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CEIC - BAZA DANYCH STATYSTYCZNYCH I MAKROEKONOMICZNYCH DLA 195+ 
GOSPODAREK Z CAŁEGO ŚWIATA 
 
Pomagamy ekonomistom i analitykom zrozumieć światowe gospodarki 
 
Baza danych CEIC Data (www.ceicdata.com) została założona w 1992 roku przez zespół ekonomistów  
i analityków. Jest bazą prezentującą informacje mikro i makro ekonomiczne dotyczące krajów rozwiniętych i 
rozwijających się. Serwis oferuje informacje dla 195 krajów z całego świata. Dzięki dostępowi do tej rozległej bazy 
danych użytkownicy mają możliwość uzyskania wglądu w wielopoziomowe dane stale zmieniających się 
światowych gospodarek. 
Dzięki doświadczeniu i wiedzy eksperckiej zbudowaliśmy relacjach z lokalnymi głównymi dostawcami informacji 
w wielu krajach na całym świecie, użytkownicy otrzymują szczegółowe dane w czasie rzeczywistym z 
wiarygodnych źródeł. 
Ustalane przez nas standardy, według, których dostarczane są dane mikro i makro ekonomiczne umożliwiają 
dostęp do rzetelnych i wiarygodnych danych, do których klienci mają bezpośredni dostęp. Dane aktualizowane 
są w dniu ich publikacji przez oficjalne źródła i automatycznie wprowadzane wraz  
z archiwami przez ekspertów w danym kraju.  
 
Co  wyróżnia bazę CEIC: 

 Posiadamy biura w 20 krajach na całym świecie 

 Klienci mają dostęp do ponad 100 ekspertów i analityków CEIC Data 

 Tworzymy unikalne relacje z głównymi agencjami i organizacjami w ponad 195 krajach 

 Bieżąca aktualizacja danych 

 Ustandaryzowane metody weryfikacji poprawności danych 

 Intuicyjna  i przejrzysta w użyciu platforma dostosowana do potrzeb użytkownika 

 Obsługa i wsparcie klienta 24/7 

 

Naszymi klientami są Banki Centralne, Inwestycyjne i Komercyjne, Agencje Rządowe, Uczelnie 
Ekonomiczne, Korporacje.  

 
 

 

http://www.ceicdata.com/
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Dostarczanie danych w CEIC 
 
CDMNext oferuje rozwiązanie umożliwiające użytkownikom łatwy i szybki dostęp do baz danych CEIC  
za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 
CDMNext daje użytkownikowi możliwość "wglądu" w dane, jak również tworzenie szybkich i rzetelnych analiz. 
Użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanej wizualizacji, transformacji danych, ekstrakcji wykorzystując 
zaledwie kilka prostych kroków. 
Dane prezentowane w CEIC można również integrować bezpośrednio z bazą danych klienta za pośrednictwem 
API. 
 
GŁÓWNE KORZYŚCI I FUNKCJONALNOŚCI 

 Konfigurowalny Storyboard z analizą danych i przejrzystymi wizualizacjami. 

 Dostęp do wykresów i analiz przygotowywanych przez naszych ekspertów, jak również wgląd  

w poruszające tematy rynkowe. 

 Szybkie i łatwe wyszukiwanie i filtrowanie najistotniejszych informacji. 

 Konfigurowalne alerty i powiadomienia e-mail, które pozwalają użytkownikom na bieżące 

informowanie o wszystkich aktualizacjach. 

 Live Support z naszymi biurami w tym z pomocą techniczną zespołu CEIC. 
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Portfolio produktów CEIC 
 
Baza CEIC oferuje szeroką gamę produktów dotyczących danych ekonomicznych. W ofercie produktu klienci 
mają możliwość korzystania bardzo wielu zmiennych. 

 

 
 

1. Globalna baza danych CEIC (Global Database) 
 

Globalna baza danych CEIC jest wysokiej jakości bazą dla danych makroekonomicznych dotyczących rynków 
rozwijających się i rozwiniętych, z niespotykanym zasięgiem dla ponad 200 krajów z całego świata. Dane CEIC 
wspierają ekonomistów i analityków w bieżącej pracy od 1992 roku. Wykorzystujemy zdobytą wiedzę w 
rozwijających, aby stworzyć prawdziwie ogólnoświatową bazę danych dla naszych subskrybentów w instytucjach 
finansowych, agencjach rządowych, uniwersytetach i korporacjach. 
 
Baza Global Database zawiera: 

 Ponad 3 miliony szeregów czasowych dla ponad 195 krajów 

 Szczegółowe informacje na temat kraju na poziomie 18 sektorów makroekonomicznych, takich m.in. 

jak inflacja, eksport, turystyka i więcej 

 Szczegółowe referencje metodologiczne wskaźników, zestawów danych, sektorów i kraju 

prezentowane na wielu poziomach 

 Funkcja serii kluczy do szybkiego wyszukiwania kluczowych wskaźników krajowych takich m.in. jak 

PKB, PNB, FDI i CPI 

 Skoncentrowany zasięg najważniejszych graczy z kraju w 14 różnych sektorach przemysłu 

 Dane na poziomie regionalnym i lokalnym miasta 
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2. CEIC World Trend Plus 

CEIC World Trend Plus oferują serie znormalizowanych dane z rozszerzoną jednorodną historią i szczegółowymi 
uwagami metodycznymi, które pozwalają na szybkie porównanie i analiza różnych czynników ekonomicznych w 
krótkim i długim okresie. Zestaw danych zawiera kluczowe wskaźniki, takie jak PKB, IPI, FDI i CPI. World Trend 
Plus oferuje również agregację regionalną dane, kompleksowe prognozy, dane o towarach i wskaźniki 
nastrojów rynkowych. 

 Ponad 291 000 szeregów czasowych 

 86 standaryzowanych wskaźników dla gospodarek 115+ dla szybkich porównań między krajami 

 Kompleksowy zasięg dla 10 państw członkowskich ASEAN Economic Monitor i Global Economic 

Monitor (GEM) 

 Prognozy krajowe i regionalne dla 16 rozległych regionów i 182+ krajów z 5-letnimi prognozami 

 Wszystkie główne ceny towarów i indeksy z prognozami dla Ameryk, Europy, MENA i Azji 

 Zagregowane dane dla świata i 16 regionów 

 Pokrycie na wskaźnikach konkurencyjności dla gospodarek 140+ 

 Statystyki stowarzyszeń międzynarodowych 

 Kompleksowe statystyki finansowe i operacyjne dotyczące najlepszych firm Azji obejmujące 14 

sektorów i ponad 200 firm 

 Szeroki zakres danych pochodzących od takich instytucji międzynarodowych (OECD, BIS, MFW, OPEC, 

WorldSteel, WSTS itp.) 
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3. CEIC Premium 

 

a. CEIC China Premium 

Bazowa baza danych CEIC China Premium jest uznanym liderem w zakresie danych gospodarczych Chin, z 

niezrównaną ilością szeregów czasowych danych krajowych, regionalnych i sektorowych. Baza zawiera nad 32000 

serii, od 1949 roku, jest podzielona na dane makroekonomiczne, sektorowe i regionalne. Baza danych China 

Premium jest dostępna w języku angielskim i chińskim. 

 Ponad 327 000+ szeregów czasowych 

 23 sektory makroekonomiczne, 20 sektorów przemysłu 

 Dane z 287 miast na poziomie prefektury 

 Dane z 53 regionów poziomu prefektury 

 Dane z 2000 powiatów 

 Dane z 4 gmin 
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b. CEIC India Premium 

Indie, jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie, charakteryzująca się młodą demografię i 
stałym tempem reform. Dane ekonomiczne agregowane są już od 1951 r..  

 Ponad 358 000+ szeregów czasowych 

 15 sektorów makroekonomicznych, 13 sektorów przemysłu 

 Szczegółowe dane regionalne obejmują 35 stanów i terytoriów oraz 640 dystryktów 

 

 

 
 

c. CEIC Russia Premium 

CEIC Russia Premium Database to niezrównany dwujęzyczny zasób danych dotyczących rosyjskiej gospodarki. 

Umożliwia on przeprowadzanie wnikliwej analizy za pomocą trudno osiągalnych danych, z czego 80% pierwotnie 

w języku rosyjskim, uzyskanych dzięki relacjom CEIC z głównymi źródłami w Rosji. 

 Ponad 200 000+ szeregów czasowych  

 13 sektorów makroekonomicznych, 11 sektorów przemysłu 

 Wskaźniki bezpośrednio od Rosstat według głównych sektorów przemysłu 

 Obszerny zasięg regionalny dla głównych obszarów makroekonomicznych i przemysłowych 

wskaźniki 

 Dane na poziomie lokalnym/miasta  
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d. CEIC Brazil Premium 

Baza danych Premium Brazylii CEIC jest bazą unikatowych i wysokiej jakości danych na temat coraz ważniejszej 

gospodarki Brazylii. Baza danych zapewnia dostęp do najbardziej szczegółowych i pełnych danych 

makroekonomicznych i sektorowych dotyczących Brazylii, począwszy od 1940 roku. 

 Ponad 300 000 szeregów czasowych 

 13 sektorów makroekonomicznych, 13 sektorów przemysłu 

 5 regionów, 27 stanów i 6000 gmin 

 

 
 

e. CEIC India Premium 

Indie, jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie, charakteryzująca się młodą demografię i 
stałym tempem reform. Dane ekonomiczne agregowane są już od 1951 r..  

 Ponad 358 000+ szeregów czasowych 

 15 sektorów makroekonomicznych, 13 sektorów przemysłu 

 Szczegółowe dane regionalne obejmują 35 stanów i terytoriów oraz 640 dystryktów 
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f. CEIC Indonesia Premium 

Baza danych CEIC Indonesia Premium Database oferuje klientom dostęp do najbardziej ekskluzywnych danych 

dostępnych dla tej niezwykle ważnej gospodarki. Łącząc nasze doświadczenie, wysokie standardy współpracy z 

lokalnymi dostawcami danych, przygotowujemy dane, gdzie ponad 80% z nich pochodzi z wersji tylko 

papierowych: 

 Ponad 298 000+ szeregów czasowych 

 14 sektorów makroekonomicznych, 10 sektorów przemysłowych 

 35 regionów i 66 dużych miast 
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