Program POLSKI HANDEL ZAGR. – Instrukcja
MENU programu pojawia się po jego otworzeniu w formie, jak poniżej w Obrazie 1.
Podstawowa zasada: po ustawieniu głównych parametrów klikamy w jedną z czerwono-obramowanych list.
Główne parametry do ustawienia:
1. Roczny / Miesięczny
2. Ustaw kod HS: jeśli wybierzemy 4-digit, lista po lewej stronie wypełni się pozycjami 99 Rozdziałów na
poziomie 2-cyfrowym, jak w Obrazie 2.
Jeżeli z listy w Obraz 2 klikniemy „TOTAL”, lista po prawej stronie wypełni się wszystkimi kodami 4cyfrowymi.
Kliknięcie w pozycję 2-cyfrową wypełni prawą listę 4-cyfrowymi kodami naleźącymi do tej grupy.
3. Ustaw Partner / Block / Kontynent. Po kliknięciu lista na dole wypełni się nazwami krajów, grup krajów, lub
kontynentów.
Uwaga: Zmiana głównych parametrów oznacza wybór nowego tematu, w odróżnieniu od parametrów
wewnętrznych, które zmieniają jedynie formę aktualnego tematu.
Teraz pozostaje tylko kliknąć w jedną z czerwono-obramowanych list.
Jeśli klikniemy np. w pozycję 0201 Mięso z bydła..., automatycznie otrzymamy tabelę zawierającą wszystkie
kraje (lub bloki, kontynenty), oraz wykres pierwszej jej pozycji (Obraz 3)
Jeśli klikniemy w nazwę kraju w dolnej liście, np. Argentyna, otrzymamy tabelę zawierającą wszystkie
pozycje z górnej listy produktów, oraz odpowiedni wykres (Obraz 4).
Wykres ten można otrzymać dla każdej pozycji tabeli, klikając w nazwę pozycji.
Po kliknięciu w jakąkolwiek datę otrzymujemy wykres hierarchiczny pozycji tabeli (Obraz 5)
Teraz, mając wszytkie dane w pamięci kumputera użytkownika, możemy zmieniać parametry wewnętrzne,
bez dalszego łączenia się z serwerem.
Możemy więc w jednej sekundzie zmienić:
1. język polski na angielski;
2. Export na import, lub na saldo handlu;
3. Walutę PLN na Euro lub USD.
4. Generować nowe wykresy graficzne.
Przy kazdej zmianie tych parametrów w jednej sekundzie otrzymujemy odpowiednie wykresy.
Tak np. przy zmienie na saldo handlu i na waultę Euro, wykres hierarchiczny wygląda jak w Obrazie 6
Możemy także kliknąć w dynamiczny wykres hierarchiczny, ukazujący zmiany w strukturze handlu, (Obraz 7)
Zamiast generowania oddzielnie dynamiki eksportu, importu i salda handlu, możemy użyć opcji pełny
wykres handlu (Obraz 8)
Wykresy dynamiczne możemy zmieniać z formatu BAR na LINE, a hierarchiczne z formatu BAR na PIE, przez
prosty klik w wykres (Obraz 9)
Right click w wykres daje do wyboru saving lub copying.
Aktualną tabelę (spreadsheet) można zapisać na swój własny dysk klikając ‘save the spreadsheet’
...............................................................................................................................................................
Powyższe dane zdobyłem dosyć uciążliwą metodą ze źródeł zagranicznych. Żadna polska instytucja nie
publikuje pełnych danych Handlu Zagranicznego, a wyszukanie choć kilku pozycji wiąże się ze skomplikowaną
metodą ustawiania parametrów na oddzielnych stronach internetowych, ‘odptaszkowania’ wielu pozycji w
przejściu z jednego poziomu na drugi – a rezultat to kilka serii w formacie Excel, które można dopiero
wykorzystać do własnej analizy. To, co w moich programach pojawia się po kilku sekundach, w tamtych
bazach danych zajmuje kilka godzin! Co gorsze, niesposób tam zdobyć kompletu danych do pełnej analizy.
Moje programy, bez żadnych zmian strukturalnych, potrafią przyjąć także 8-cyfrowe pozycje towarów i
przedstawić je na przestrzeni kilkuset miesięcy, a także przetransponować je w układach SIC, SITC, ISIC, etc.
Jedynym problemem jest uzyskanie surowych danych ze źródeł polskich.
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