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SAS ja YK tuovat maailmankaupan tilastot kaikkien ulottuville 
  
YK tarjoaa yli 300 miljoonaa aiemmin julkaisematonta riviä dataa maailmankaupasta SAS® Visual 
Analyticsin avulla. 
 
Jatkossa kaikilla on pääsy maailman talouden taustalla oleviin lukuihin. SAS ja YK ovat yhteistyössä tuottaneet 
palvelun, joka antaa maailman kattavimman näkemyksen maailmankaupan tilastoista. Palvelu hyödyntää SAS® 
data visualization -ohjelmistoa.  SAS Visual Analytics for UN Comtrade -palveluun on tuotu 27 vuoden ajalta 300 
miljoonaa riviä dataa.  Sen keräämisestä on vastannut YK:n tilastoyksikkö. 
 
“Olemme erittäin innoissamme, kun voimme tarjota suurelle yleisölle pääsyn keräämäämme big dataan. 
Tehokkaassa tilastopalvelussa kuka tahansa voi tutustua nopeasti tilastoihin, kasvattaa tietämystään ja sitä kautta 
kysyä parempia kysymyksiä. Tämä tekee myös omista analyyseistämme entistäkin parempia”, Ronald Jansen, 
YK:n tilastotoimintaa johtava Chief of the UN Trade Statistics Branch, kertoo.  
 
300 miljoonaa riviä käsittävän datan visualisointi tuottaa yllättäviäkin oivalluksia. Animoitu kauppahistorian 
kuplakaavio paljastaa esimerkiksi, että kymmenen viime vuoden aikana Australian merkittävimpiin tuontimaihin 
lukeutunut Kiina onkin nyt Australian suurin vientikumppani. Kaupan rakenteen visualisointi puolestaan näyttää, 
kuinka raudan ja teräksen tuotannon häiriöt Brasiliassa voisivat vaikuttaa myös Argentiinaan. Samasta 
visualisoinnista käy ilmi, että Yhdysvaltain ja Malawin kauppasuhde perustuu lähes kokonaan Yhdysvaltojen 
tupakan kysyntään. 
 
”Tässä hankkeessa on kyse todellisesta big data analyysistä massoille. Uusi palvelu ei vain julkista dataa, vaan 
antaa kaikille mahdollisuuden oivalluksiin ja palvelee sitä kautta koko yhteiskuntaa”, sanoo SASilla 
kansainvälisestä kehityksestä vastaava johtaja I-Sah Hsieh. 
 
Palvelusta voi tarkastella mm. maailman vienti- ja tuontitilastoja, kaupan rakennetta, kauppatasetta ja 
kauppahistoriaa. 
 
SAS Visual Analytics for UN Comtrade tarjoaa käyttäjille useita ominaisuuksia täysin veloituksetta. Täyden 
version palvelusta laajoine tilastopalveluineen ja ominaisuuksineen saa käyttöönsä nimellisellä korvauksella:   
$25/viikossa, $50/kuukaudessa tai $500/vuodessa. 
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