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Główne cele projektu

̴ Charakterystyka poziomu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, z uwzględnieniem specyfiki 
występującej w ramach poszczególnych KIS (Krajowych Inteligentnych Specjalizacji).

̴ Identyfikacja działań, które powinny być realizowane przez sektor publiczny, aby wzmocnić  potencjał 
umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, w szczególności w ramach KIS.

Projekt badawczy „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” 

̴ Uwarunkowania umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw (stymulanty/destymulanty)

̴ Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw

̴ Operacjonalizacja KIS z wykorzystaniem klasyfikacji PKD 2007 oraz CN 2016

̴ Analiza eksportu i importu z uwzględnieniem podziału na KIS

̴ Instrumenty wsparcia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw od 2007 r. 

̴ Wypracowanie rekomendacji na rzecz wsparcia umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw

Zakres projektu



Operacjonalizacja KIS

̴ Dane dotyczące eksportu/importu mogą być pozyskane z uwzględnieniem różnych klasyfikacji (PKD, CN, 
EBOPS). Każda z nich ma swoje wady i zalety. 

̴ Tylko część danej grupy produktów można przypisać do KIS z uwagi na ich dodatkowe cechy/parametry

̴ Określenie siły powiązań pomiędzy daną grupą produktów a KIS

̴ Analiza na poziomie KIS oraz działów KIS

̴ Wzajemne przenikanie się KIS skutkujące wielokrotnym ujmowaniem danego kodu klasyfikacji przy 
różnych KIS / działach KIS

̴ Prowadzenie analizy na złożonych strukturach danych 

̴ Uzyskane wyniki eksportu i importu mogą się różnić dla poszczególnych KIS zależnie czy wykorzystana 
została operacjonalizacja PKD 2007 czy CN 2016

Problemy badawcze / metodyczne / analityczne

Analiza eksportu i importu z uwzględnieniem podziału na KIS 



Proces operacjonalizacji KIS

Projekt badawczy „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” 

Przypisanie przez ekspertów kodów 
klasyfikacji CN i PKD do działów KIS

Określenie siły powiązań pomiędzy 
danym kodem klasyfikacji a działem KIS 
(wykorzystana na późniejszym etapie do 
obliczeń strumienia eksportu/importu w 

obrębie danego kodu CN/PKD, które 
można przypisać do działu KIS)

Weryfikacja ewentualnych rozbieżności i 
uzgadnianie staowiska w zespole 

eksperckim co do przypisania danego 
kodu CN/PKD do działu KIS oraz siły 

powiązania (metoda delficka)



Przypisanie kodów klasyfikacji PKD 2007 do KIS

Operacjonalizacja KIS – założenia metodologiczne i wyzwania

̴ Analiza danych dotyczących eksportu z wykorzystaniem klasyfikacji PKD jest mało precyzyjna. Wynika to 
z sytuacji, w której informacja o PKD gromadzona przez CAAC dotyczy nie przedmiotu eksportu, ale 
głównego obszaru działalności danego podmiotu, który został wskazanych w odpowiednim rejestrze. 

̴ Z praktyki można domniemywać, że powszechna będzie sytuacja rejestracji firmy w jednym obszarze, a 
prowadzenie działalności handlowej w obrębie wielu innych. Z tego względu bazy oparte na klasyfikacji 
PKD będą mało precyzyjne do oszacowania wartości eksportu i importu generowanych przez 
poszczególne KIS. Ich wartość informacyjna będzie polegała głównie na możliwości powiązania strumieni 
eksportu i importu z podstawową działalnością zgodnie z wpisem do danego rejestru. 



Przypisanie kodów klasyfikacji CN 2016 do KIS

Operacjonalizacja KIS – założenia metodologiczne i wyzwania

̴ Z kolei klasyfikacja CN 2016 obejmuje jedynie handel towarowy. Tymczasem biorąc pod uwagę 
uszczegółowienie KIS, można założyć że bardzo wiele pozycji ma charakter usługowy, np.: 

• KIS 5. INTELIGENTNE I ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO, dział V. ZINTEGROWANE PROJEKTOWANIE

• KIS 16 INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE, dział II. WZORNICTWO

̴ Możliwe jest pozyskanie danych nt. eksportu usług z bazy United Nations Comtrade, niemniej jednak 
pozyskane dane cechuje bardzo duży poziom ogólności (klasyfikacja EBOPS), który uniemożliwia 
przypisanie danych do poszczególnych KIS. 



Przypisanie kodów klasyfikacji PKD 2007 i CN 2016 do KIS

Operacjonalizacja KIS – założenia metodologiczne i wyzwania

̴ Tylko część danej grupy produktów można przypisać do KIS z uwagi na pewne cechy zwiększające 
wartość produktów (np. innowacyjność, nowoczesność, energooszczędność, zwiększona trwałość, 
biodegradowalność, zwiększona odporność, nowe właściwości użytkowe, inne). Przykłady:  

Nowe formy, postaci leków, zarówno jednoskładnikowych jak i wieloskładnikowych.
Innowacyjne kosmetyki ochronne.

Innowacyjne technologie i maszyny dla rolnictwa, w tym precyzyjnego.
Innowacyjne, energooszczędne, nisko kosztowe maszyny i urządzenia pracujące w fermach, oborach, chlewniach i 

basenach hodowlanych ryb.
Meble specjalnego przeznaczenia, w tym zabudowy meblowe; meble o podwyższonym komforcie; meble niwelujące 

deficyty zdrowotne, (…)

̴ Dalsza operacjonalizacja KIS miała charakter ekspercki. O ile samo powiązanie KIS z danym kodem 
klasyfikacji nie budziło większych trudności, o tyle istotnym problemem okazywało się określenie siły 
powiązań. 



Przypisanie kodów klasyfikacji PKD 2007 i CN 2016 do KIS

Operacjonalizacja KIS – zastosowane podejście

̴ Przykłady powiązań: 
• Pełny (powyżej 95% eksportu / importu z danej klasy PKD 2017 / CN 2016 wpisuje się w kategorię KIS)
• Wysoki (70 – 94%)
• Umiarkowany (30 – 69%)
• Niski (5 – 29%)
• Marginalny (do 5%)

̴ Przykłady powiązań: 
• Pełne (powyżej 95%): 

̵ Klasa CN 9001. Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe  KIS 15. FOTONIKA, II. TECHNOLOGIE, 
MATERIAŁY I URZĄDZENIA ŚWIATŁOWODOWE

̵ Klasa CN 8426. Okrętowe żurawie masztowe; dźwignice, włączając linomostowe (z wył. z zamontowanymi kołami i dźwignic pojazdowych 
dla kolei); bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi 
 KIS 17. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MORSKIE W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH, KONSTRUKCJI MORSKICH 
I PRZYBRZEŻNYCH ORAZ LOGISTYKI OPARTEJ O TRANSPORT MORSKI I ŚRÓDLĄDOWY, II. PROJEKTOWANIE, BUDOWA I PRZEBUDOWA 
KONSTRUKCJI MORSKICH I PRZYBRZEŻNYCH

• Marginalne (0 – 5%): 
̵ Klasa CN 9026. Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów np. 

przepływomierze, poziomowskazy, manometry, ciśnieniomierze, liczniki energii cieplnej (z wył. przyrządów i aparatury, objętych pozycją 
9014, 9015, 9028 lub 9032)  KIS 9. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ, I. POPRAWA 
JAKOŚCI WODY DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH I GOSPODARCZYCH



Przypisanie kodów klasyfikacji PKD 2007 i CN 2016 do KIS

Operacjonalizacja KIS – zastosowane podejście

̴ Wielokrotnie w operacjonalizacji KIS występuje sytuacja, w której pojedynczy kod klasyfikacji PKD 2017 / 
CN 2016 został przypisany do wielu KIS / działów KIS. 

̴ Rozwiązanie  alokacja eksportu dokonana zostanie niezależnie dla każdego KIS. Jest to zgodne z 
rzeczywistością, ten sam produkt może w różnym stopniu wpisywać się w więcej niż jeden KIS / obszar 
KIS. 

̴ Przenikanie i powiązania poszczególnych KIS jest wnioskiem stwierdzonym m.in. w  „Ewaluacji 
potencjału badawczo-rozwojowego jednostek naukowych i jego wpływu na realizację celów KIS”. 
Uwzględniając powyższe, uznano za uzasadnione analizowanie poszczególnych KIS osobno. 

̴ Dodatkowym utrudnieniem w analizie KIS była sytuacja, w której na poziomie działów KIS (których może 
być nawet kilkanaście), występują wielokrotnie w operacjonalizacji te same kody klasyfikacji PKD 2017 / 
CN 2016. 



Przypisanie kodów klasyfikacji PKD 2007 i CN 2016 do KIS

Operacjonalizacja KIS – założenia metodologiczne i wyzwania

̴ Przykład:
• Kod klasyfikacji PKD 2017 26.70.Z. Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego wpisuje się m.in. w KIS 

15. FOTONIKA, działy: 
̵ II. TECHNOLOGIE, MATERIAŁY I URZĄDZENIA ŚWIATŁOWODOWE

̵ III. TECHNOLOGIE I MATERIAŁY DO WYTWARZANIA ŹRÓDEŁ I DETEKTORÓW PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO

̵ IV. OPTOELEKTRONICZNE URZĄDZENIA I SYSTEMY

̴ Rozwiązaniem było przyjęcie do obliczeń na poziomie KIS jednokrotnie tego wystąpienia kodu PKD 2007 / CN 
2016, które generuje największą siłę powiązań. 

̴ Prowadzi to do pewnych uproszczeń, niemniej jednak cała operacjonalizacja KIS jest oparta na szacowaniu 
eksperckim. 

̴ Należy zaznaczyć, że wskazane ograniczenia prowadzą do uzyskania szacunkowych wartości strumieni eksportu 
i importu dla poszczególnych KIS (określonych dodatkowo przedziałowo). Nie wpływa to jednak negatywnie na 
możliwość wnioskowania co do pozycji / znaczenia poszczególnych KIS w generowaniu strumieni importu i 
eksportu (co jest jednym z podstawowych celów badania).



Operacjonalizacja KIS – zastosowane podejście

Wykorzystanie 
interaktywnych 
narzędzi w Excelu 
do operacjonalizacji 
KIS



Proces powiązania danych z operacjonalizacji oraz danych nt. importu i eksportu

Analiza importu i eksportu z uwzględnieniem podziału na KIS

Integracja danych z dwóch baz 
(dane eksportowe / 

operacjonalizacja KIS).

Punktem współnym był kod 
klasyfikacji PKD 2007 / CN 2016. 

Przypisanie strumieni importu i 
eksportu do poszczególnych 

działów KIS i KIS

Dalsza analiza na złożonych 
strukturach danych (dodatkowe 
przekroje analizy m.in. kierunki 
geograficzne, indeksacja krajów 

wg HDI, dynamika zmian, 



Analiza importu i eksportu z uwzględnieniem podziału na KIS

Praca na złożonych 
strukturach danych 
z wykorzystaniem 
m.in. PowerQuery
oraz PowerPivot. 



Analiza importu i eksportu – przykład tablic wynikowych



Udział poszczególnych KIS w 
kształtowaniu się eksportu i importu 
w 2017 r.

Przykładowe wyniki

̴ Łączny udział KIS w generowaniu 
krajowego eksportu można oszacować na 
poziomie od ok. 24,4% (wariant 
minimalny), poprzez 41,9% (wariant 
umiarkowany) aż po 59,6% (wariant 
maksymalny).

̴ Do specjalizacji mających największe 
znaczenie pod względem wartości dla 
kształtowania się polskiego eksportu 
można zaliczyć kolejno KIS 6 (7,6%), KIS 2 
(6,6%), KIS 1 (3,8%), KIS 12 (3,5%) oraz KIS 
5 (3,5%). 

KIS

Udział w 

krajowym 

eksporcie

Udział w 

krajowym 

imporcie

KIS 1. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO 3,8% 4,3%

KIS 10. WIELOFUNKCYJNE MATERIAŁY I KOMPOZYTY  O ZAAWANSOWANYCH WŁAŚCIWOŚCIACH, 

W TYM NANOPROCESY  I NANOPRODUKTY 1,3% 1,6%

KIS 11. SENSORY (W TYM BIOSENSORY) I INTELIGENTNE SIECI SENSOROWE 1,8% 1,9%

KIS 12. INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE ORAZ 

GEOINFORMACYJNE  3,5% 3,7%

KIS 13. ELEKTRONIKA DRUKOWANA, ORGANICZNA I ELASTYCZNA 1,9% 1,9%

KIS 14. AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH 1,7% 2,2%

KIS 15. FOTONIKA 0,6% 0,6%

KIS 16. INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE 3,1% 3,4%

KIS 17. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MORSKIE W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH JEDNOSTEK 

PŁYWAJĄCYCH, KONSTRUKCJI MORSKICH I PRZYBRZEŻNYCH ORAZ LOGISTYKI OPARTEJ O 

TRANSPORT MORSKI I ŚRÓDLĄDOWY  1,5% 1,2%

KIS 2. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I 

LEŚNO-DRZEWNEGO 6,6% 4,1%

KIS 3. BIOTECHNOLOGICZNE I CHEMICZNE PROCESY, BIOPRODUKTY  I PRODUKTY CHEMII 

SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INŻYNIERII ŚRODOWISKA 1,4% 2,1%

KIS 4. WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, 

MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII 1,3% 1,2%

KIS 5. INTELIGENTNE I ENERGOOSZĘDNE BUDOWNICTWO 3,5% 3,5%

KIS 6. ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU 7,6% 7,0%

KIS 7. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA, PRZETWÓRSTWA  I WYKORZYSTYWANIA 

SUROWCÓW NATURALNYCH ORAZ WYTWARZANIE ICH SUBSTYTUTÓW 1,1% 1,2%

KIS 8. MINIMALIZACJA WYTWARZANIA ODPADÓW, W TYM NIEZDATNYCH DO PRZETWORZENIA 

ORAZ WYKORZYSTANIE MATERIAŁOWE  I ENERGETYCZNE ODPADÓW (RECYKLING I INNE METODY 

ODZYSKU) 0,4% 0,3%

KIS 9. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ 1,0% 1,2%



Wartość oraz dynamika 
zmian eksportu 
generowanego przez 
poszczególne KIS

Przykładowe wyniki

̴ Wynik analizy 
przedstawiony na 
wykresie posłużył do 
pogrupowania KIS o 
największym (1, 2, 5, 7, 
12, 16) i najmniejszym 
(4,7, 8, 14, 15, 17) 
potencjale do 
umiędzynarodowienia
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Uśredniony eksport w 2017 r. (w mln zł)

KIS z największym potencjałem 

do umiędzynarodowienia

KIS z najmniejszym potencjałem 

do umiędzynarodowienia



Bilans handlowy dla poszczególnych KIS (2017 r.)

Przykładowe wyniki



Produkty / grupy produktów powiązane z KIS 2 
generujące największy eksport (2017 r.)

Przykładowe wyniki (KIS 2. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA 
ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO)

20,3%

15,5%

4,4% 4,0% 3,8% 3,7% 3,4% 3,3% 3,2% 2,1%

36,3%



Dziękuję za uwagę

Maciej Piotrowski


