MIKRODATA GIS d.o.o.

PRIPRAVA IN OBDELAVA PODATKOV ZA ANALIZO
TRŽNEGA POTENCIALA BANKE PO OBČINAH SLOVENIJE
Mikrodata GIS d.o.o. ima dolgoletne izkušnje pri pripravi in geografski obdelavi ekonomskih in
socio-demografskih podatkov ter poslovnih podatkov naročnika in lokacijah konkurenčnih bančnih
poslovalnic.
Rezultate obdelave podatkov pripravimo naročniku tako v obliki Excell tabel kot tudi grafično, v
obliki digitalnih kart oziroma vizualizacij (slika 1), s katerimi na najslikovitejši, pa tudi najbolj nazoren
način prikazujemo obdelovane podatke iz prikazanih tabel (slika 2 in 3). Preslikava mnogih, različnih
istovrstnih podatkov po občini, v obliko digitalne karte, (n.pr. kazalnik: dohodnina/prebivalca), velja za
zelo učinkovit in nazoren način podajanja informacij o razporeditvi in vrednosti izbranega pojava v
prostoru. Hkrati pa velja tudi za zelo uporabno orodje za analizo, saj lahko ob nastavitvi različnih
kazalnikov iz množice občin izdvojite na primer le najatraktivnejše ali najslabše lokacije.
Slika 1: primer grafičnega prikaza kazalnika Dohodnina na prebivalca po občinah

Primarni cilji, ki vam jih pomagamo uresničiti z našo pripravo in obdelavo podatkov so:

1. Ocena tržnega potenciala v Sloveniji v posameznih slovenskih občinah, ločeno:



za poslovanje s prebivalstvom in
za poslovanje s podjetji.

2. Identificiranje geografskih območij (občine), ki so za banko najbolj perspektivna, in sicer:



občine, kjer je banka ŽE prisotna z realno možnostjo za rast tržnega deleža,
občine, kjer banka NI prisotna, vendar bi se bilo smotrno tja širiti .
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Za dosego navedenih primarnih ciljev planiramo izvedbo naslednjih aktivnosti:

1. Priprava in analiza ključnih podatkov o prebivalstvu
(vir: SURS, december 2012) po naslednjih kriterijih*:
 število in struktura prebivalcev po starosti,
 število in struktura prebivalcev po izobrazbi,
 število in struktura prebivalcev po statusu (otroci,
šolarji, dijaki, študentje, zaposleni, upokojenci,…),
 razmerje med delovno aktivnim in ostalim

prebivalstvom,
 dohodnina na prebivalca (vir: DURS, Dohodnina 2012).
*dodatni kriteriji po predlogu naročnika (kazalniki,..)
Slika 2: prikaz obdelovanih podatkov o prebivalstvu

2. Priprava in analiza ključnih podatkov o zasebnikih in podjetjih (vir: AJPES ZR in PI 2012) po kriterijih*:
 število zasebnikov in podjetij,
 promet (prihodki, odhodki) in dobiček zasebnikov in podjetij,
 struktura dejavnosti.
*dodatni kriteriji po predlogu naročnika (kazalniki,..)

3. Priprava, izračun in analiza obstoječega tržnega deleža banke v posameznih občinah
(promet komitentov 2012) :
 vsota prometa na TRR prebivalcev in število komitentov,
 vsota prometa na TRR podjetij in število komitentov,
 vsota prometa na TRR zasebnikov in število komitentov.

Izračun kazalnikov:
 vsota prometa na TRR zasebnikov/promet po ZR,
 vsota prometa na TRR podjetij/promet po ZR,
 vsota prometa na TRR prebivalcev/dohodnina.
Slika 3: primeri prikaza obdelovanih podatkov v obliki tabel

4. Pregled lokacij in razpršenosti konkurenčnih bank (pokritost občin s poslovalnicami bank).
5. Skupaj z naročnikom pripravimo iz razpoložljivih podatkov:
a) nabor različnih kazalnikov za analizo in
b) izločilne kriterije za izbor atraktivnih lokacij.
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