,4 48 11,8 

Közép-Magyarország 83 20,44 77 18,97 160 39,41 

Közép-Dunántúl 14 3,4 26 6,4 40 9,9 

Nyugat-Dunántúl 15 3,7 26 6,4 41 10,1 

Dél-Dunántúl 13 3,2 23 5,7 36 8,9 

Észak-Magyarország 12 3,0 23 5,7 35 8,6 

Észak-Alföld 18 4,4 29 7,1 47 11,6 

Dél-Alföld 16 3,9 31 7,6 47 11,6 

Összesen 171 42,1 235 57,9 406 100,0 

E változókon kívül vizsgáltuk a vállalkozások olyan jellemzőit, valamint azok összefüggéseit az IT 
alkalmazással, mint a nettó árbevétel, az exportárbevétel, a létszám alapján mért nagyság, ágazati besoro
lás, valamint az életkor. Rákérdeztünk az interjúalany iskolai végzettségére, nyelv- és informatikai isme
retére is. Az Európai Unióban kialakult nómenklatúra szerint a mintába 315 mikro vállalkozást (10 fő 
alatt), 77 kisvállalkozást (10-49 fő között) és 14 középvállalkozást (50-249 fő között) vontunk be. 

A feldolgozáshoz az SPSS adatbáziskezelő rendszert használtuk az általa nyújtott egyszerűbb (megosz
lási viszonyszámok) és bonyolultabb (többválasztós regresszió-klaszter elemzés) statisztikai módszerekkel 
együtt. 

3. A jelenlegi helyzet 
31. Eszközellátottság 
A hazai kis- és középvállalkozási szektorban a vezetékes telefon és/vagy mobiltelefon gyakorlatilag 

teljeskörűen használt eszköz. 
Önmagában pozitívan értékelhető, hogy személyi számítógéppel a megkérdezetteknek csaknem há

romnegyede (72,4%) rendelkezik. Az Internet-hozzáférés a vállalkozások 53,7 százalékánál biztosított. 
Amennyiben azonban összehasonlítjuk ezeket az adatokat egy, az EU-ban működő kis- és középvállal

kozásokra vonatkozó felmérés eredményeivel, az derül ki, hogy lemaradásunk az eszközellátottságot 
illetően3-4 évre tehető (lásd az 1. ábrát). 



1. ábra 

IT eszközellátottság az EU-ban (1997 ősz) és Magyarországon 

(2001 tavasz) 

PC használat I ntemet kapcsolat 

Ezt látszik igazolni egy, az Egyesült Királyságban publikált felmérési eredmény is, amely szerint 2000 
közepéig az itt működő kis- és középvállalkozásoknál az Internetre kapcsolódás aránya elérte a 90 száza
lékot (Durlacher, 2000). 

Összességében a felmérésbe bevont vállalkozások alapvető csoportjait az eszközellátottságot figye
lembe véve a 2. ábra szemlélteti, ahol is közepesen ellátottnak tekintettük a számítógéppel már rendel
kezőket, míg a fejlettek csoportjába soroltuk az Internet-hozzáféréssel és/vagy szerverrel, belső hálózat
tal rendelkezőket. 

2. ábra 

A főcsoportok megoszlása az eszközellátottság alapján 



3.2. IT alkalmazás 
Bár az EU-n belül is jelentős differenciák tapasztalhatók az eszközellátottságot illetően, az azért a 

publikációkból és egyéb jelentésekből leszűrhető, hogy egyre inkább nem ez, hanem az alkalmazás 
technológiája és céljai a legfontosabb színvonalmérő tényezők. 

Ebben a tekintetben a magyar KKV-knál inkább a kezdetlegesebb felhasználási módok (pl. levelezés, 
információlekérdezés) dominálnak a komplexebb nyilvántartási, tervezési, külső kapcsolati megoldások 
helyett. 

Ez utóbbiakat (külső kapcsolatok) illetően kézenfekvőnek tűnt a különböző típusú banki szolgáltatá
sok igénybevételének a vizsgálata. Négy infokommunikációs technológia alapú banki termékcsoport 
(telefonos bankszolgáltatások, bankkártyahasználat, „home banking" és Internet) alkalmazására, az azok
kal kapcsolatos elégedettségre, fejlesztési javaslatokra, tervekre és felhasználási korlátokra kérdeztünk 
rá. A válaszok alapján rögzíthető helyzetképet mutatja a 2. táblázat. 

2. táblázat 

A kis- és középvállalkozások száma és megoszlása a banki szolgáltatások 
igénybevétele alapján 

(minta összesen /406 db/ = 100 %) 

VÁLLALKOZÁSCSOPORTOK 

Semmit nem használók 

Közepesen fejlettek (csak telefon- és/vagy 
bankkártyahasználat) 

Fejlettek (Internet és/vagy 
home banking használat) 

Összesen 

Száma (db) Megoszlás (%) 

63 15,5 

211 52,0 

132 32,5 

406 100,0 

Az elégedettségi mérőszám minden szolgáltatásnál 3,5 felett volt (1-től 5-ig lehetett értékelni, ahol az 
1 a nagyon elégedetlent, az 5 az elégedettség magas szintjét jelentette). Ebből elég egyértelműen követ
kezik, hogy nem a banki termékek minősége az alkalmazás legfőbb akadálya, hanem más tényezők. Az 
Internetes szolgáltatások elterjedtebb használatát korlátozó tényezőket lásd a3. táblázatban. 



3. táblázat 

Miért nem használ Internetes szolgáltatást? 

OKOK VÁLLALKOZÁSOK SZAMA MEGOSZLÁS (%) 
Internetet nem használók 

(304 db) = 100% 

Nincs megfelelő technikai eszköz 

Nincs bizalma a szolgáltatás biztonsága 
iránt 

Nem ismeri a lehetőségeket 

Másoknál nem vált be 

Saját negatív tapasztalatok 

113 - 37,2 

92 30,2 

56 18,4 

6 1,9 

5 1,6 

Szereti személyesen intézni 
a pénzügyeit 1 1 3 _ 37 2 

Érdemes mindehhez hozzátenni, hogy az Internet használatát általában akadályozó tényezők között a 
legnagyobb gyakorisággal a magas költségek szerepeltek. 

Az IT külső kapcsolatok terén való alkalmazásának másik fontos területe a vevőkkel és szállítókkal 
való kommunikáció és együttműködés. 

A mintába bekerült vállalkozásoknak mintegy 20 százaléka olyan rendszeres, vagy időközönkénti be
szállító, amelynek forgalmában meghatározó jelentőségű ez a kapcsolat. 

Témánk szempontjából lényeges, hogy a vevők (nagyvállalatok) részéről nem jelentkezik egyértelmű 
„nyomás" az IT alkalmazására. A beszállítóknak ugyanis mindössze egyharmada nyilatkozott úgy, hogy 
a kapcsolatuknak feltétele volt az Interneten keresztül történő kommunikáció, míg másik egyharmaduk
nál ez csak részbeni feltételként szerepelt. 

A fentiek ellenére a jelenlegi beszállítói kapcsolatban a vállalkozók 61,8 százaléka alkalmazza az infor
mációtechnológiát. 

Az E-business tevékenységeket illetően a helyzetet a 4. táblázat tükrözi. 

4. táblázat 

A jelenlegi beszállítói kapcsolatban használnak-e IT-t? 

VÁLASZADÓK SZÁMA (db) MEGOSZLÁS (válaszadók =100) 

Igen 76 _ 61,8% 

Nem 47 38,2% 

Összesen 123 100% 



2f 

4. Jövőkép - tervek 
A kutatást ösztönözte az a felmérés, amelyet az INSEAD két munkatársa készített 1997-ben és publikált 

a European Management Journal-ban. Az összehasonlíthatóság érdekében kérdéseik egy részét, amelyek 
a lehetőségekre - kihívásokra, veszélyekre, technológiai innovációra és stratégiai partnerségre - vonat
koztak (az ő esetükben 1997-2000, a mienkben 2001-2002 relációkban), mi is föltettük interjúink során. 

Ezen összehasonlításból megállapítható, hogy ha néhány évvel később is, de a magyar KKV szektor 
EU-n belüli társaihoz sok esetben hasonlóan ítéli meg a verseny alakulásának mai és jövőbeli tényezőit. 
Ugyanakkor megfigyelhető néhány különbség is, amelyek üzenete nem elhanyagolható a magyarországi 
vállalkozások jövője (EU tagságunk) szempontjából. 

• A magyar vállalkozások növekedésük forrásaként nem számolnak foglalkoztatottjaik számának bő
vülésével, ami ellentmond a kormányzat által elképzelt (s a KKV-kre világszerte jellemzően pozitív) 
foglalkoztatáspolitikai funkciójuk megvalósulásának. 

• EU-s társaiknál sokkal kevésbé tekintik növekedési lehetőségnek a külföldi kereskedelem (ex
port) bővítését, külföldi stratégiai partnerségek létrehozását. Ez a „jövőkép" mindenképpen e szektor 
hazai „hagyományaiból" fakad. Megváltoztatásához hosszabb időre lesz szükség. 

• Az sem elhanyagolható tényező, hogy az IT fejlesztéseket illetően a magyar vállalkozásoknál az EU-
s társaikhoz képest sokkal erőteljesebben jelenik meg akadályként a tőkehiány, a magas költségek, míg 
azonos módon vetik fel az ismerethiányt, vagy például a biztonsági garanciák kérdéskörét. 

Önmagukban a hazai vállalkozások véleményét elemezve, azok 3 csoportja különböztethető meg 
(lásd a3. ábrát). A konzervatívak számolnak az erősödő versennyel, a reagálásukban - sok egyéb mellett 
- kevésbé bíznak az Internet-alapú üzletmenet jelentőségében. A fontolva halladók- bár nem számolnak 
erősödő versennyel - lépésről lépésre fejleszteni kívánják IT-alapú tevékenységeiket, míg a kreatív kez
deményezők reakciója az élesedő verseny, az innováció, technológiafejlesztés, stratégiai partnerség. 

3. ábra 

A jövőképcsoportok megoszlása a mintán belül 



A vállalkozások IT fejlesztésével kapcsolatos jövőjét tovább konkretizálva, érdemes két további „ve
szélyforrásra" felhívni a figyelmet. 

• A felmérést megelőző egy évben a megkérdezettek 78 százaléka 500 eFt alatt költött ilyen típusú 
beruházásra, ezen belül is (a teljes mintához viszonyítva) 55% kevesebb, mint 200 EFt-ot, ami nem 
is igazán minősíthető fejlesztésnek. A másik oldalon mindössze 5% volt azok aránya, akik 5 millió 
Ft-nál nagyobb információ technológiai beruházást eszközöltek. 
Csak összehasonlításként említjük meg, hogy ugyanezen időszakban a Nagy-Britanniában működő 
kisvállalkozások átlagosan évi 6,6 millió Ft (17 300 angol font), a középméretűek 11,5 millió Ft 
(26700 angol font) befektetést terveztek ezekbe a technológiába (Durlacher, 2000). 
• Bár örvendetes tény, hogy a hazai vállalkozások terveznek jelentős fejlesztéseket, úgy tűnik 
azonban, hogy nagyobb ugrás szándékaik szerint csak középtávon és nem a következő 1-2 
évben várható. Erre az időszakra pl . az Internetes banki szolgáltatások igénybevétele akár meg két 
és félszereződhet. 

Az alacsony beruházási tények és a radikálisabb változások két éven túli tervei azt eredményezhetik, 
hogy e szektor nemhogy felzárkózik, de elmaradottsága tovább növekszik a fejlett országok hasonló 
vállalati köréhez, vagyis mai és holnapi versenytársaihoz viszonyítva. 

5. Könyvelői helyzetkép 
50 könyvelő (egyéni vállalkozó, könyvelő cég) felmérésére 3 régióban került sor. Alaphipotézisünk 

az volt, hogy a könyvelő sok tekintetben „helyettesíti" a kisvállalkozót az IT alkalmazásban. 
Ezt a hipotézisünket a vizsgálat igazolta, hiszen a könyvelők számos olyan - számítógép alkalmazását 

igénylő - tevékenységet jelöltek meg, amelyet a vállalkozó helyett végeznek el (könyvelés, adatszolgál
tatás, hatósági ügyintézés, adótanácsadás, bérszámfejtés). 

A könyvelői kör technikailag felkészült a feladatok ellátására, a mintába bekerültek mindegyike hasz
nál - többségében korszerűnek tekinthető - számítógépet. Mintegy 68 százalékuknál van mód az Internetre 
csatlakozni, ezen belül is 58 százaléknál ISDN technológiával. 

A jövőre vonatkozóan érzékelhető, hogy a vállalkozók ezen köre fejlesztésorientáltabb az átlagnál, 
bár világosan érzékelik, hogy ennek költségét vevőik nem képesek megtéríteni. Pozitív üzenet, hogy 
ezen cégek 56 százaléka támogatná az on-line adatszolgáltatás, bevallás bevezetését. 

6. Alapvető vállalkozási csoportok, a kutatás szintetizálása 
A kutatás előrehaladtával, a részeredmények elemzésével négy olyan tényező bontakozott ki, amelyek 

jelentős befolyással bírnak a kis- és közepes vállalkozásoknak az információtechnológiával kapcsolatos 
fejlettségi szintjére. Ezek az alábbiak: 

• a megkérdezettek informatikai ismerete az egyszerű szövegszerkesztéstől a bonyolultabb 
on-line kapcsolattartásig; 
• a vállalkozások eszközellátottsága (lásd a 3.1. pontban); 
• a vállalkozások igényessége a mai és jövőbeli alkalmazással kapcsolatban. Ez leginkább a 
javaslatokra vonatkozó kérdésekre adott válaszokban, a fejlesztési tervekben, a támogatási igény 
viszonylag pontos körülírásában stb. nyilvánult meg; 
• az infokommunikációs technológia alkalmazása (belső üzletmenet, külső kapcsolatok) 
területén meglévő eredmények. 

A fenti változókat felhasználó klaszterelemzés a kis- és közepes vállalkozások 2 nagy (fejlettek és 
fejletlenek) csoportját, és azokon belül további 2-2 alcsoportját eredményezte a 4. ábra szerinti megosz
lásban. 



4. ábra 

A kis- és középvállalkozások csoportjainak megoszlása 

• kérdő je lek H p o t e n c i á l i s versenyzők • F e l z á r k ó z t a t h a t ó k • M e g m e n t h e t ő k 

Az egyes csoportok jellemzőia következők. 

Igényes fejlettek csoportja: általában rendelkeznek a szükséges alkalmazási feltételekkel mind az isme
retek, mind az eszközök terén. Csaknem 99 százalékuk használja is az IT-t a működéshez. Ezen túlmenő
en fejlesztésorientáltak, fogékonyak az innovációra, azzal kapcsolatban vannak elképzeléseik. Úgy gon
doljuk tehát, hogy az IT szempontjából a vállalkozások közel 30 százaléka már ma is „potenciális 
versenyző " az európai uniós összehasonlításban. 

Igénytelen fejlettek csoportja: ezen vállalkozásoknál is a feltételek többnyire biztosítottak, bár a konk
rét alkalmazásokat tekintve az előzőekhez képest kevésbé bizonyítottak. Ezzel függ össze alacsonyabb 
szintű igényességük is a változások iránt és azok főbb irányait tekintve. EU-s összefüggésben ezt a csopor
tot „felzárkó)ztatható)k" névvel jelöljük. 

Igényes fejletlenek csoportja, ebbe meglehetősen kevés vállalkozás volt besorolható. Alapvető jellem
zőik a feltételek hiánya. Véleményünk szerint azonban ezek viszonylag könnyebben biztosíthatók, ha az 
érdeklődés, az igény megvan. Ezért ezen vállalkozásokat a „megmenthetők" közé soroljuk. 

Igénytelen fejletlenek csoportja, bár ezen vállalkozások 56 százaléka rendelkezik bizonyos infrastruk
túrával, az ismeretek terén vannak elmaradva és az alkalmazásban sem igen bizonyítottak. A jövőt illetően 
sem igen van elképzelésük. Igazán a „kérdőjelek" megnevezés illik rájuk leginkább, mivel legalább 50 
százalékuk (mintegy 70 vállalkozás, a teljes minta 17,3%) talán elmozdulhat pozitív irányba, míg a másik 
felüknek erre igen csekély az esélye. 

A kutatás miden részterülete bebizonyította, hogy az IT fejlettségi színvonal erős összefüggésben áll a 
vállalkozások létszámban és nettó árbevételben mért nagyságával egyaránt. Illusztrációként a létszám és 
a fejlettségi szint összefüggését mutatjuk be (lásd az 5. ábrát). 



5. ábra 

Fejlettségi szint - vállalkozások létszáma 

• Fejletlenek 

ffl Fejlettek 

0-10 f ő m i k r o v á l l a l k o z á s o k 10-50 f ő k i s v á l l a l k o z á s o k 50-250 f ő 
k ö z é p v á l la lkozások 

A gazdálkodási forma szerinti megkülönböztetésnél a kft-knél és az rt-knél a legmagasabb (ez utóbbi
aknál 100%) a fejlettek aránya, míg az egyéni vállalkozók között sok a fejletlen kategóriába sorolható 
vállalkozás. 

Az ágazati hovatartozást illetően legmagasabb színvonalúnak a vendéglátás, valamint a pénzügyi szol
gáltatás tekinthető, míg a másik szélén az építőipar, szállítás áll. 

A fejlett kategóriákban az alábbi regionális rangsort állíthattuk föl (zárójelben az egy főre jutó GDP 
alapján kiszámított rangsorban elfoglalt helyet jelöltük meg): 

1. Nyugat-Dunántúl (2) 

2. Pest megye (4) 

3. Budapest (1) 

4. Észak-Magyarország (7) 

5. Közép-Dunántúl (3) 

6. Észak-Alföld (8) 

7. Dél-Alföld (6) 

8. Dél-Dunántúl (5) 

Kutatásunk fontos következtetése, hogy a hazai vállalkozások jelentős részénél már ma is rendelke
zésre állnak a feltételek (vagy azok egy része) az információtechnológia alkalmazására, bár lemaradásuk 
a fejlett országoktól ezen a területen még néhány évre tehető. A fejlesztések azonban, úgy tűnik, önerő
ből nem lesznek eléggé gyorsak és intenzívek. Az ösztönzéshez megfelelő állami támogatási politika szük
séges, amelynek az eszközellátottság javítására, az IT alkalmazási költségek csökkentésére kell összponto
sítaniuk. A könyvelői kör ilyen irányú segítése általában is emelheti a KKV szektor felhasználói színvona
lát és versenyképességét. 

Nagy hangsúlyt kell helyezni az „igény felkeltésre". Ebben a vállalkozások üzleti partnereinek (ban
kok, nagyvállalatok) éppúgy fontos feladatai vannak, mint az informatikai szolgáltatóknak. 

Végül - de távolról sem utolsósorban! - jelentős eredmények érhetők el megfelelő képzési progra
mokkal is. 


