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Folytatódhat az észt csoda 
 

 
 
A balti állam ambíciózus terveket sző. Önmagát 
finanszírozná, így nem lenne szükség adókra és 
hivatalos virtuális pénzt is kiadna. 
 
Észtország jelenleg az Európai Unió Tanácsának 
soros elnöke. A balti ország nem gazdag, de még-
is sikeres állam: az észt siker titka, hogy a döntés-
hozók a Szovjetunió széthullása utána nem vissza, 
hanem előre tekintettek és jó döntéseket hoztak. 
Példa erre, hogy a '90-es években ugyanúgy mint 
Magyarországon, ott is csak keveseknek volt veze-
tékes telefonjuk, de ők ezt a lépcsőfokot átugorva 
egyből az egész országot mobiltelefonokra állítot-
ták át. A digitális közigazgatásra való átváltás 18 
évvel ezelőtt kezdődött, ma már az állampolgárok 
alig az 5 százaléka intézi az ügyeit papíralapú 
iratok segítségével. 
 
A digitális állam rendszerének a legfontosabb ele-
me az elektronikus azonosítókártya és annak 
egyéni azonosítószáma. A digitális azonosító-
kártya egyszerre személyi igazolvány, jogosítvány, 
társadalombiztosítási kártya, könyvtári igazolvány 
és a szupermarketek hűségpont-kártyája. Néhány 
évvel ezelőtt bevezették a virtuális állampolgársá-
got. Aki kifizet egy meghatározott díjat, az hivata-

losan észt polgárrá válik és akár céget is alapíthat, 
ami által hozzáférést szerezhet az Európai Unió 
belső piacához. Jelenleg már 30 000 virtuális ál-
lampolgár van és azokhoz 4000 vállalat kapcsoló-
dik. Az állam ezáltal a GDP 2 százalékára tesz 
szert, amely pontosan akkora összeg, mint a 
NATO-nak fizetett tagdíj. Vagyis Észtország a 
virtuális állampolgárságból finanszírozza a bizton-
ságát. 
 
Legújabb tervük egy digitális pénz bevezetése, 
Estcoin lesz a neve. Ez lesz a második próbálko-
zás a témában, az elsőt Mario Draghi, az Európai 
Unió Központi Bankjának vezetője leállította arra 
hivatkozva, hogy egyetlen európai uniós tagország 
sem bocsáthat ki saját valutát az euró mellett. A 
helyiek viszont ragaszkodnak az elképzeléshez és 
három lehetőséget javasoltak: hűségpont-rendszert, 
digitális aláírást és egy az euróhoz kötött stabil vir-
tuális fizetőeszközt. Ezeket egyenként vagy akár 
együtt is be lehetne vezetni és további bevételeket 
generálnának az államnak. A végeredmény az le-
het, hogy az észteknek egy idő után nem kell majd 
adót fizetniük. 
 
Ugyanakkor Észtországban sem minden tökéletes. 
Jó példa erre, hogy nemrég kiderült: egy hiba miatt 
PIN-kód nélkül is használható több százezer észt 
elektronikus azonosítókártya. A helyi álláspont 
ezzel kapcsolatban az, hogy hibák mindig előjö-
hetnek, a lényeg az, hogy azokra milyen gyorsan 
sikerül reagálni. 
 
Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-
tech/128761/folytatodhat-az-eszt-csoda 
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