
A szerző *European business information networks9’ (Euro
pean access 1991. 6. pp,3Ö-32.) c. tanulmányát Orbán Éva 
fordította.

Európai üzleti 
információs hálózatok

lan Thomson

Bevezetés

Az Európai Bizottság folyóiratának, az Info 
Business 1991 márciusi számának címlapján egy 
pókhálót lehetett látni a következő felirattal: „EIC 
együttműködés: a hálózat szálait szőve”. Való
ban, egy információs hálózat két kulcsfontossá
gú jellemzője, hogy a hálózat minden tagja kö
zött kommunikáció folyik, s nem csak egyetlen 
központon keresztül, hogy a kommunikáció két
irányú folyamat, és a partnerek közös céljainak 
előreviteiét segíti.

Ez az írás a meglévő és a tervezett európai üz
leti információs hálózatokat vizsgálja, azokkal 
kezdve, amelyeket az Európai Bizottság alapított, 
pl. BC-IMet, Európai Üzleti Együttműködési Köz
pont (Business Co-operation Centre) és különösen 
az Európai Információs Központok (Euro Info Cent
res). Ezután a cikk más hálózatok vizsgálatával 
folytatódik, közöttük azzal a jelenlegi tervvel, hogy 
az „Eurocities” kezdeményezés jegyében egy Eu
rópai Üzleti Könyvtári és Információs Hálózatot 
(European Business Library and Information Net
work) hoznak létre, illetve az információs vállalko
zók EIRENE (European Information Researchers 
Network) nevű kiskereskedelmi hálózatával.

Miért van szükség az európai üzleti informá 
ciós hálózatokra?

Az európai üzleti információ fogalma igen tág 
határok közötti területeket fed le. Beletartozik a

vállalati információ, a piaci, az ipari, a termékek
ről, ügynökökről, kereskedőkről és hasonlókról 
szóló információ, az a nemzeti és európai sza
bályzatrendszer, amely az országok közötti ke
reskedelem kereteit adja, valamint a helyi gazda
sági és szociális adatok is. Különlegesen jó! fel
szerelt információs szolgáltatásnak kellene lennie 
annak, amely kizárólag saját forrásaira támasz
kodva ki tudná elégíteni mindezeket az igénye
ket.

Az egységes európai piac megteremtése felé 
tett lépések, valamint az Európán belüli kereske
delmi és egyéb üzleti kapcsolatok támogatása 
arra szorította rá az információs szakembereket, 
hogy európai léptékben gondolkodjanak.

Politikai szempontból az Európai Közösség 
(EK) erőteljesen támogatja a nemzeti határokat 
átszelő hálózatok kialakítását - elsősorban gya
korlati célokra - de azért is, mert e hálózatok 
összekötik az európai országokat, megalapozva 
ezzel az európai integráció felé mutató fejlődést. 
Az „egymás kiegészítése", a „gazdasági és szo
ciális kohézió” és hasonlók mellé a „hálózatépí
tés” is gyorsan felzárkózik majd az EK terminoló
gia fontos kulcsszavai közé.

A kollégákhoz vagy szolgáltatásokhoz fűző
dő, az országhatárokat átszelő kapcsolatok ked
vezőek a költség-hatékonyság szempontjából is, 
és a jelentős hagyományokra visszatekintő, or
szágok közötti együttműködési hálózatok termé
szetes kiterjesztését jelentik. Napi munkánkban 
gyakran élünk a személyes kapcsolatok kínálta, 
vagy a nemzetközi hálózatok adta lehetőségek
kel. Ma, az európai üzleti információs hálózatok
ban a szakemberek közötti együttműködés régi 
elvét láthatjuk egy formálisabb, nemzetek fölötti 
szinten megvalósulni.

Európai információs Központok (Euro Info 
Centres. EIC)

Kétségkívül az EIC Központok a jelenlegi eu
rópai üzleti információs hálózatok legfontosabb 
példái. 1987-ben az Európai Bizottság eihatároz-
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ta, hogy a tagállamok üzleti jellegű szervezetek
ben működő információs központjainak olyan 
hálózatát hozza létre, amely segítségére lenne a 
kis- és középméretű vállalatoknak abban, hogy 
az egységes európai piac lehetőségeit megis
merjék, és ezeket kihasználhassák. A EiC-k létre
hozásának hátterével az European Access ko
rábbi cikkei foglalkoznak (lásd példáüi No.2. April 
1989, p.40. és No.4. August 1989, p.43.)

Az EIC Központokat környezetük arra ösz
tönzi, hogy a passzív kérdés-felelet műveletek 
helyett aktívabb információs és tanácsadói ma
gatartást alakítsanak ki. A jelenlegi cikkben azon
ban az ElC-k tevékenységének azon elemeit vizs
gáljuk, amelyek kimondottan a hálózatban való 
működéshez kapcsolódnak.

A Bizottság DG XXIII-as főigazgatósága, az a 
brüsszeli részleg, amely az ElC-kért felelős. A Bi
zottság igen aktívan vesz részt nap mint nap a 
központok munkájában. Brüsszelben készítik el 
az egész hálózat negyedévi és éves munkájáról 
szóló jelentéseket, és most fejlesztenek ki szigo
rúbb értékelési eljárásokat. Rendszeresen tarta
nak Brüsszelben továbbképzéseket, amelyek 
összehozzák valamennyi Központ személyzetét. 
1990-ben az ElC-k Nizzában megtartották első 
éves összejövetelüket. A másodikra Berlinben 
került sor 1991-ben, s a harmadikat Madeirán 
fogják tartani 1992-ben. Ezen események révén a 
hálózat tagjainak lehetőségük nyílik arra, hogy 
kapcsolatokat építsenek ki és élénkítsék az 
együttműködést.

Talán csak az EIC Központokra jellemző, 
hogy az egyes központok között mindennapos a 
kommunikáció. Nyilvánvaló, hogy az ElC-hez ér
kező kérdéseket nem lehet kivétel nélkül a „kéz
nél lévő” helyi információforrások alapján megvá
laszolni. Felbecsülhetetlen értékű a központok 
azon képessége, hogy egy hálózatnak tehetnek 
fel kérdéseket és máshol is - akár az országhatá
rokon kívül - kereshetnek segítséget. Arra is fel
használható a hálózat, hogy egy ország vállalatai 
egy másik országban kereshessenek maguknak 
partnert a különféle közös vállalkozásokhoz.

Jelenleg számos alhálózat kiépítése folyik 
(például az Atlanti- térség ElC-inek alhálózata) a 
különböző együttműködést igénylő feladatok el
látásához. A DG XXIII vizsgálja az ElC-k közötti 
fejlettebb távközlési rendszereket, beleértve a 
BC-Net partnereket (lásd később), és az EIC 
koncepció széles körű marketing kampányára 
készül.

Nem szabad azonban túlzottan felnagyíta
nunk a hálózat előnyeit. Egyes központoknak 
nem tetszik sem a javasolt új távközlési rendszer, 
sem a közösség egészére kiterjedő marketing 
program, amely mindenféle forrásgondokat idéz
het elő. Azt sem lehet letagadni, hogy a hálózat
nak feltett kérdésekre a válasz időnként lutrinak 
bizonyul. Ezen túlmenően a nyelvi, szemantikai 
és kultúrális eltérések is mind-mind gondok forrá
sai lehetnek, és bizonyos, hogy a központoknak 
el kell kerülniük azt, hogy a hálózat lehetőségei
től elbűvölve megfeledkezzenek az üzleti infor
mációs szolgáltatások olyan kiegészítő eleméről, 
amilyen pl. a megfelelő házi információforrások 
kiépítése.

Egyéb EK üzleti információs hálózatok az Eu
rópai Közösségben

Míg az E!C-k alkotják az EK-ból eredő euró
pai üzleti információs hálózat gerincét, fontos 
szerepe van a BCC-nek, a BCNet-nek és az EBN- 
nek is.

Üzleti Együttműködési Központ (Business Co
operation Centre - BCC)

A BCC-t a Bizottság DG XXIII-as főigazgató
sága hozta létre annak érdekében, hogy a kis- és 
középméretű vállalkozásokat támogassa az EK 
tagállamokban és a többi olyan országban, ame
lyek üzleti partnereket keresnek. A BCC lényegé
ben a nem bizalmas jellegű üzleti lehetőségekkel 
foglalkozik, és a szaktudósítók hálózatával mű
ködik.

Üzleti Együttműködési Hálózat (Business Co
operation Network - BC-Net)

A BC-Net a DG XIII egy másik kezdeménye
zése az üzleti együttműködés bátorítására. Ez 
egy számítógépesített „házasságközvetítő” rend
szer, amely mintegy 600 üzleti tanácsadót kap
csol össze a Közösségben mind a magán, mind 
az állami szférából - beleértve néhány üzleti 
könyvtárat is Nagy Britanniából. Ebben az évben
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tovább terjeszkedik a rendszer az EFTA orszá
gokra, valamint Kelet- és Közép-Európa felé.

Általában a vállalatok keresnek meg egy BC- 
Net tanácsadót, aki azután bevisz a rendszerbe 
egy bizalmas együttműködési ajánlatot vagy ké
relmet egy előre rögzített együttműködési profi
lon keresztül. A szolgáltatás arra használható, 
hogy közös vállalkozáshoz, alvállalkozáshoz, im
port és export megállapodásokhoz stb. partnert 
keressenek. A BC-Net több, mint 30,000 együtt
működési profilt dolgozott fel 1988-as alapítása 
óta.

Európai Üzleti és Innovációs Központok Hálózata 
(European Business and Innovation Centre Net
work -EBN)

Az EBN elősegíti az Üzleti innovációs Köz
pontok (Business Innovation Centres - BIC) kö
zött a szakmai információ- és tapasztalatcserét 
az EK országai között. A BIC-ek az ipari területe
ken működnek, és szakmailag olyan szervezetek 
irányítják őket, amelyek az új üzletek kialakításá
hoz vezető vállalkozókat és innovatív üzleti lehe
tőségeket támogatják.

Európai Üzleti Könyvtár és Információs Hálózat 
(European Business Library and Information Net
work - EB UN)

Az EBLIN létrehozására vonatkozó javaslat 
egyike azoknak az ötleteknek, amelyek az „Euro- 
cities” hálózatban felmerültek. Eurocities a neve 
annak a hálózatnak, amely az EK néhány fonto
sabb nagyvárosát kapcsolja össze az ötletek és 
források megosztása érdekében, és azért, hogy 
egységesen léphessenek fel közös érdekeik ér
vényesítésére. Az alapító tagok: Birmingham, 
Rotterdam, Barcelona, Frankfurt, Lyon és Milánó. 
Mára már mintegy harminc EK-beli város tagja az 
Eurocities-nek, de vannak tagjai Svájcból, Len
gyelországból, a Cseh- és Szolvák Köztár
saságból és Magyarországról is.

Az EBLIN kezdeményezés, amelynek ötlete a 
birminghami könyvtári szolgáltatásokból fakadt, 
a hálózathoz tartozó közművelődési könyvtárak 
üzleti információs szolgáltatásait fogja össze. El

méletben egy kérdező valamelyik városban hoz
záférhet mindahhoz az információhoz, szakér
telemhez és forráshoz, amely a hálózat bármely 
másik városában megvan. A kezdeményezést az 
a nagyvárosi közkönyvtárakban felmerülő igény 
hívta életre, amelynek kielégítésére nemzetek fe
letti kapcsolatok kiépítésére törekedtek annak ér
dekében, hogy biztosítsák azokat az Európa- 
szerte keletkező információkat, amelyekre üzlet
feleiknek az egységes piacon szükségük lesz.

1991 áprilisában született meg az a döntés, 
amellyel az EBLIN létrejött. A megállapodást Bir
mingham, Rotterdam, Lyon, Lipcse, Glasgow, 
Cardiff, Leeds és Sheffield írták alá. Minden bi
zonnyal más városok is csatlakoznak, amikor el
jön ennek az ideje. Jelenleg a teljes hálózat kiépí
téséhez szükséges anyagi alapokat igyekszenek 
megteremteni. A kezdeti szakaszban az EBLIN a 
következőket szeretné elérni:

— létrehozni azon források jegyzékét vagy adat
bankját, amelyeket a tagkönyvtárak megoszthat
nának,

— a tagkönyvtárak személyzete számára közös kép
zési és fejlődési lehetőségeket biztosítani,

— a tagkönyvtárak között olyan szakmai kapcsola
tok kialakításának lehetőségeit megkeresni, illetve 
olyan kapcsolatokat kialakítani, amelyek az infor
mációcserét elősegítenék.

Európai Információs Kutatók Hálózata (European 
Information Researchers Network - EIRENE)

Az EIRENE-t 1990 áprilisában indították el 
Nagy Britannia két információs ügynökségének, 
a First Contact-nek és a Vital Information-nek a 
közös vállalkozásaként. A hálózat célja az euró
pai információs vállalkozók közötti kapcsolatte
remtés elősegítése, és ennek révén az informáci
óhoz való hozzáférés megkönnyítése, és az in
formációs vállalkozói tevékenység fejlesztésének 
támogatása. Jelenleg tizenhárom ország képvi
selteti magát kb. ötven taggal. A tájékoztatási 
vállalkozók lényegében olyan egyének vagy 
szervezetek, amelyek kereskedelmi alapokon 
végzik az információs szolgáltatásokat.

Az EIRENE évente kétszer Contact címmel 
hírlevelet, és tagjairól jegyzéket jelentet meg, 
amelyek a tagok számára ingyenesek, a nem-ta
gok pedig megvásárolhatják azokat. A Nemzet
közi Online Információs Találkozóval (Internatio-
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nal Online Information Meeting) egyidejűleg min
den évben, Londonban tartanak összejövetelt.

Nemrégiben az EIRENE elhatározta, hogy 
szervezetét közös vállalkozásból szövetséggé 
alakítja át, annak érdekében, hogy ösztönözze a 
tagok részvételét, és magasabb színvonalú profilt 
alakítson ki. Az EIRENE nem csak üzleti informá
ciós vállalkozókkal foglalkozik, bár valószínű, 
hogy tagjainak többsége az üzleti információs 
szakemberek közül kerül ki.

Európai kamara-hálózat (Chambernet Europe)

A Chambernet Europe egy újabb potenciális 
üzleti információs hálózat. A Brit Kereskedelmi 
Kamarák Szövetsége (Association of British 
Chambers of Commerce) 1991 folyamán hozta 
nyilvánosságra, hogy országos elektronikus in
formációs hálózat és adatbázis létrehozását ter
vezi egy tágabb program keretében, amely a ta
goknak juttatott szolgáltatások fejlesztését szol
gálja a brit üzleti életben. Reményeik szerint a 
hálózat 1992 elején kezdi meg működését. Kez
detben 70000 olyan vállalat termékeit és szolgál
tatásait fedi le, amelyek Nagy Britannia negyven 
nagyobb Kereskedelmi Kamarájának tagjai.

A Szövetség szeretné idővel hálózatát össze
kapcsolni más európai országok hasonló rend
szereivel egy újonnan alakított közös vállalkozás, 
a Chambernet Europe révén.

Az Európai Gazdasági Iskolák Könyvtárosainak 
Csoportja (European Business School Librarians 
Group)

Az Európai Gazdasági Iskolák Könyv
tárosainak Csoportja, amely már jó húsz eszten
deje működik, tizenhárom európai ország kb, 
harminc könyvtárának hálózata. A nagy-britan- 
niai tagok közé tartozik a London Business 
School, a Manchester Business School és a Uni
versity of Warwick Business Information Service.

Mint minden hálózatban, itt is az a legfőbb 
értéke a hálózati elvnek, hogy az egyik ország in
formációs szolgáltatása egyesülhessen egy má
sik ország hasonló központjának szakértelmével. 
A Csoport minden esztendőben más országban 
rendez éves találkozót, és több lehetőség adódik

a munkatársak közötti informális kapcsolatok lét
rehozására. A hálózathoz tartozik a SCIMP veze
tői információs adatbázis és a tagok könyvtári ál
lományában lévő időszaki kiadványainak jegyzé
ke. Most éppen annak lehetőségeit vizsgálják, 
hogyan lehetne elektronikusan összekapcsolni a 
meglévő országos hálózatokat.

Üzleti Információs Hálózat (Business Information 
Network - BIN)

Az Üzleti Információs Hálózatot 1990-ben 
hozták létre. Mintegy 50 felsőoktatási és közmű
velődési könyvtár, továbbá információs központ 
tartozik hozzá. Ebben az évben a magán szek
torból is felvett tagokat.

A BIN célja a brit vállalatok teljesítményének 
és versenyképességének fokozása az üzleti in
formáció jobb használata révén. A tagok informá
ciós forrásait és szakértelmét közösen propagál
ják az üzleti használók körében annak érdeké
ben, hogy növeljék a könyvtárakban és 
információs egységekben már meglévő szolgál
tatások ismertségét, és hogy arra ösztönözzék 
az embereket, hogy az információt jobban hasz
nálják ki.

Európai összefüggésben a BIN szándéka az, 
hogy Európa más ínformációellátóival kapcsola
tokat építsen ki.

Záró megjegyzések

A fent említett hálózatokból még nem áll 
össze az európai üzleti információs hálózatok át
fogó jegyzéke. Például a hosszú múltra visszate
kintő brit HERTIS üzleti információs szolgáltatás 
mostanában kezdett terjeszkedni Európa felé, 
kapcsolatokat létesítve más európai országok in
formációs ügynökeivel. A felhozott példák mégis 
jól szemléltetik, hogy milyen sokféle hálózat ala
kult ki, és milyen közös és egymást kiegészítő 
jellemzőik vannak, és - be kell vallanunk - a pár
huzamosságnak és a rivalizálásnak milyen veszé
lyeit hordozzák.

Várható például, hogy a szolgáltatások átfe
dik egymást az ElC-kben (amelyeket „fentről lefe
lé” szevez az EK), és az EBLIN-ben (amelyet 
„alulról felfelé” létesítenek a meglévő üzleti infor
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mációs szolgáltatások és közművelődési könyv
tárak). Nem kétséges, hogy van tere a versen
gésnek is. Reméljük azonban, hogy a szakszerű

ségé lesz a végső szó, és az érintett szervezetek 
között inkább együttműködés alakul ki, semmint 
versengés.

KELET-EURÓPAI ÜZLETI TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLATOT szervezett a glasgow-i Egyetemi Könyvtár 
még 1985-ben, amikor a peresztrojka megindulásával megélénkült a nyugati üzletemberek érdeklődése 
az akkori Szovjetunió és európai csatlósai iránt. A szolgáltatás immár elavult neve: SEEBIS (Soviet and 
East European Business Information Service). Eredetileg a skóciai vállalkozóknak szánták, de azután 

Londonból, sőt újabban a kontinens országaiból és az USA-ból is egyre több kérdést kapnak a 
kapcsolatteremtési lehetőségekre, a piac és a termékek jellegére, a társadalmi és gazdasági helyzetre, 

a külföldi tőkebefektetés és a közös vállalkozás jogi szabályozására vonatkozóan.
(Solanus, 1992.)

700 Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/4.


