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Információ a döntéshozatalban – "hallgatózás" vagy szisztematikus gyűjtőmunka?
Köztudott, hogy az információ (vagyis a múlt, a jelen, ill. a jövő várható történéseinek ismerete) olyan erőforrás, mely alapjaiban határozza meg a vállalkozások döntéseit, s ez által helyzetüket az egymással folytatott versenyben.
Az információhoz való hozzájutással kapcsolatban azonban érdekes kettősség mutatkozik. 
Egyrészt a véletlen információk (vagyis a nem szisztematikusan, előre nem tervezetten gyűjtött hírek) sok esetben igen jelentős gazdasági hatással bírnak. Egy „kihallgatott” folyosói beszélgetés, egy tévesen kézbesített számla, egy hirtelen felbukkanó ismerős elbeszélései jelenthetnek egyfelől nagy gazdasági vagy versenyelőnyt is, hiszen új – eddig hozzáférhetetlen – hírcsatornába nyerhetünk így bebocsátást, másfelől azonban fennáll annak a veszélye is, hogy az „informátor” hamis információkat közöl, így gyengítve ezzel pozíciónkat. Ennek a formának költségvonzata gyakorlatilag nincs, hasznosság viszont elvitathatatlan. 
	Másrészt a szisztematikus adatgyűjtés, adatfeldolgozás, információ-előállítás, illetve a tudástranszfer (vagyis az információs rendszerfejlesztés, működtetés) előre kalkulálható, jelentős költségtételt, de bizonytalan hasznosságot jelentenek ott, ahol az információs többletérték termelése lenne a cél. Ugyanakkor a döntési folyamatok átláthatóvá tételében igen nagy szerepe van (lenne) az ilyen jellegű információkezelésnek, illetve a jól megalapozott információkon nyugvó döntések helyességének utólagos vizsgálatával értékelhetők a döntéshozók kvalitásai is. 
A szisztematikus információgyűjtés (helyesebben adatgyűjtés és információ-előállítás) módszeréhez kötődő probléma, hogy a szabályozott keretek között szinte bárki számára hozzáférhető adatokról sokan gondolják, ezek már nemigen hordozhatják magukban az extraprofit lehetőségét. Ez feltétlenül igaz abban a formában, hogy az egyes informális csatornákon megszerzett (némely esetben akár illegálisnak is tekinthető) információk nagyobb nyereség, jobb piaci pozíció elérését teszik lehetővé kis befektetés árán. A rendszerezett adatok esetén az elérés viszonylagos késleltetettségét is be kell kalkulálni, gondoljunk csak a központi terjesztésű meteorológiai adatokra, vagy a hónapokban mért csúszással kiadott mezőgazdasági statisztikai adatokra.
A döntéshozó szerepe – annak egyéni képességeivel, hozzáállásával – napjainkban is (és vélhetőleg még sok-sok évig) kiemelkedő, majdnem kizárólagos annak ellenére, hogy az automatikus döntéshozatal számos eleme (pl. autonóm adaptív ágensek a tőzsdén, illetve a folyamatirányítás technológiái) jelenleg is létezik. Az ember szerepe különösen kiemelkedő marad, különösen a mezőgazdaság komplex összefüggésrendszerében. A GATE (SZIE) GTK Gazdasági Informatika Tanszéke 5 évvel ezelőtt hallgatók segítségével felmérést végzett mezőgazdasági döntéshozók (elsősorban szaktanácsadók) körében, feltérképezve azok „döntési szokásait”. A 775 értékelhető kérdőív egyértelműen bizonyította, hogy a magyar mezőgazdasági döntéshozók túlnyomó többsége nem hisz a szisztematikus adatgyűjtésben, adatfeldolgozásban, elemzésben, emellett nem készít feljegyzéseket saját becsléseiről, azaz ha akarná sem lenne képes kimutatni azt, mennyire sikeres döntéshozó, mégsem érzi szükségét, hogy változtasson ezen az állapoton, így kérdőjelezve meg az informatikai és tanácsadási szolgáltatások piacát.
Ez a néhány gondolat jól tükrözi, hogy egyáltalán nem egyszerű feladat ténylegesen hatékony vállalati információs rendszert kialakítani figyelembe véve azt is, hogy az információs és kommunikációs technológia (IKT) területén szinte naponta jelenik meg valamilyen újdonság, így a meglévő rendszerek technológiai és erkölcsi elavulása igen gyors. Mindezt úgy kellene megvalósítani, hogy a rendszerfejlesztés és a működtetés fedezetét (az ösztönös döntéshozatali alternatívához képest) a rendszer által előállított információs többletértékből kigazdálkodható legyen.

Az IKT jelenlegi helyzete a mezőgazdaságban
A mezőgazdaságról elmondható, hogy a vállalatokon belüli információs rendszer elsősorban a Számviteli Törvény által meghatározott kötelezettségek miatt a közepes és nagyobb gazdaságokban általában kielégítően működik, tehát a mezőgazdasági vállalkozások esetében elsősorban ez testesíti meg IKT gazdasági természetű alkalmazását. Könyvelni kell, s ennek leg(költség)hatékonyabb módja egy megfelelő szintű pénzügy-számviteli információs rendszer kialakítása. 
A számviteli információs rendszer természetesen nem alkalmas a vállalkozás illetve a vállalatvezetés teljes információs igényeinek kielégítésére, hiszen a vállalkozások vezetése nem feltétlenül használ(hat)ja a korrekt számviteli adatokat, mivel a bizonylatolás időigénye miatt ezen adatok némi késéssel jelentkeznek. Ezzel szemben a terv- és a normaadatok, a becslések/előrejelzések, illetve a feltételezett tények sokkal gyakrabban alkalmazott kategóriák, mint a ténylegesen megvalósult teljesítmények. Külön említést érdemel az a probléma, hogy számos vállalatnál az adóminimalizálás érdekében nem a tényleges költséghelyet illetve költségviselőt mutatják ki, így nem valós képet festenek a vállalakozásról.
A mezőgazdaságban a számviteli információs rendszer toldozásán-foldozásán túlmutatni látszik az EU elvárásainak (s a józan észnek) megfelelő térinformatikai alapú (GIS) támogatásigénylés/elszámolás várható rendje, s ennek információs rendszer vetülete. A térinformatika objektum-attribútum logikájának feszessége, az egyes tulajdonságok önálló vetületként való megjelenése és ezek kombinálása már ma is nagy segítséget jelent az adatbázis-szervezés, adatlekérdezés, adatelemzés területén. 
A precíziós gazdálkodás esetleges nagyobb mértékű elterjedése szintén a valódi igényeket kielégíteni képes mezőgazdasági információs rendszerek felé mutat, noha az eddig táblaszinten megoldatlan, ősi problémát (Mennyit is terem majd az adott növény eltérő technológiai változatok mellett?) parcellaszinten sem tudja a tudomány jobban kezelni. Sőt… 
A Rendszer jellegű megközelítések mellett megfigyelhető az egyedi megoldások sokszínűsége: az állattenyésztésben pl. a lokális takarmányadag-optimalizálástól, az állatok egyedi azonosítását biztosító nagyobb integráltságú, hálózati rendszerekig, míg a növénytermesztésben a folyamatirányítás egyes megoldásaitól a regionális meteorológiai és szakértői hálózatokra alapozó öntözési vagy növényvédelmi rendszerekig. Fontos megjegyezni, hogy ezen részmegoldások esetében még viszonylag könnyű kimutatni az előzőekben elvárásként megfogalmazott, minden fejlesztés fedezetét jelentő információs többletértéket.
Halászat a külső információk tengerében
Abelső információs rendszerrel szemben a külső információk tekintetében nem létezik olyan rendszer, mely ezt az igen szerteágazó területet átfogná, ezzel próbálva könnyíteni a gazdálkodók tájékozódását. 
Ez a hiányosság azért különösen súlyos, mert a vállalati működéshez elengedhetetlen, ugyanakkor igen eltérő területekről származó ismeretekről van szó, továbbá gazdasági, üzleti folyamataik gyakorlatilag teljes (rövid- és hosszú távú tervezés; finanszírozás; beszerzési, gyártási, készletezési, értékesítési folyamatok) körében felhasználják őket. 
A szóba jöhető információ-típusok (a teljeség igénye nélkül) a következők:
-	jogi keretek (általános törvényi szabályozás, mezőgazdasági támogatás, stb.),
-	a termékek piaci árai, kereslete és értékesítési feltételei (pl. kvóták),
-	fejlesztési források fellelése (pályázatok, támogatások, hitellehetőségek),
-	a működéshez szükséges eszközök, anyagok beszerzése (energiahordozók, kemikáliák, gépek, berendezések), azok paraméterei és árai,
-	a természeti és közgazdasági környezetre vonatkozó speciális információk (időjárási és járványügyi adatok),
-	a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos állami vagy egyéb szervek elérésének lehetősége (Agrárkamara, FVM Hivatal, terméktanács, érdekképviseletek, tenyésztési szervezetek, növény- és állategészségügy, …),
-	az ágazatban tevékenykedő vállalkozások adatbázisa (versenytársak, alapanyag-szállítók, árufelvevők),
-	egyéb tényezők.
Az igen összetett információigényt jelenleg számos eltérő, egymás hatáskörét sokszor átfedő szervezet hivatott kielégíteni (pl. KSH, falugazdász-hálózat, terméktanácsok, agrárkamarák, FVM Hivatal, AKII), melyek nem minden esetben felelnek meg a vállalkozások elvárásainak. A forrásokkal szemben nem csak a nyújtott információ hiányos és késedelmes volta hozható fel, hanem igen gyakran a megbízhatósággal is problémák vannak. 
Sok mezőgazdasági termelő információigényét informális forrásokból (rádió, televízió, szomszéd) elégíti ki, illetve döntéseit gyakran intuitív, spontán módon hozza meg. Ez a tendencia csak részben tudható be az általánosan jellemző döntéshozói magatartásnak (melynek megváltoztatása nem egyszerű feladat), mivel nagy szerepe van annak, hogy a meglévő információforrásokban nem bíznak
Az információ hiány következményei:
-	kiszolgáltatottság az egyes felvásárlóknak és beszállítóknak,
-	magasabb beszerzési költségek,
-	készletfelesleg illetve készlethiány,
-	minőségi problémák (a termékeknél és a szolgáltatásoknál),
-	kiszámíthatatlan folyamatok????,
-	a finanszírozási rendszer hiányosságai????,
-	az adatszolgáltatás megbízhatatlan?????.
Ha az információ-ellátottság „optimális”, számos pozitív változás várható a szervezetek gazdasági tevékenységében:
-	kereslet-kínálat összhangja,
-	kiszámítható finanszírozás, 
-	minőségjavulás,
-	költségoptimalizálás,
-	megbízható információ-szolgáltatás???.
Az információ-ellátás lehetőségei
A külső információk begyűjtésére technikailag két lehetőség nyílik: egyrészt az egyes vállalatok külön-külön kialakíthatják a saját igényeiknek megfelelő rendszert (tulajdonképpen az információs rendszerük egy modulját); másrészt létre lehet hozni egy olyan szolgáltatót, mely elvégzi a szükséges információk begyűjtését, feldolgozását, és az „előfizetőknek” a vállalatoknak a számukra szükséges információkat továbbítják.
A két megoldás előnyei és hátrányai a következők:

Belső rendszermodul
Külső Szolgáltatás
Előnyök
-	A vállalkozás igényeihez alakítható.
-	Jól illeszthető a belső információs rendszerhez, megkönnyítve ezáltal pl. a tervezést.
-	Mivel a források kisebb körét fogja át, olcsóbb megoldás.
-	A bizalmas információk együtt kezelhetők a „tömegadattal”.

-	A sok vállalkozás által használt források költségei megoszthatók közöttük (relatíve olcsóbb beszerzés)
-	A vállalkozás tevékenységéhez flexibilisen alakítható a külső információk köre,
-	A vállalatnak nem kell törődnie az információ-beszerzés nehézségeivel (források, költségek)
-	Szabványos, tovább-feldolgozható üzenetekkel látja el a vállalkozásokat.



Belső rendszermodul
Külső Szolgáltatás
Hátrányok
-	A tevékenységi kör változásakor nehézséget jelenthet a bővítés, módosítás.
-	Több vállalatot tekintve nagy a közösen használt információk köre – az elkerülendő „redundancia”.
-	Nehezebb lehet az integráció/adaptáció az egyes vállalatok rendszereihez.
-	Egészében nézve tőkeigényesebb a kialakítása.
-	Nem könnyű megnyerni a leendő felhasználók bizalmát a rendszer iránt.
xxx. táblázat:……………
A szolgáltatásszerű információközlés „előképeként” elképzelhetünk egyfajta „információs szövetkezet”-et, mivel az egyes vállalatok számára szükséges információk igen nagy hányada megegyezik, tehát a vállalkozásoknak érdemes „szövetkezni” ezen közösen használt információk együtt történő beszerzéséhez, így csökkentve költségeiket.
Továbblépve létrehozható egy olyan szolgáltató, mely a vállalatok válláról leveszi ezt a terhet, és elvégzi helyettük az információ-gyűjtést. Az egyes szervezetek – természetesen úm. előfizetési díj fejében – tehát csak azokat az információkat kapják meg, melyek tevékenységi körüket érintik. 
Az ilyen típusú rendszerek központilag kezelik tehát a tipikus problémákat (adatgyűjtés, rendszerezés, technológiai kiszolgálás), s egyben egyedi elemzési lehetőségeket biztosíthatanak az adatfelhasználó tömegek számára (vö. BSC ma). Az egyéni elemzési lehetőségek fontosabb típusai:
-	az online szerveroldali adatfeldolgozást lehetővé tevő modulok egyedi hipotézisképzés, parametrizálás mellett (vö. IKTABU),
-	szabványos üzenetek (lekérdezési eredmények) Java alapú feldolgozása felhasználói csoportigények szerint (vö. várható PhD-modulok),
-	kliens-szerver architektúrájú megoldások, kliens oldali elemző modulokkal (vö. STOCKNET).
A szolgáltatóval szemben számos követelmény támasztható:
-	esélyegyenlőség biztosítása a hozáféréskor,
-	versenysemlegesség a szerződési feltételekben,
-	információbiztonság (konzisztencia, márlegszerűség, idősoros vetület, több adatforrás fogalmi konszolidálása metaadatbázis alapján),
-	naprakész információk biztosítása,
-	szolgáltatás-jellegű üzemeltetés.
 A szolgáltatás finanszírozásával kapcsolatban ki kell hangsúlyozni, hogy egy ilyen megoldás szinte csak akkor lehet életképes, ha annak kialakításában az állam valamilyen módon szerepet vállal. Ez megvalósulhat a közpénzen gyűjtött adatok ingyenes hozzáférésének biztosításával (ez a nagyobb jelentőségű mód), valamint a szolgáltatás működésének esetleges támogatásával.
Amit a szolgáltatónak kell finanszírozni, az egyrészt a nem közpénzen gyűjtött adatok (pl. tőzsdei információk) beszerzése, valamint a megszerzett adatok rendszerezése, feldolgozása. Itt kap szerepet az ügyfelek által fizetett díj illetve az esetlegesen meglévő állami (esetleg EU) támogatás, mely leginkább az olcsó és visoznylag egyszerű, azaz online jellegű elemzőrutinok fejlesztését, az információk rendszerezését (kézi indexálást) jelenti.

Várható fejlődési irányok
Sebesség: Talán a leginkább közismert és kézzelfogható fejlődési irány a feldolgozási és átviteli sebesség erőteljes növekedése. Ezegyrészt a már ismert problémákra (pl. monumentális LP táblázatok kiszámíthatósága) jelent megoldást, másrészt – és ez jóval nagyobb hatású – olyan újabb és újabb feladatok (pl. térképek készítése, képfelismerés, hangfelismerés) oldódhatnak meg általa, melyek eddig jórészt az emberre maradtak. Így a sebesség növelése az ember fokozatos kiváltását teszi lehetővé a kizárólag emberinek hitt képességek egyfajta folyamatirányítási problémává való egyszerűsítése révén. Ennek ellenére adatfeldolgozás módszerei minőségi értelemben sokkal lassabban fejlődnek, mint az ezeket végrehajtó műveletvégzési sebesség, így a mesterséges intelligencia kutatás és a piacosabb hangzású adatbányászat programcsomagjainak megjelenése mellett sem tudunk észrevehetően pontosabban előrejelezni, s így tervezni sem. 
Hálózatok: Az egyre erőteljesebb hálózati szerveződéstől elvárható lenne, hogy egyre nagyobb arányban lehessen ún. közhasznú, illetve tetszőleges fizetős információkhoz jutni. Az információ áradat be is következett, sőt egyre nagyobb mértékűvé válik, noha a szolgáltatásokért felelős személyeknél, csoportoknál az állami és közösségi szintű adatvagyon-gazdálkodásnak sem világos jogszabályi, sem motivációs alapjai nem igazán figyelhetők még meg. 
Hasonlóan a sebesség és az adatfeldolgozás módszereinek kérdéséhez, a hálózatok esetében az adatszűrés, vagyis a keresés az a módszertani jellegű feladat, melyet a tudomány csak félig-meddig oldott meg. Így az információáradatban való navigálás sok esetben több gazdasági kárt jelent, mint az ösztönös döntések favorizálása.
E-world: Sokan nagy jövőt jósolnak hálózatokhoz kötött gazdasági tevékenységeknek (elektronikus aláírás, e-business, e-kormányzat), annak ellenére is, hogy pl. az elektronikus kereskedelem jelenleg a legtöbb esetben nem mondható önfenntartó vállalkozásnak. Az elmúlt évben bekövetkezet “.com” csődhullámot jórészt azok a vállalkozások kerülték el, melyek vagy mélyen beépültek a piacba, vagy többfajta (nyilvánvalóan az IKT-hez kapcsolódó) tevékenységet folytatnak. Ezen fejlődési irányzatoknál a legkritikusabb feltétel a teljeskörű jogi megalapozottság, az törvénykezés naprakészsége. A 2001 szeptembeértől hatályos elektronikus aláírás nagymértékben hozzájárulhat egy dinamikus fejlődési szakasz bekövetkeztéhez úgy a gazdasági, mint a kormányzati folyamatok esetében.
Információs társadalom: A technológia-orientált megközelítés mellett érdemes szót ejteni az információs társadalomról, illetve ennek emberekre, csoportok gyakorolt hatásairól is. Egyrészt elvárható lenne, hogy pl. a képzésben résztvevők olyan feladatokon edződjenek, gyakoroljanak, melyek eredménye fontos az aktív dolgozók szempontjából is. Így a középfokú és felsőoktatásban, valamint a felnőttképzésben elvárható lenne, hogy a diplomamunkák, TDK-dolgozatok és egyéb önálló feladatok (fordítások) olyan információs feltárási, rendszerezési feladatok (is) legyenek, melyek egyszerűsítik a gazdasági élet szereplői számára a tájékozódást az adatok és a hírek tengerében. Erre tett kísérletet pl. a mi tanszékünk is az elmúlt években a MAINFOKA URL-katalógus felállításával, ill. az FADN adatok pivot feldolgozást támogató struktúrájának kialakításával, valamint a PhD-téma keretében hamarosan a MIAÚ szolgáltatásainak kézi indexálásával.
Az egyéni, vállalati, regionális szinteken létrehozott, lényegében egyedi külső információs rendszerei közösségi, társadalmi szinten irreálisan drágák, Így tehát elvárható lenne, hogy létrejöjjenek olyan (online) adatszolgáltatói csoportok, melyek révén csökkenthető az egy felhasználóra jutó költség (lásd: az előzőekben leírt szolgáltatás-jellegű külső információs rendszerek) S, hogy ez sem csak egy álom, jelzi az is, hogy az OMFB IKTA pályázatok keretében végső stádiumába lépett az ikTAbu projekt, mely egyszerre biztosítja az adatok rendszerezett és hatékony online elérését, s a szerveroldali adatbányászatot.
Mindezen folyamatok mögött egy újszerű gondolatvilág, a HOM-E/O-MINING világa áll. Ennek alapja, hogy tagadja az információs társadalom falanszter jellegét, középpontba továbbra is az embert állítja, aki a technológia fejlődése révén egyre hatékonyabban (pl. otthonról tetszőleges távoli adatokat elérve) egyre célirányosabban (pl. az adatbányászat tetszőleges technikáinak online aktiválásával) egyre inkább saját igényeinek, lehetőségeinek megfelelően (pl. önmaga meghatározva a vizsgálni kívánt adatvagyont, a módszerek paramétereit, a célokat és a vizsgálatra szánt időt) képes gazdasági döntéseit meghozni. Ezen döntések lehet, hogy nem is olyan sokára a fenntarthatóság jegyeit sokkal markánsabban hordozzák magukon szemben a mai, szűk csoportérdekek profitkényszer által meghatározott mintáival.
Ebbe a koncepcióba illik bele a MIAÚ cikk- és bejegyzés-állományának olyan módon való feldolgozása, mellyel meg lehetne felellni egy tetszőleges (természetesen a feldolgozhatóság határain belül) ágazatban vagy szektorban tevékenykedő cég igényeinek. Ennek érdekében a hagyományos adatbázis-elemek mellé – szerző, dátum, téma, stb. – létrehozunk egy veszély-esély típusú indexálást potenciális ügyfélcsoportonként (pl. növénytermesztő, állattenyésztő, zöldségtermesztő, gyümölcstermesztő, szőlész, szaktanácsadó, érdekvédelmi szervezet, állam, kamara, stb. 
A felhasználó oldaláról meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy ezt az adatbázist tetszőleges címről meghívva (természetesen a saját igényeinek megfelelő kategóriában) az ügyfél megkapja az adott bejegyzést, valamint továbblépve olyan szabványos (EDI), s így továbbfeldolgozható üzenetet kapjon, mely egyrészt figyelmezteti, hogy az adatbázis-rekord tartalma alapján az adott ágazatban, szektorban veszély vagy lehetőség mutatkozik, másrészt az egyedi feldolgozás révén integrálható a belső információáramlási folyamtokhoz is.
A következő lépésként a MIAU-ban szereplő vagy a jövőben szerepeltetni kívánt  számadatok, adatsorok hasonló alapon történő feldolgozása, és egyfajta (Java alapú) szakértői rendszer kialakítása után a veszélyek és lehetőségek előrejelzése ebben az irányban is kibővülhet.
Ezek után kerülhet(ne) sor arra, hogy megállapodások köttessenek más információ-gyűjtő(szolgáltató) szervezetekkel (pl. AKII, KSH, FÖMI, FORNAX), hogy az ott tárolt adatok hasonló szabványos alapokon nyugvó modulokba tömörítve a szolgáltatás köre nagymértékben bővülhessen.
Vállalati reakciók az új kihívásokra
A vállalkozások az előzőekben felvázoltak alapján várhatóan igen sokszínűen fognak reagálni. Néhány, talán tipikus reakciót azért érdemes lehet kiemelni:
Vállalaton belül, integrált szinten: A számviteli információs rendszer mellett kényszerűen megjelennek tehát a támogatás igénylés és elszámolás térinformatikai alapú moduljai, melyek elsődlegesen csak többletköltséget, s nem többletértéket jelentenek (hacsak az egyébként elmaradó támogatásokat nem vonjuk be a számításmenetbe). Ebben az esetben talán az is elvárható, hogy a táblatörzskönyvek számviteltől független, főleg naturális adatokra alapozó vezetése nagyobb szerepet kap, különösen, ha egy-egy vállalkozás legalább terméstérképeket vásárol, kacsingatva a precíziós gazdálkodás felé (a megfelelő szolgáltatók megjelenése, illetve saját beruházás nyomán). 
Sajnos az egyre szervezettebb és nagyobb tömegű adat tervezési jellegű feldolgozása (ár-, termésbecslés, szerkezet-optimalizálás) terén – az egyes vállalatok szintjén – lényeges előrelépés nem várható, hacsak a mezőgazdasági vállalkozások vezetői nem képesek a kontrolling tevékenység részeként tanfolyamon továbbképeztetni az érintett szakembereket olyan megoldásokra (pl. WAM), melyek nem igényelnek nagy befektetést. Az újszerű elemzések betanulásának, szoftvereinek költségeit elvileg a jobb döntések alapján a vállalkozásoknak ki kellene tudnia termelni. Ennek kimutatásához azonban szükség van arra is, hogy az elemzések előtt a menedzsment dokumentáltan állást merjen foglalni (hipotézis), melyet az elemzés vagy megerősít (pszichológiai többletérték), vagy elvetni javasol (a tényleges információs többletérték alapjaként).
Vállalaton belül, egyedi alkalmazások szintjén: A folyamatirányítás továbbfejlődésével, illetve  ágazati szintű, integrált megoldások egyre tömegesebbé és olcsóbbá válásával a hatékonyságnövelő beruházások folytonosan jelen lesznek a napi döntésekben. Így az irodatechnikai, kommunikációs, adatgyűjtési, adatelemzési fajlagos költségek egyre csökkennek. A háztartások digitalizálása ezzel párhuzamosan megszünteti a kíváncsiság és a presztízs alapú informatikai beruházások kényszerét, illetve többletköltségeit
Vállalatközi, regionális szinten: Egyre nagyobb volumenben jelennek meg olyan központi kezelésű adatbázisok, melyek kialakításában, adattal való ellátásában, esetleg részbeni működtetésében, fejlesztésében az állami támogatások szerepet játszanak, így egyfajta alapot teremtenek a színvonalas szaktanácsadási szolgáltatások kialakulásához. Az ilyen rendszerekhez való vállalati csatlakozás nagy részben kielégíti a vállalati külső (gazdasági, társadalmi, ökológiai környezetet figyelő) információs rendszerrel szemben támasztott követelményeit, különösen akkor, ha a kívülről rendszeresen lehívott adatokat egy belső (saját paraméterekkel ellátható) értékelő rendszer folyamatosan alakítja át vészjelzésekké (felhőcske), illetve pozitív (üzleti lehetőségeket sejtető) szimbolikus (napocska) hírekké. Ilyen rendszereket a mai terminológia szerint pl. az elektronikus kereskedelemben érdekelt cégek (stabil informatikai infrastruktúra, banki kapcsolatok) tudnának jól integrálni az amúgy önmagában nem feltétlenül kifizetődő kereskedelmi tevékenység mellé. De itt lehetne szerepe a kamaráknak és az érdekvédelemnek-terméktanácsoknak (vagyis az érdekegyeztetésnek).
Országos, illetve nemzetközi szinten: Amennyiben az e-kormányzati munka fejlődési lendülete nem törik meg, úgy a vállalatok hivatali ügyeiket egyre szabványosabban (EDI), egyre normatívabban (vö. demokratikusabban), így egyre hatékonyabban végezhetik (vö. felesleges pályázatok nem demokratikus döntések esetén). Az e-kormányzat fontos előfeltétele a jogalkotás mellett az adatvagyon-gazdálkodás stabilizálása (meta-adatbázisok, online közhasznú és fizetős rendszerek fenntartása, ill. a mindenkori adatvagyon átadása szolgáltató cégeknek). 
A kormányzati szintű integrált mezőgazdasági és vidékfejlesztési információs rendszerek tervei már többször napirendre kerültek kormányüléseken, szakmai egyeztetéseken, s nem várat sokáig magára a lépcsőzetes megvalósítás következő nagyobb szakasza sem. Hiszen pl. turisztikai vonalon éppen most készül egy egységes rendszer tendere. Másrészt az ikTAbu, és a TEIR projektek ill. a FÖMI tevékenységei kellő tapasztalattal és jó kiindulási feltételekkel szolgálnak a mezőgazdaság esetében. Nem szabad azonban elfelejteni azt sem, hogy az adatszolgáltatásban a minőségbiztosítás még fontosabb, mint az élet bármely területén, s minőségi (azaz ellentmondásmentes, hiteles) statisztikai adatok szervezett körülmények között ma nem állnak rendelkezésre még a EU-ban sem.

