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BEVEZETÉS
A hitelezési kockázatok nem megfelelő kezelése közvetlen hatást gyakorol a pénzügyi
vállalkozások, szervezetek bevételeire és nyereségességére.
Több figyelmet kell fordítani az üzleti partnerek pénzügyi helyzetének alakulására, hiszen az
ő pénzügyi helyzetük alapvetően befolyásolhatja az üzleti tervek sikerességét.
A napjainkban elterjedt információgyűjtési gyakorlat már nem elégendő az üzleti partnerek
pénzügyi helyzetének körültekintő megítéléséhez, ehhez célirányosan is tájékozódni kell.
Egyes makro indikátorok és kiemelt ügyféladatok összefüggéseinek elemzése, modellezése
elengedhetetlen. Az alábbiakban ismertetett Vállalkozás Statisztikai Adatbázis lényege, hogy
olyan adathalmazokat kapcsol össze és olyan elemzések elvégzését teszi lehetővé, amelyek
mind a hitelkockázati, mind az értékesítési oldalon új információkat adnak a Felhasználó
döntéshozóinak kezébe, s ezzel a kockázatmodellezés, termékfejlesztések alapjává válhatnak.

A VÁLLALKOZÁS STATISZTIKAI ADATBÁZIS
(HUNGARIAN CORPORATE STATISTICS DATABASE)

LEÍRÁSA

Az adatbázis célja, alapfunkciói
Referenciacsoportok létrehozásának segítségével
 az egyedi hitelezési és befektetési kockázatok elemzése, rövid távú előrejelzése,
 a vállalkozási szféra egyes részterületeinek, működési jellemzőinek vizsgálata,
teljesítményének előrejelzése
 hosszú távú mikró-, mezo-, és makró elemzések, előrejelzések készítése a társas
vállalkozások körében.
Az adatbázis adatforrásai, felépítése, mérete, szerkezete
 Adattartalma a társasági adóról és az osztalékadóról szóló (1996. évi LXXXI.) törvény
hatálya alá tartozó vállalkozások,
 tízféle rendezési szempont (nómenklatúra,
referenciacsoportokba sorolt aggregált adatai.

dimenzió,

metszet)

szerint

Az adatbázis több, mint kétmillió referenciacsoport adatait tartalmazza. A
nomenklatúrák (referenciacsoport) kijelölése után a kívánt adatokat a lekérdező
program állítja elő néhány másodperc alatt. A teljes adatállomány mérete megközelíti a
40 Gigabájtot. Ez ma a világon a legnagyobb, a társas vállalkozások vonatkozásában a
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legteljesebb, elérhető vállalkozási adatbázis. (Az adatbázisban szereplő vállalkozások
számát és növekedését a következő ábra mutatja ezer darabban kifejezve.)
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Az adatbázis egyedülálló tulajdonságai
 tízdimenziós keresztmetszet-statisztikák előállítása, (az ábra az egy
többdimenziós keresztmetszet-statisztikák közötti különbséget illusztrálja)

és

a

 több, mint hetven eszköz, forrás és eredmény-kimutatás adat referenciacsoportonkénti
aggregált értékeinek lekérdezési lehetősége,
 több, mint ötven, a leggyakrabban használt pénzügyi, likviditási, vagyoni mutató
referenciacsoportok szerinti megjelenítése,
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 negyven mutató esetében az alapadatokból számított kvartilisek referenciacsoportok
szerinti kimutatása,
 a leválogatott értékek azonnali grafikus ábrázolása,
 a Vállalkozás Statisztikai Adatbázis adatainak összehasonlíthatósága más
adatbázisokkal: az adatbázis felépítése során kialakított nómenklatúrák a KSH és az
EUROSTAT adatbázisaival egybevethetőek, a kategória határok azonosak, de
részletesebbek, több alábontást tartalmaznak.

Az adatbázishoz kapcsolódó kiegészítő és egyéb szolgáltatások
 Az adatbázis Felhasználója az adatbázisban nem publikált, de az adatbázis
birtokosánál megtalálható minden olyan további aggregátumhoz hozzáférhet (pl.
szakágazati alábontás), ami nem sérti a titoktartásra vonatkozó hatályos jogi
szabályokat.
 Felhasználó részére egy-egy vállalkozói körnek, referenciacsoportnak a szűken vett
adatbázison túlmutató értékelésének, elemzésének, várható fejlődésének, előre
jelezhető útja leírásának elkészítése és átadása.

Az adatbázis kategóriái (metszetei, nómenklatúrái, dimenziói)
1. Idősík (évek: 1995-2008)
2. Főtevékenység szerint (nem pénzügyi – pénzügyi vállalkozások)
3. A saját tőke előjele szerint (nem negatív – negatív)
4. Exporttevékenység szerint (exportálók – nem exportálók)
5. A vállalkozás székhelye szerint – régiók
6. A vállalkozás székhelye szerint – megyék
7. A vállalkozás mérete szerint – létszám kategóriák
8. A vállalkozás mérete szerint– árbevétel kategóriák
9. A vállalkozás mérete szerint – mérlegfőösszeg kategóriák
10. TEAOR szerint (gazdasági ágak, ágazatok, alágazatok)
Az adatbázisból közvetlenül előállítható és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások
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 A maga nemében egyedülálló Vállalkozás Statisztikai Adatbázis értékesítése
közvetlenül lehetőséget biztosít a Felhasználó számára a megbízható adattartalom
alapján elemzések készítésére, limitek meghatározására, üzleti terv készítésére, saját
portfolió és ügyfélelemzésre.
 Ugyancsak közvetlenül nyerhetők ki az adatbázisból az ágazati limitek
meghatározásához, az ágazatok ügyfél- és partnerminősítéshez szükséges pénzügyi
mutatószámok értékei is, amelyek a főátlagok mellett bemutatják a legmagasabb és a
legalacsonyabb negyedbe (kvartilisek), valamint az átlaghoz tartozók értékeit, továbbá
alkalmasak a tendenciák elemzésére is. (Az ehhez kapcsolódó ajánlás a mellékletben
található.)
 Felhasználónak az adatbázistól függetlenül is lehetősége van további közgazdasági
elemzések megrendelésére, készíttetésére (középtávú üzleti tervhez régió, ágazat,
vállalkozás típus, stb. bontásokban) az általa megadott (specifikált) ismérvek alapján.
(A például szolgáló minta-elemzés a mellékletben található.)
 Lehetőség van a Felhasználó által megadott vállalkozói ügyfelekre ügyféllimiteket
meghatározni, az ügyfél- és partnerminősítéshez a belső szabályozás szerint
alkalmazott pénzügyi mutatószámokat az ágazati mutatókkal összehasonlítani,
egybevetni. (Az ehhez kapcsolódó ajánlás a mellékletben található.)
 Lehetőség van közvetlenül az adatbázisból vagy közvetetten a Felhasználó által
specifikált megrendelésre a vállalkozói ügyfelek hitelelbíráláshoz szükséges
kockázatelemzések (pénzügyi mutatószámok, piaci részesedés) forrásainak
előállítására.
 A rendszerben lehetőség van hosszú távú mikró-, mezo-, és makró elemzések,
előrejelzések készíttetésére a társas vállalkozások körében a Felhasználó által
körülhatárolt szempontok szerint.
Az adatbázis és az azt kezelő szoftver egyidejű megvásárlásához az alábbi szolgáltatások
járnak:






Az adatbázis és a szoftver telepítése Felhasználó rendszerében,
Felhasználói kézikönyv, ami részletesen leírva tartalmazza az adatbázis és a
szoftver telepítésének folyamatát, az adatbázis tartalmának részletes leírását, a
szoftver kezelésének módját,
A Felhasználó által kijelölt munkatársak betanítása a szoftver kezeléséhez,
Szervízszolgáltatások,
Az adatbázisban még nem szereplő további évek adatállományainak telepítése,
frissítése.
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