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Przedmowa

Handel Zagraniczny. Ceny w handlu zagranicznym jest kolejną publikacją z cyklu prezentowania różnych 
aspektów wymiany towarowej z zagranicą. 

W niniejszej publikacji przedstawiono dane o zmianach cen transakcyjnych w eksporcie i imporcie pozyska-
ne ze zgłoszeń INTRASTAT oraz celnych, jak również informacje o cenach importu i eksportu pochodzące 
bezpośrednio od podmiotów prowadzących wymianę towarową z zagranicą. 

Opracowanie składa się z części analitycznej zawierającej wskaźniki cen transakcyjnych według klasyfika-
cji towarowych SITC, CN i BEC oraz indeksy cen eksportu i importu według PKWiU za lata 2018-2020, ze 
szczególnym uwzględnieniem analizy 2020 r. Ponadto zamieszczone są uwagi metodyczne, które definiują 
i objaśniają zakres i metody prowadzenia badań cenowych handlu zagranicznego.

Prezentowane wskaźniki cen oprócz funkcji informacyjnej spełniają funkcję deflatorów, wykorzystywane 
są do obliczania wskaźników wolumenu obrotów handlu zagranicznego.

Autorzy badania dziękują wszystkim podmiotom gospodarczym za udział w realizacji obowiązków spra-
wozdawczych w zakresie badania cen w eksporcie i imporcie. Jednocześnie będziemy zobowiązani za 
przekazywanie wszelkich uwag i sugestii dotyczących zakresu danych prezentowanych w niniejszym 
opracowaniu, co pozwoli w przyszłości na lepsze dostosowanie publikacji do potrzeb odbiorców.

Dyrektor Prezes
Departamentu Handlu i Usług Głównego Urzędu Statystycznego

Ewa Adach-Stankiewicz dr Dominik Rozkrut

Warszawa, czerwiec 2022 r.



Preface

Foreign Trade. Prices in foreign trade is another in the cycle of presenting various aspects of foreign trade.

This publication presents data on changes in transaction prices in export and import, obtained from 
INTRASTAT and customs declarations, as well as information on import and export prices coming directly 
from entities trading with foreign countries.

The study consists of an analytical part containing transaction price indices according to the SITC, CN and 
BEC commodity classification as well as export and import price indices by PKWiU for 2018-2020, with 
particular emphasis on the 2020 analysis. In addition, there are methodological notes that define and 
explain the scope and methods of conducting foreign trade price research.

The presented price indices, in addition to their informational function, fulfill the function of deflators and 
are used to calculate foreign trade volume indices.

The authors of the study would like to thank all economic entities for their participation in the implemen-
tation of reporting obligations in the field of price research in exports and imports. At the same time, we 
will be obliged to provide any comments and suggestions regarding the scope of data presented in this 
study, which will allow for better adaptation of the publication to the needs of recipients in the future.

Director President
of the Trade and Services Department Statistics Poland

Ewa Adach-Stankiewicz Dominik Rozkrut, Ph.D.

Warsaw, June 2022



Spis treści 
Contents

Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Preface  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Objaśnienia znaków umownych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Symbols  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Ważniejsze skróty  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Main abbreviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Wstęp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Introduction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Rozdział 1 Wskaźniki cen transakcyjnych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Chapter 1 Transaction price indices  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.1 Wskaźniki cen transakcyjnych według nomenklatury SITC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.1 Transaction price indices according to the SITC nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.1.1 Wskaźniki cen transakcyjnych według nomenklatury SITC – ogółem . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.1.1 Transaction price indices according to the SITC nomenclature - total  . . . . . . . . . . . . . . 13
1.1.2 Wskaźniki cen transakcyjnych według nomenklatury SITC – kraje Unii  

Europejskiej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.1.2 Transaction price indices according to the SITC nomenclature - European Union  

countries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.1.3 Wskaźniki cen transakcyjnych według nomenklatury SITC – kraje Europy  

Środkowo-Wschodniej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1.1.3 Transaction price indices according to the SITC nomenclature - Central and  

Eastern European countries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1.1.4 Wskaźniki cen transakcyjnych według nomenklatury SITC – kraje rozwijające się . . . 50
1.1.4 Transaction price indices according to the SITC nomenclature - developing  

countries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1.1.5 Wskaźniki cen transakcyjnych dla ważniejszych krajów według nomenklatury  

SITC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1.1.5 Transaction price indices for major countries according to the SITC  

nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1.2 Wskaźniki cen transakcyjnych według nomenklatury CN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
1.2 Transaction price indices according to the CN nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

1.2.1 Wskaźniki cen transakcyjnych według nomenklatury CN – ogółem . . . . . . . . . . . . . . . . 71
1.2.1 Transaction price indices according to the CN nomenclature - total . . . . . . . . . . . . . . . . 71
1.2.2 Wskaźniki cen transakcyjnych według nomenklatury CN – kraje Unii Europejskiej . . 92
1.2.2 Transaction price indices according to CN nomenclature - European Union  

countries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
1.2.3 Wskaźniki cen transakcyjnych według nomenklatury CN – kraje Europy  

Środkowo-Wschodniej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
1.2.3 Transaction price indices according to CN nomenclature - countries of Central  

and Eastern Europe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
1.2.4 Wskaźniki cen transakcyjnych według nomenklatury CN – kraje rozwijające się . . . 134
1.2.4 Transaction price indices according to the CN nomenclature - developing  

countries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134



6

contents 

1.3 Wskaźniki cen transakcyjnych według klasyfikacji BEC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
1.3 Transaction price indices according to the BEC classification  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

1.3.1 Wskaźniki cen rozdysponowania importu według kierunków przeznaczenia   . . . . . 155
1.3.1 Price indices of the distribution of imports by destination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
1.3.2 Wskaźniki cen rozdysponowania eksportu i importu według głównych  

kategorii ekonomicznych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
1.3.2 Price indices of distribution of export and import by broad economic  

categories  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Rozdział 2 Wskaźniki cen eksportu i importu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Chapter 2 Price indices of exports and imports  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

2.1 Wskaźniki cen eksportu i importu według PKWiU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
2.1 Exports and imports price indices according to PKWiU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Rozdział 3 Uwagi metodologiczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Chapter 3 Methodological notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

3.1 Wskaźniki cen transakcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
3.1 Transaction price indices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

3.2 Wskaźniki cen eksportu i importu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
3.2 Price indices of exports and imports  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

3.2.1 Zakres podmiotowy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
3.2.1 Subjective scope  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
3.2.2 Zakres przedmiotowy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
3.2.2 Objective scope  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
3.2.3 Opis i metoda badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
3.2.3 Description and method of the survey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
3.2.4 Źródła danych dla tworzenia kartoteki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
3.2.4 Data sources for creating a file of units  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
3.2.5 Tworzenie operatu i dobór próby do badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
3.2.5 Creating a frame and selecting a sample for the survey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
3.2.6 Narzędzia i źródła zbierania danych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
3.2.6 Tools and sources of data collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
3.2.7 Metody opracowywania wskaźników cen w handlu zagranicznym  . . . . . . . . . . . . . . . 169
3.2.7 Methods of developing price indices in foreign trade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169



7

spis tablic

Spis tablic 
List of tables

 Tablica 1.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu według sekcji i działów nomenklatury SITC . . . . . . 13
 Table 1.  Transaction price indices of exports by sections and divisions according to SITC  
  nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

 Tablica 2.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu według sekcji i działów nomenklatury SITC  . . . . . . 18
 Table 2.  Transaction price indices of imports by sections and divisions according to SITC  
  nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

 Tablica 3.  Terms of trade według sekcji i działów nomenklatury SITC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
 Table 3.  Terms of trade by sections and divisions according to SITC nomenclature  . . . . . . . . . . . . . . . 22

 Tablica 4.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów UE według sekcji i działów  
  nomenklatury SITC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
 Table 4.  Transaction price indices of exports to EU countries by sections and divisions  
  according to SITC nomenclature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

 Tablica 5.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów UE według sekcji i działów  
  nomenklatury SITC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 Table 5.  Transaction price indices of imports with EU countries by sections and divisions  
  according to SITC nomenclature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

 Tablica 6.  Terms of trade w handlu z krajami UE według sekcji i działów nomenklatury SITC . . . . . . . . 34
 Table 6.  Terms of trade in trade with EU countries by sections and divisions according to SITC  
  nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

 Tablica 7.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej  
  według sekcji i działów nomenklatury SITC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
 Table 7.  Transaction price indices of exports to the Central and Eastern Europe countries  
  by sections and divisions according to SITC nomenclature   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

 Tablica 8.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej  
  według sekcji i działów nomenklatury SITC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
 Table 8.  Transaction price indices of imports with the Central and Eastern Europe countries  
  by sections and divisions according to SITC nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

 Tablica 9.  Terms of trade w handlu z krajami Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury SITC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
 Table 9.  Terms of trade in trade with the Central and Eastern countries by sections  
  and divisions according to SITC nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

 Tablica 10.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów rozwijających się według sekcji  
  i działów nomenklatury SITC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
 Table 10.  Transaction price indices of exports to the developing countries by sections  
  and divisions according to SITC nomenclature   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

 Tablica 11.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów rozwijających się według sekcji  
  i działów nomenklatury SITC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
 Table 11.  Transaction price indices of imports with the developing countries by sections  
  and divisions according to SITC nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

 Tablica 12.  Terms of trade w handlu z krajami rozwijającymi się według sekcji i działów  
  nomenklatury SITC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
 Table 12.  Terms of trade in trade with the developing countries by sections and divisions  
  according to SITC nomenclature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59



8

list of tables

 Tablica 13.  Wskaźniki cen transakcyjnych i terms of trade dla ważniejszych krajów według  
  sekcji SITC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
 Table 13.  Transaction price indices and terms of trade for major countries by SITC sections . . . . . . . . 64

 Tablica 14.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu według sekcji i działów nomenklatury CN . . . . . . . 71
 Table 14.  Transaction price indices of exports by sections and divisions according to CN  
  nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

 Tablica 15.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu według sekcji i działów nomenklatury CN . . . . . . . . 78
 Table 15.  Transaction price indices of imports by sections and divisions according to CN  
  nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

 Tablica 16.  Terms of trade według sekcji i działów nomenklatury CN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
 Table 16.  Terms of trade by sections and divisions according to CN nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

 Tablica 17.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów UE według sekcji i działów  
  nomenklatury CN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
 Table 17.  Transaction price indices of exports to EU countries by sections and divisions  
  according to CN nomenclature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

 Tablica 18.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów UE według sekcji i działów  
  nomenklatury CN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
 Table 18.  Transaction price indices of imports with EU countries by sections and divisions  
  according to CN nomenclature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

 Tablica 19.  Terms of trade w handlu z krajami UE według sekcji i działów nomenklatury CN . . . . . . . . 106
 Table 19.  Terms of trade in trade with UE countries by sections and divisions according  
  to CN nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

 Tablica 20.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej  
  według sekcji i działów nomenklatury CN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
 Table 20.  Transaction price indices of exports to Central and Eastern Europe countries by  
  sections and divisions according to CN nomenclature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

 Tablica 21.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej  
  według sekcji i działów nomenklatury CN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
 Table 21.  Transaction price indices of imports with Central and Eastern Europe countries  
  by sections and divisions according to CN nomenclature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

 Tablica 22.  Terms of trade w handlu z krajami Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury CN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
 Table 22.  Terms of trade in trade with the Central and Eastern countries by sections  
  and divisions according to CN nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

 Tablica 23.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów rozwijających się według sekcji  
  i działów nomenklatury CN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
 Table 23.  Transaction price indices of exports to the developing countries by sections  
  and divisions according to CN nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

 Tablica 24.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów rozwijających się według sekcji  
  i działów nomenklatury CN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
 Table 24.  Transaction price indices of imports with the developing countries by sections  
  and divisions according to CN nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

 Tablica 25.  Terms of trade w handlu z krajami rozwijającymi się według sekcji i działów  
  nomenklatury CN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
 Table 25 .  Terms of trade in trade with the developing countries by sections and divisions  
  according to CN nomenclature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

 Tablica 26.  Wskaźniki cen rozdysponowania importu według kierunków przeznaczenia  . . . . . . . . . . . 155
 Table 26.  Price indices of imports by end-use  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155



9

spis tablic

 Tablica 27.  Wskaźniki cen rozdysponowania eksportu według głównych kategorii ekonomicznych   156
 Table 27.  Price indices of exports by Broad Economic Categories  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

 Tablica 28.  Wskaźniki cen rozdysponowania importu według głównych kategorii ekonomicznych   158
 Table 28.  Price indices of imports by Broad Economic Categories  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

 Tablica 29.  Wskaźniki cen eksportu produktów przemysłowych według PKWiU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
 Table 29.  Price indices of exports of industrial products by PKWiU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

 Tablica 30.  Wskaźniki cen importu produktów przemysłowych według PKWiU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
 Table 30.  Price indices of imports of industrial products by PKWiU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162



10

list of charts

Spis wykresów
List of charts 

 Wykres 1.  Import i eksport w 2020 r. – udział według sekcji SITC (ceny bieżące)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
 Chart 1.  Imports and exports in 2020 - shares by SITC sections (current prices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

 Wykres 2.  Struktura obrotów handlu zagranicznego według grup krajów w 2020 r.  
  (ceny bieżące) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
 Chart 2.  Structure of foreign trade turnover by groups countries in 2020 (current prices)  . . . . . . . . . 63

 Wykres 3.  Struktura obrotów handlu zagranicznego według ważniejszych krajów w 2020 r  
  (ceny bieżące) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
 Chart 3.  Structure of foreign trade turnover by major countries in 2020 (current prices) . . . . . . . . . . . 70

 Wykres 4.  Rozdysponowanie importu i eksportu według BEC (ceny bieżące) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
 Chart 4.  Distribution of imports and exports by BEC (current prices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159



11

objaśnienia znaków umownych i ważniejsze skróty

Objaśnienia znaków umownych 
Symbols 

Symbol
Symbol

Opis
Description

% procent
percent

Kropka (.) oznacza: brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub że wypełnienie 
pozycji jest niemożliwe albo niecelowe 
data not available, classified data (statistical confidentiality) or providing data impossible or 
purposeless 

p. proc. punkt procentowy 
precent point

"w tym"
"of which"

oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy
indicates that not all elements of the sum are given

Comma (,) used in figures represents the decimal point

Ważniejsze skróty
Main abbreviations

Skrót
Abbreviation

Znaczenie
Meaning 

SITC Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Handlu
Standard International Trade Classification

CN Nomenklatura Scalona 
Combined Nomenclature

HS Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów
Harmonized Commodity Description and Coding System

BEC Klasyfikacja Towarowa Handlu Zagranicznego według Głównych Kategorii Ekonomicznych
Classification by Broad Economic Categories

PKWiU Polska Klasyfikacja Wyrobów I Usług
Polish Classification of Goods and Services

PKD Polska Klasyfikacja Działalności
National Classification of Activities

NACE Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w UE
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (Clas-
sification of economic activities)

CIF cena franco granica lub port kraju odbiorcy (łącznie z kosztami) transportu i ubezpieczenia
price including cost of insurance and freight

FOB cena franco granica lub port kraju dostawcy
free on board

UE Unia Europejska 
European Union (EU)

ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych
United Nations



12

wstęp

Wstęp
Introduction

Eksport towarów (wyrażony w złotych) w 2020 r. wzrósł o 3,8%, a import był niższy o 0,3% w porównaniu 
z 2019 r. 

Podobnie jak rok wcześniej, zanotowano dodatnie saldo obrotów – 47,2 mld zł, wobec 5,1 mld zł w 2019 r. 
W strukturze geograficznej obrotów towarowych ogółem nie nastąpiły istotne zmiany. Udział krajów roz-
winiętych był nieco mniejszy niż w roku poprzednim: w eksporcie – 86,3% (86,8% w 2019 r.), a w imporcie 
– 65,1% (65,8% w 2019 r.). 

Spośród krajów rozwiniętych, tak jak w 2019 r., dominujący udział w wymianie handlowej z Polską miały 
kraje członkowskie UE: w eksporcie 74,1% (74,0% w 2019 r.), a w imporcie – 55,4% (55,8% w 2019 r.). Udział 
krajów rozwijających się w imporcie wyniósł 28,8%, a w eksporcie 7,7%. 

Wartość importu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej stanowiła 6,1%, a eksportu 6,0% wartości obrotów 
ogółem. 

Od lat, niezmiennie głównym partnerem handlowym Polski były Niemcy. Udział tego kraju w eksporcie 
wzrósł w porównaniu z 2019 r. – o 1,3 p. proc. i wyniósł 29,0%, a w imporcie utrzymał się na tym samym 
poziomie i stanowił 21,9%.

W 2020 r. nieco wolniej niż przed rokiem rosły ceny transakcyjne w eksporcie (o 2,8% wobec 3,1%), a w 
imporcie spadły (o 0,5% wobec wzrostu o 1,8% w 2019 r.), w związku z czym wskaźnik „terms of trade” 
ukształtował się na bardziej korzystnym niż rok wcześniej poziomie (103,3 wobec 101,3). Podobną tendencję 
obserwowano w przypadku wskaźnika „terms of trade” w obrotach towarowych z krajami Unii Europejskiej 
(101,5 wobec 100,5), a w obrotach towarowych z krajami Europy Środkowo-Wschodniej warunki handlowe 
mierzone „terms of trade” jeszcze bardziej się poprawiły (127,0 wobec 104,7). Opłacalne relacje cenowe 
Polska uzyskała w handlu z głównymi parterami: Niemcami i Francją, ale także Rosją i Czechami, niekorzystne 
natomiast – z Wielką Brytanią i Włochami. 

W okresie od 2015 r. ceny towarów eksportowanych wzrosły o 9,6%, podczas gdy importowanych o 5,4%, 
stąd „terms of trade” był korzystny dla polskiego handlu zagranicznego (104,0).
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rozdział 1. wskaźniki cen transakcyjnych

Rozdział 1
Chapter 1 

Wskaźniki cen transakcyjnych
Transaction price indices

1.1 Wskaźniki cen transakcyjnych według nomenklatury SITC 
1.1 Transaction price indices according to the SITC nomenclature

Standardowa Klasyfikacja Handlu Międzynarodowego, w skrócie SITC  (Standard International Trade 
Classification), została opracowana przez Biuro Statystyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych i nie-
przerwanie służy od 1950 r. do klasyfikowania wszystkich towarów objętych handlem międzynarodowym. 

W statystyce handlu zagranicznego wykorzystywana jest do międzynarodowych porównań towarów. 
Od 2006 r. obowiązuje wersja czwarta, czyli SITC Rev. 4.

1.1.1 Wskaźniki cen transakcyjnych według nomenklatury SITC – ogółem
1.1.1 Transaction price indices according to the SITC nomenclature - total

Ceny transakcyjne towarów importowanych w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego spadły o 0,5% 
(wobec wzrostu w 2019 r. o 1,8%), a towarów eksportowanych wzrosły o 2,8% (w 2019 r. o 3,1%). 

W wyniku poprawy relacji dynamiki cen w eksporcie do dynamiki cen w imporcie utrzymany został ko-
rzystny trend wskaźnika „terms of trade”, który w 2020 r. ukształtował się na poziomie 103,3 (wobec 101,3 
przed rokiem).

 Tablica 1.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu według sekcji i działów nomenklatury SITC
 Table 1.  Transaction price indices of exports by sections and divisions according to SITC nomenclature

Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Eksport
Exports

101,6 103,1 102,8 109,6

Żywność i zwierzęta żywe 
Food and live animals

99,4 101,6 102,5 106,0

Zwierzęta żywe 
Live animals

97,2 109,3 100,5 117,2

Mięso i przetwory mięsne 
Meat and meat preparations

100,9 102,0 96,6 102,6

Produkty mleczne i jaja 
Dairy products and eggs

95,3 100,8 101,1 99,3

Ryby, skorupiaki, mięczaki oraz przetwory z nich 
Fish, crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates, and  
preparations thereof

101,0 102,6 96,4 112,7

Zboża i przetwory zbożowe 
Cereals and cereal preparations

101,3 98,8 107,0 106,1
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Warzywa i owoce
Vegetables and fruit

103,3 97,9 108,2 111,2

Cukier i miód
Sugar and honey

84,9 102,0 108,1 92,0

Kawa, herbata, kakao, przyprawy
Coffee, tea, cocoa, spices

93,9 107,3 103,3 99,7

Pasza dla zwierząt
Feeding stuff for animals

106,6 102,0 101,8 121,0

Różne produkty spożywcze i przetwory
Miscellaneous edible products and preparations

98,5 103,5 108,2 112,5

Napoje i tytoń
Beverages and tobacco

106,6 108,3 105,3 118,0

Napoje
Beverages 

102,9 104,7 108,6 102,9

Tytoń i wyroby tytoniowe
Tobacco and tobacco manufactures

107,5 109,2 104,6 122,4

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw
Crude materials, inedible, except fuels

102,4 98,0 97,0 97,5

Skóry surowe, skóry futrzarskie
Hides, skins and furskins, raw

93,4 99,6 87,9 54,4

Ziarna i owoce oleiste
Oil-seeds and oleaginous fruits

102,5 102,1 98,5 110,3

Kauczuk surowy
Crude rubber

88,1 89,5 84,7 89,0

Korek i drewno
Cork and wood

102,7 106,7 101,7 103,7

Masa celulozowa i makulatura
Pulp and waste paper

102,7 94,9 85,8 93,2

Włókna tekstylne i ich odpady
Textile fibres and their wastes

104,7 104,0 101,2 105,1

Nawozy surowe naturalne i surowce mineralne
Crude fertilizers and crude minerals

117,9 106,1 118,0 117,4

Rudy metali i złom
Metalliferous ores and metal scrap

106,1 92,5 95,6 104,3

Surowce pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, gdzie indziej 
niewymienione
Crude animal and vegetable materials, n.e.s.

 
103,1

 
101,3

 
100,8

 
103,6

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne
Mineral fuels, lubricants and related materials

113,6 99,5 76,2 110,9

Węgiel, koks i brykiety
Coal, coke and briquettes

108,2 100,5 73,7 120,5

Ropa naftowa, produkty naftowe i materiały pochodne
Petroleum, petroleum products and related materials

119,7 95,8 77,3 104,7

Gaz naturalny i produkowany
Gas natural and manufactured

112,6 90,6 96,1 111,2

Energia elektryczna
Electric current

109,6 124,1 81,6 120,8

 Tablica 1.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu według sekcji i działów nomenklatury SITC (cd.)
 Table 1.  Transaction price indices of exports by sections and divisions according to SITC nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Oleje, tłuszcze, woski, zwierzęce i roślinne
Animal and vegetable oils, fats and waxes

96,2 109,9 107,6 143,0

Oleje i tłuszcze, zwierzęce
Animal oils and fats

91,3 125,2 103,2 140,4

Oleje i tłuszcze, roślinne, surowe, rafinowane lub frakcjonowane
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or fractionated

104,5 109,2 102,9 135,1

Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, przetworzone, gdzie 
indziej niewymienione
Animal or vegetable fats and oils, processed, n.e.s.

 
87,8

 
95,1

 
123,6

 
223,7

Chemikalia i produkty pokrewne
Chemicals and related products

99,1 107,2 101,8 108,2

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

102,6 96,2 96,4 103,5

Chemikalia nieorganiczne
Inorganic chemicals

118,6 105,1 89,9 115,3

Pigmenty, garbniki i środki barwiące
Dyeing, tanning and colouring materials

103,7 101,3 99,6 107,1

Produkty medyczne i farmaceutyczne
Medicinal and pharmaceutical products

86,9 120,8 108,7 121,7

Olejki eteryczne, materiały perfumeryjne i toaletowe
Essential oils and resinoids and perfume materials, toilet  
preparations

103,9 107,0 108,7 121,0

Nawozy wytwarzane (sztuczne)
Fertilizers (other than those of group 272)

104,4 105,2 89,4 76,5

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych
Plastics in primary forms

102,2 93,8 91,3 89,9

Tworzywa sztuczne przetworzone
Plastics in non-primary forms

94,4 109,5 102,0 109,7

Produkty i materiały chemiczne, gdzie indziej  
niewymienione
Chemical materials and products, n.e.s.

 
101,7

 
111,4

 
99,0

 
95,9

Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca
Manufactured goods classified chiefly by material

103,5 103,4 100,9 109,9

Skóra, wyroby ze skóry, gdzie indziej niewymienione, wyprawione 
skóry futerkowe
Leather, leather manufactures n.e.s., and dressed furskins

 
102,3

 
99,9

 
95,7

 
99,1

Wyroby z kauczuku, gdzie indziej niewymienione
Rubber manufactures, n.e.s.

101,6 104,7 103,2 112,2

Produkty z drewna i korka (bez mebli)
Cork and wood manufactures (excluding furniture)

102,6 104,7 101,6 108,9

Papier, tektura i wyroby z nich
Paper, paperboard and articles thereof

107,6 100,8 97,9 108,1

Przędza włókiennicza, tkaniny, artykuły przemysłowe, gdzie 
indziej niewymienione
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s.

 
99,1

 
106,8

 
105,6

 
110,2

Produkty z minerałów niemetalicznych, gdzie indziej  
niewymienione
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 

 
101,1

 
106,8

 
102,3

 
108,9

 Tablica 1.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu według sekcji i działów nomenklatury SITC (cd.)
 Table 1.  Transaction price indices of exports by sections and divisions according to SITC nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Żelazo i stal
Iron and steel

110,4 98,5 95,9 111,6

Metale nieżelazne
Non-ferrous metals

99,7 98,2 104,3 111,9

Produkty metalowe, gdzie indziej niewymienione
Manufactures of metals, n.e.s

103,4 106,5 100,1 108,2

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy
Machinery and transport equipment

101,5 103,0 104,3 111,0

Maszyny i urządzenia energetyczne
Power-generating machinery and equipment

100,3 101,3 106,3 117,7

Sprzęt specjalistyczny dla poszczególnych gałęzi przemysłu
Machinery specialized for particular industries

102,1 100,8 101,1 92,9

Maszyny i urządzenia do obróbki metali
Metalworking machinery

100,1 106,0 94,3 86,3

Ogólny sprzęt przemysłowy i części maszyn, gdzie indziej  
niewymienione
General industrial machinery and equipment and machine parts, 
n.e.s.

 
104,1

 
101,1

 
99,5

 
98,1

Maszyny biurowe i urządzenia do automatycznego przetwarzania 
danych
Office machines and automatic data processing  
machines

 
108,4

 
104,8

 
108,4

 
122,5

Sprzęt i urządzenia telekomunikacyjne
Telecommunications and sound recording and reproducing  
apparatus and equipment

99,1 101,6 101,4 94,5

Aparatura, maszyny i urządzenia elektryczne
Electrical machinery, apparatus and appliances

104,7 102,5 102,9 111,6

Pojazdy drogowe (włącznie z poduszkowcami)
Road vehicles (including air-cushion vehicles)

98,9 103,0 107,0 114,6

Inny sprzęt transportowy
Other transport equipment

98,0 114,8 110,1 160,4

Różne wyroby przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

100,3 102,6 105,9 109,3

Budynki prefabrykowane; sprzęt i wyposażenie sanitarne,  
hydrauliczne, grzejne, oświetleniowe, gdzie indziej  
niewymienione
Prefabricated buildings; sanitary, plumbing, heating and lighting 
fixtures and fittings, n.e.s.

 
 

98,2

 
 

95,2

 
 

106,0

 
 

98,5

Meble i ich części
Furniture and parts thereof

101,1 104,3 103,0 112,0

Artykuły podróżne, torebki itp. pojemniki
Travel goods, handbags and similar containers

98,7 106,3 114,1 115,6

Artykuły odzieżowe i dodatki
Articles of apparel and clothing accessories

97,2 103,1 110,4 107,3

Obuwie
Footwear

106,3 108,2 105,3 124,0

 Tablica 1.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu według sekcji i działów nomenklatury SITC (cd.)
 Table 1.  Transaction price indices of exports by sections and divisions according to SITC nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Aparatura i instrumenty kontrolne zawodowe, gdzie indziej 
niewymienione
Professional, scientific and controlling instruments and apparatus, 
n.e.s.

 
101,7

 
106,0

 
105,0

 
111,5

Aparaty, sprzęt i materiały fotograficzne, wyroby optyczne, gdzie 
indziej niewymienione; zegary i zegarki
Photographic apparatus, equipment and supplies and optical 
goods, n.e.s.; watches and clocks

 
129,4

 
94,6

 
108,8

 
145,5

Wyroby różne, gdzie indziej niewymienione
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

99,6 100,9 105,8 105,4

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC
Commodities and transactions not classified elsewhere in the 
SITC

101,6 103,1 102,8 109,6

Wśród towarów eksportowanych wzrosły głównie ceny olejów, tłuszczów, wosków zwierzęcych i roślinnych 
– o 7,6% (w tym olejów i tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych przetworzonych, gdzie indziej niewymienio-
nych – o 23,6%, a olejów i tłuszczów zwierzęcych – o 3,2%). W sekcji różne wyroby przemysłowe w eksporcie 
uzyskano ceny o 5,9% wyższe (w tym za artykuły podróżne, torebki itp. pojemniki o 14,1%, a za artykuły 
odzieżowe i dodatki o 10,4% wyższe). Ceny maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego wzrosły o 4,3%  
(w tym innego sprzętu transportowego o 10,1%, a maszyn biurowych i urządzeń do automatycznego 
przetwarzania danych o 8,4%). Wyższe ceny uzyskano również w sekcjach: napoje i tytoń – o 5,3%, żywność 
i zwierzęta żywe – o 2,5%, chemikalia i produkty pokrewne – o 1,8% oraz towary przemysłowe sklasyfikowane 
głównie według surowca – o 0,9%. Spadek cen zaobserwowano natomiast w takich sekcjach jak: paliwa 
mineralne, smary i materiały pochodne – o 23,8% (w tym węgiel, koks i brykiety o 26,3%) oraz surowce 
niejadalne z wyjątkiem paliw – o 3,0%.

W odniesieniu do 2015 r. ceny transakcyjne towarów wyeksportowanych były wyższe 9,6%. Najbardziej 
wzrosły ceny olejów, tłuszczów, wosków zwierzęcych i roślinnych – o 43,0%, napojów i tytoniu – o 18,0%, 
maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego – o 11,0%, paliw mineralnych, smarów i materiałów pochod-
nych – o 10,9%, towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca – o 9,9% i różnych 
wyrobów przemysłowych – o 9,3%. Obniżyły się ceny w sekcji surowce niejadalne z wyjątkiem paliw – o 2,5%.

 Tablica 1.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu według sekcji i działów nomenklatury SITC (dok.)
 Table 1.  Transaction price indices of exports by sections and divisions according to SITC nomenclature (cont.)
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 Tablica 2.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu według sekcji i działów nomenklatury SITC
 Table 2.  Transaction price indices of imports by sections and divisions according to SITC nomenclature

Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Import
Imports

103,0 101,8 99,5 105,4

Żywność i zwierzęta żywe
Food and live animals

96,9 104,2 101,1 106,7

Zwierzęta żywe
Live animals

78,9 125,4 96,4 119,7

Mięso i przetwory mięsne
Meat and meat preparations

90,3 118,0 93,7 112,5

Produkty mleczne i jaja
Dairy products and eggs

101,3 98,9 100,2 107,0

Ryby, skorupiaki, mięczaki oraz przetwory z nich
Fish, crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates, and  
preparations thereof

99,8 102,5 93,4 112,4

Zboża i przetwory zbożowe
Cereals and cereal preparations

101,5 104,4 102,9 104,7

Warzywa i owoce
Vegetables and fruit

98,3 101,6 103,4 104,4

Cukier i miód
Sugar and honey

93,8 103,8 106,1 105,2

Kawa, herbata, kakao, przyprawy
Coffee, tea, cocoa, spices

91,9 102,2 104,5 98,5

Pasza dla zwierząt
Feeding stuff for animals

106,3 101,4 108,0 112,1

Różne produkty spożywcze i przetwory
Miscellaneous edible products and preparations

100,0 100,7 101,7 99,7

Napoje i tytoń
Beverages and tobacco

100,8 93,5 102,1 101,8

Napoje
Beverages 

104,5 87,6 96,0 95,9

Tytoń i wyroby tytoniowe
Tobacco and tobacco manufactures

97,2 100,6 108,2 108,6

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw
Crude materials, inedible, except fuels

100,1 103,3 95,8 101,8

Skóry surowe, skóry futrzarskie
Hides, skins and furskins, raw

89,8 83,7 97,0 69,3

Ziarna i owoce oleiste
Oil-seeds and oleaginous fruits

92,6 104,5 105,9 107,4

Kauczuk surowy
Crude rubber

91,6 99,3 91,6 95,1

Korek i drewno
Cork and wood

106,1 110,2 99,6 86,5

Masa celulozowa i makulatura
Pulp and waste paper

115,7 93,5 82,2 83,3

Włókna tekstylne i ich odpady
Textile fibres and their wastes

106,3 100,7 92,9 101,2

Nawozy surowe naturalne i surowce mineralne
Crude fertilizers and crude minerals

108,4 108,5 100,1 104,0
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Rudy metali i złom
Metalliferous ores and metal scrap

92,5 106,3 97,8 120,9

Surowce pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, gdzie indziej 
niewymienione
Crude animal and vegetable materials, n.e.s.

 
110,3

 
102,2

 
95,8

 
97,0

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne
Mineral fuels, lubricants and related materials

121,6 96,9 72,2 86,7

Węgiel, koks i brykiety
Coal, coke and briquettes

104,3 94,1 86,8 111,2

Ropa naftowa, produkty naftowe i materiały pochodne
Petroleum, petroleum products and related materials

125,3 96,7 69,8 84,2

Gaz naturalny i produkowany
Gas natural and manufactured

112,3 85,8 89,0 90,3

Energia elektryczna
Electric current

109,0 122,1 76,4 100,3

Oleje, tłuszcze, woski, zwierzęce i roślinne
Animal and vegetable oils, fats and waxes

87,3 97,5 107,1 98,2

Oleje i tłuszcze, zwierzęce
Animal oils and fats

106,3 100,5 101,4 95,4

Oleje i tłuszcze, roślinne, surowe, rafinowane lub frakcjonowane
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or fractionated

88,8 97,1 108,3 99,1

Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, przetworzone, gdzie 
indziej niewymienione
Animal or vegetable fats and oils, processed, n.e.s.

 
72,7

 
99,7

 
100,3

 
92,3

Chemikalia i produkty pokrewne
Chemicals and related products

102,0 100,2 100,7 103,8

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

103,6 87,5 92,2 86,3

Chemikalia nieorganiczne
Inorganic chemicals

104,2 97,8 93,8 91,9

Pigmenty, garbniki i środki barwiące
Dyeing, tanning and colouring materials

108,9 101,8 98,3 111,6

Produkty medyczne i farmaceutyczne
Medicinal and pharmaceutical products

99,7 104,3 118,8 115,9

Olejki eteryczne, materiały perfumeryjne i toaletowe
Essential oils and resinoids and perfume materials, toilet  
preparations

102,7 108,6 102,6 117,1

Nawozy wytwarzane (sztuczne)
Fertilizers (other than those of group 272)

109,5 110,1 90,1 90,5

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych
Plastics in primary forms

101,8 94,9 91,9 91,8

Tworzywa sztuczne przetworzone
Plastics in non-primary forms

104,7 104,7 95,9 107,0

Produkty i materiały chemiczne, gdzie indziej niewymienione
Chemical materials and products, n.e.s.

96,9 101,5 100,6 109,2

 Tablica 2.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu według sekcji i działów nomenklatury SITC (cd.)
 Table 2.  Transaction price indices of imports by sections and divisions according to SITC nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca
Manufactured goods classified chiefly by material

103,8 100,0 98,7 104,0

Skóra, wyroby ze skóry, gdzie indziej niewymienione, wyprawione 
skóry futerkowe
Leather, leather manufactures n.e.s., and dressed furskins

 
94,7

 
93,4

 
92,9

 
82,9

Wyroby z kauczuku, gdzie indziej niewymienione
Rubber manufactures, n.e.s.

104,7 105,0 101,9 113,1

Produkty z drewna i korka (bez mebli)
Cork and wood manufactures (excluding furniture)

106,3 97,0 98,6 93,3

Papier, tektura i wyroby z nich
Paper, paperboard and articles thereof

105,1 97,7 95,6 100,7

Przędza włókiennicza, tkaniny, artykuły przemysłowe, gdzie 
indziej niewymienione
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s.

 
102,2

 
102,8

 
102,3

 
102,6

Produkty z minerałów niemetalicznych, gdzie indziej  
niewymienione
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 

 
103,4

 
107,6

 
102,5

 
114,4

Żelazo i stal
Iron and steel

106,1 97,0 94,6 106,1

Metale nieżelazne
Non-ferrous metals

103,2 96,3 97,0 100,5

Produkty metalowe, gdzie indziej niewymienione
Manufactures of metals, n.e.s

101,5 102,7 102,4 102,7

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy
Machinery and transport equipment

101,6 104,2 103,3 111,2

Maszyny i urządzenia energetyczne
Power-generating machinery and equipment

108,4 104,8 111,4 123,7

Sprzęt specjalistyczny dla poszczególnych gałęzi przemysłu
Machinery specialized for particular industries

97,9 94,6 90,3 75,4

Maszyny i urządzenia do obróbki metali
Metalworking machinery

98,6 106,3 92,5 83,7

Ogólny sprzęt przemysłowy i części maszyn, gdzie indziej  
niewymienione
General industrial machinery and equipment and machine parts, 
n.e.s.

 
100,5

 
99,3

 
100,8

 
100,3

Maszyny biurowe i urządzenia do automatycznego przetwarzania 
danych
Office machines and automatic data processing machines

 
103,9

 
101,7

 
108,7

 
141,5

Sprzęt i urządzenia telekomunikacyjne
Telecommunications and sound recording and reproducing appa-
ratus and equipment

99,1 107,6 101,8 112,2

Aparatura, maszyny i urządzenia elektryczne
Electrical machinery, apparatus and appliances

100,5 106,3 105,2 108,7

Pojazdy drogowe (włącznie z poduszkowcami)
Road vehicles (including air-cushion vehicles)

103,1 103,1 103,0 116,4

Inny sprzęt transportowy
Other transport equipment

99,2 127,5 113,3 143,9

 Tablica 2.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu według sekcji i działów nomenklatury SITC (cd.)
 Table 2.  Transaction price indices of imports by sections and divisions according to SITC nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Różne wyroby przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

100,2 101,1 104,9 105,0

Budynki prefabrykowane; sprzęt i wyposażenie sanitarne,  
hydrauliczne, grzejne, oświetleniowe, gdzie indziej  
niewymienione
Prefabricated buildings; sanitary, plumbing, heating and lighting 
fixtures and fittings, n.e.s.

 
 

100,6

 
 

106,4

 
 

104,9

 
 

109,6

Meble i ich części
Furniture and parts thereof

100,3 104,8 98,9 98,6

Artykuły podróżne, torebki itp. pojemniki
Travel goods, handbags and similar containers

98,7 104,9 104,1 97,3

Artykuły odzieżowe i dodatki
Articles of apparel and clothing accessories

98,3 100,7 108,2 109,0

Obuwie
Footwear

104,1 104,3 113,7 126,9

Aparatura i instrumenty kontrolne zawodowe, gdzie indziej 
niewymienione
Professional, scientific and controlling instruments and  
apparatus, n.e.s.

 
97,7

 
98,9

 
104,3

 
93,6

Aparaty, sprzęt i materiały fotograficzne, wyroby optyczne, gdzie 
indziej niewymienione; zegary i zegarki
Photographic apparatus, equipment and supplies and optical 
goods, n.e.s.; watches and clocks

 
96,9

 
107,0

 
94,5

 
89,0

Wyroby różne, gdzie indziej niewymienione
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

101,8 99,3 102,7 105,1

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC
Commodities and transactions not classified elsewhere in the 
SITC

113,9 107,0 131,2 123,0

Spośród towarów importowanych najbardziej wzrosły ceny w następujących sekcjach SITC: oleje, tłuszcze, 
woski zwierzęce i roślinne – o 7,1% (w tym podrożały zwłaszcza oleje i tłuszcze roślinne, surowe, rafinowane 
lub frakcjonowane – o 8,3%), różne wyroby przemysłowe – o 4,9% (w tym głównie obuwie o 13,7%, artykuły 
odzieżowe i dodatki o 8,2%) oraz maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy – o 3,3% (w tym inny sprzęt 
transportowy o 13,3%, a maszyny i urządzenia energetyczne o 11,4%). Wzrosły również ceny napojów 
i tytoniu – o 2,1% (w tym tytoniu i wyrobów tytoniowych – o 8,2%). Spadły natomiast ceny importowanych 
towarów w sekcjach SITC: paliwa mineralne, smary i materiały pochodne – o 27,8% (przede wszystkim ropa 
naftowa, produkty naftowe i materiały pochodne – o 30,2%), surowce niejadalne z wyjątkiem paliw – o 4,2% 
(w tym masa celulozowa i makulatura o 17,8%, kauczuk surowy o 8,4%, a rudy metali i złom – o 2,2%) oraz 
towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca – o 1,3%.

W stosunku do 2015 r. ceny transakcyjne towarów importowanych były wyższe o 5,4%. Znacząco wzrosły 
ceny maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego (o 11,2%) oraz żywności i zwierząt żywych (o 6,7%). Po 
wyższych cenach niż w 2015 r. importowano także różne wyroby przemysłowe (o 5,0%), towary przemy-
słowe sklasyfikowane głównie według surowca (o 4,0%) oraz chemikalia i produkty pokrewne (o 3,8%). 
W relacji do 2015 r. obniżyły się natomiast ceny importowanych paliw mineralnych, smarów i materiałów 
pochodnych (o 13,3%) oraz olejów, tłuszczów, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 1,8%).

 Tablica 2.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu według sekcji i działów nomenklatury SITC (dok.)
 Table 2.  Transaction price indices of imports by sections and divisions according to SITC nomenclature (cont.)
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 Tablica 3.  Terms of trade według sekcji i działów nomenklatury SITC
 Table 3.  Terms of trade by sections and divisions according to SITC nomenclature

Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Terms of trade 98,6 101,3 103,3 104,0

Żywność i zwierzęta żywe
Food and live animals

102,6 97,5 101,4 99,4

Zwierzęta żywe
Live animals

123,2 87,2 104,3 97,9

Mięso i przetwory mięsne
Meat and meat preparations

111,7 86,4 103,1 91,2

Produkty mleczne i jaja
Dairy products and eggs

94,1 101,9 100,9 92,8

Ryby, skorupiaki, mięczaki oraz przetwory z nich
Fish, crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates, and  
preparations thereof

101,2 100,1 103,2 100,3

Zboża i przetwory zbożowe
Cereals and cereal preparations

99,8 94,6 104,0 101,3

Warzywa i owoce
Vegetables and fruit

105,1 96,4 104,6 106,5

Cukier i miód
Sugar and honey

90,5 98,3 101,9 87,5

Kawa, herbata, kakao, przyprawy
Coffee, tea, cocoa, spices

102,2 105,0 98,9 101,2

Pasza dla zwierząt
Feeding stuff for animals

100,3 100,6 94,3 107,9

Różne produkty spożywcze i przetwory
Miscellaneous edible products and preparations

98,5 102,8 106,4 112,8

Napoje i tytoń
Beverages and tobacco

105,8 115,8 103,1 116,0

Napoje
Beverages 

98,5 119,5 113,1 107,3

Tytoń i wyroby tytoniowe
Tobacco and tobacco manufactures

110,6 108,5 96,7 112,7

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw
Crude materials, inedible, except fuels

102,3 94,9 101,3 95,8

Skóry surowe, skóry futrzarskie
Hides, skins and furskins, raw

104,0 119,0 90,6 78,5

Ziarna i owoce oleiste
Oil-seeds and oleaginous fruits

110,7 97,7 93,0 102,7

Kauczuk surowy
Crude rubber

96,2 90,1 92,5 93,6

Korek i drewno
Cork and wood

96,8 96,8 102,1 119,9

Masa celulozowa i makulatura
Pulp and waste paper

88,8 101,5 104,4 111,9

Włókna tekstylne i ich odpady
Textile fibres and their wastes

98,5 103,3 108,9 103,9

Nawozy surowe naturalne i surowce mineralne
Crude fertilizers and crude minerals

108,8 97,8 117,9 112,9

Rudy metali i złom
Metalliferous ores and metal scrap

114,7 87,0 97,8 86,3
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Surowce pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, gdzie indziej  
niewymienione
Crude animal and vegetable materials, n.e.s.

 
93,5

 
99,1

 
105,2

 
106,8

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne
Mineral fuels, lubricants and related materials

93,4 102,7 105,5 127,9

Węgiel, koks i brykiety
Coal, coke and briquettes

103,7 106,8 84,9 108,4

Ropa naftowa, produkty naftowe i materiały pochodne
Petroleum, petroleum products and related materials

95,5 99,1 110,7 124,3

Gaz naturalny i produkowany
Gas natural and manufactured

100,3 105,6 108,0 123,1

Energia elektryczna
Electric current

100,6 101,6 106,8 120,4

Oleje, tłuszcze, woski, zwierzęce i roślinne
Animal and vegetable oils, fats and waxes

110,2 112,7 100,5 145,6

Oleje i tłuszcze, zwierzęce
Animal oils and fats

85,9 124,6 101,8 147,2

Oleje i tłuszcze, roślinne, surowe, rafinowane lub frakcjonowane
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or fractionated

117,7 112,5 95,0 136,3

Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, przetworzone, gdzie indziej 
niewymienione
Animal or vegetable fats and oils, processed, n.e.s.

 
120,8

 
95,4

 
123,2

 
242,4

Chemikalia i produkty pokrewne
Chemicals and related products

97,2 107,0 101,1 104,2

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

99,0 109,9 104,6 119,9

Chemikalia nieorganiczne
Inorganic chemicals

113,8 107,5 95,8 125,5

Pigmenty, garbniki i środki barwiące
Dyeing, tanning and colouring materials

95,2 99,5 101,3 96,0

Produkty medyczne i farmaceutyczne
Medicinal and pharmaceutical products

87,2 115,8 91,5 105,0

Olejki eteryczne, materiały perfumeryjne i toaletowe
Essential oils and resinoids and perfume materials, toilet  
preparations

101,2 98,5 105,9 103,3

Nawozy wytwarzane (sztuczne)
Fertilizers (other than those of group 272)

95,3 95,5 99,2 84,5

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych
Plastics in primary forms

100,4 98,8 99,3 97,9

Tworzywa sztuczne przetworzone
Plastics in non-primary forms

90,2 104,6 106,4 102,5

Produkty i materiały chemiczne, gdzie indziej niewymienione
Chemical materials and products, n.e.s.

105,0 109,8 98,4 87,8

Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca
Manufactured goods classified chiefly by material

99,7 103,4 102,2 105,6

Skóra, wyroby ze skóry, gdzie indziej niewymienione, wyprawione 
skóry futerkowe
Leather, leather manufactures n.e.s., and dressed furskins

 
108,0

 
107,0

 
103,0

 
119,5

Wyroby z kauczuku, gdzie indziej niewymienione
Rubber manufactures, n.e.s.

97,0 99,7 101,3 99,2

 Tablica 3.  Terms of trade według sekcji i działów nomenklatury SITC (cd.)
 Table 3.  Terms of trade by sections and divisions according to SITC nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Produkty z drewna i korka (bez mebli)
Cork and wood manufactures (excluding furniture)

96,5 107,9 103,0 116,7

Papier, tektura i wyroby z nich
Paper, paperboard and articles thereof

102,4 103,2 102,4 107,3

Przędza włókiennicza, tkaniny, artykuły przemysłowe, gdzie indziej 
niewymienione
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s.

 
97,0

 
103,9

 
103,2

 
107,4

Produkty z minerałów niemetalicznych, gdzie indziej niewymienione
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 

97,8 99,3 99,8 95,2

Żelazo i stal
Iron and steel

104,1 101,5 101,4 105,2

Metale nieżelazne
Non-ferrous metals

96,6 102,0 107,5 111,3

Produkty metalowe, gdzie indziej niewymienione
Manufactures of metals, n.e.s

101,9 103,7 97,8 105,4

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy
Machinery and transport equipment

99,9 98,8 101,0 99,8

Maszyny i urządzenia energetyczne
Power-generating machinery and equipment

92,5 96,7 95,4 95,1

Sprzęt specjalistyczny dla poszczególnych gałęzi przemysłu
Machinery specialized for particular industries

104,3 106,6 112,0 123,2

Maszyny i urządzenia do obróbki metali
Metalworking machinery

101,5 99,7 101,9 103,1

Ogólny sprzęt przemysłowy i części maszyn, gdzie indziej  
niewymienione
General industrial machinery and equipment and machine parts, 
n.e.s.

 
103,6

 
101,8

 
98,7

 
97,8

Maszyny biurowe i urządzenia do automatycznego przetwarzania 
danych
Office machines and automatic data processing machines

 
104,3

 
103,0

 
99,7

 
86,6

Sprzęt i urządzenia telekomunikacyjne
Telecommunications and sound recording and reproducing  
apparatus and equipment

100,0 94,4 99,6 84,2

Aparatura, maszyny i urządzenia elektryczne
Electrical machinery, apparatus and appliances

104,2 96,4 97,8 102,7

Pojazdy drogowe (włącznie z poduszkowcami)
Road vehicles (including air-cushion vehicles)

95,9 99,9 103,9 98,5

Inny sprzęt transportowy
Other transport equipment

98,8 90,0 97,2 111,5

Różne wyroby przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

100,1 101,5 101,0 104,1

Budynki prefabrykowane; sprzęt i wyposażenie sanitarne,  
hydrauliczne, grzejne, oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione
Prefabricated buildings; sanitary, plumbing, heating and lighting 
fixtures and fittings, n.e.s.

 
97,6

 
89,5

 
101,0

 
89,9

Meble i ich części
Furniture and parts thereof

100,8 99,5 104,1 113,6

Artykuły podróżne, torebki itp. pojemniki
Travel goods, handbags and similar containers

100,0 101,3 109,6 118,8

 Tablica 3.  Terms of trade według sekcji i działów nomenklatury SITC (cd.)
 Table 3.  Terms of trade by sections and divisions according to SITC nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Artykuły odzieżowe i dodatki
Articles of apparel and clothing accessories

98,9 102,4 102,0 98,4

Obuwie
Footwear

102,1 103,7 92,6 97,7

Aparatura i instrumenty kontrolne zawodowe, gdzie indziej  
niewymienione
Professional, scientific and controlling instruments and apparatus, n.e.s.

 
104,1

 
107,2

 
100,7

 
119,1

Aparaty, sprzęt i materiały fotograficzne, wyroby optyczne, gdzie 
indziej niewymienione; zegary i zegarki
Photographic apparatus, equipment and supplies and optical goods, 
n.e.s.; watches and clocks

 
133,5

 
88,4

 
115,1

 
163,5

Wyroby różne, gdzie indziej niewymienione
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

97,8 101,6 103,0 100,3

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC
Commodities and transactions not classified elsewhere in the SITC

. . . .

W wyniku poprawy relacji dynamiki cen w eksporcie do dynamiki cen w imporcie utrzymany został ko-
rzystny trend wskaźnika „terms of trade”, który w 2020 r. ukształtował się na poziomie 103,3 (wobec 101,3 
przed rokiem).

W odniesieniu do 2015 r. wskaźnik „terms of trade” wyniósł 104,0. 

W 2020 r. największy udział w strukturze obrotów w cenach bieżących, zarówno w eksporcie jak i w im-
porcie, miały towary z następujących sekcjach SITC: maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy, towary 
przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca oraz różne wyroby przemysłowe.

 Wykres 1.  Import i eksport w 2020 r. – udział według sekcji SITC (ceny bieżące)
 Chart 1.  Imports and exports in 2020 - shares by SITC sections (current prices) 

Wykres 1. Import i eksport w 2020 r. - udział według sekcji SITC (ceny bieżące)
Chart 1. Imports and exports in 2020 - shares by SITC sections (current prices) 

Import
Import

Export
Export

Żywność i  zwierząta żywe
Food and live animals

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw
Crude materials, inedible, except fuels

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne 
Mineral fuels, lubricants and related materials

Chemikalia i produkty pokrewne 
Chemicals and related products

Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca
Manufactured goods classified chiefly by material

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy
Machinery and transport equipment

Różne wyroby przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

Pozostałe
Other

0 10 20 30 40%

 Tablica 3.  Terms of trade według sekcji i działów nomenklatury SITC (dok.)
 Table 3.  Terms of trade by sections and divisions according to SITC nomenclature (cont.)
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1.1.2 Wskaźniki cen transakcyjnych według nomenklatury SITC – kraje Unii Europejskiej
1.1.2 Transaction price indices according to the SITC nomenclature - European Union countries

W obrotach z krajami Unii Europejskiej ceny transakcyjne towarów importowanych wzrosły w 2020 r. 
w stosunku do roku poprzedniego o 1,3%, a eksportowanych – o 2,8%. W wyniku wyższej dynamiki cen 
towarów eksportowanych niż importowanych nastąpiła poprawa wskaźnika „terms of trade” do poziomu 
101,5 (wobec 100,5 w 2019 r.).

 Tablica 4.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów UE według sekcji i działów nomenklatury SITC
 Table 4.  Transaction price indices of exports to EU countries by sections and divisions according to SITC  
  nomenclature

Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Eksport
Exports

102,3 102,9 102,8 110,8

Żywność i zwierzęta żywe
Food and live animals

100,1 101,1 101,9 107,4

Zwierzęta żywe
Live animals

95,1 109,3 100,2 119,5

Mięso i przetwory mięsne
Meat and meat preparations

102,1 102,2 95,3 101,3

Produkty mleczne i jaja
Dairy products and eggs

96,8 98,2 100,1 108,1

Ryby, skorupiaki, mięczaki oraz przetwory z nich
Fish, crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates, and  
preparations thereof

101,9 102,9 97,9 117,9

Zboża i przetwory zbożowe
Cereals and cereal preparations

100,6 98,5 105,3 105,5

Warzywa i owoce
Vegetables and fruit

102,9 96,6 108,1 110,8

Cukier i miód
Sugar and honey

84,2 102,6 107,2 92,0

Kawa, herbata, kakao, przyprawy
Coffee, tea, cocoa, spices

93,4 107,8 105,1 102,0

Pasza dla zwierząt
Feeding stuff for animals

107,4 102,1 100,7 121,3

Różne produkty spożywcze i przetwory
Miscellaneous edible products and preparations

99,3 101,7 110,3 112,9

Napoje i tytoń
Beverages and tobacco

106,7 108,4 103,5 114,8

Napoje
Beverages 

101,0 104,1 112,1 100,4

Tytoń i wyroby tytoniowe
Tobacco and tobacco manufactures

107,9 109,2 102,1 118,3

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw
Crude materials, inedible, except fuels

103,2 98,4 97,6 101,3

Skóry surowe, skóry futrzarskie
Hides, skins and furskins, raw

91,7 97,9 96,4 60,0

Ziarna i owoce oleiste
Oil-seeds and oleaginous fruits

101,2 102,6 98,3 109,4
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Kauczuk surowy
Crude rubber

88,9 91,0 89,2 88,0

Korek i drewno
Cork and wood

103,0 105,2 101,0 104,8

Masa celulozowa i makulatura
Pulp and waste paper

103,8 94,8 84,6 93,2

Włókna tekstylne i ich odpady
Textile fibres and their wastes

121,6 121,4 113,8 166,2

Nawozy surowe naturalne i surowce mineralne
Crude fertilizers and crude minerals

104,8 105,4 116,5 126,1

Rudy metali i złom
Metalliferous ores and metal scrap

105,6 92,1 95,1 101,4

Surowce pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, gdzie indziej 
niewymienione
Crude animal and vegetable materials, n.e.s.

 
106,3

 
104,0

 
101,2

 
112,4

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne
Mineral fuels, lubricants and related materials

112,5 99,7 76,8 111,4

Węgiel, koks i brykiety
Coal, coke and briquettes

103,8 101,0 75,1 122,5

Ropa naftowa, produkty naftowe i materiały pochodne
Petroleum, petroleum products and related materials

120,8 95,7 76,4 105,9

Gaz naturalny i produkowany
Gas natural and manufactured

112,3 89,2 96,6 108,6

Energia elektryczna
Electric current

109,6 124,1 81,6 120,8

Oleje, tłuszcze, woski, zwierzęce i roślinne
Animal and vegetable oils, fats and waxes

96,3 108,8 109,1 144,4

Oleje i tłuszcze, zwierzęce
Animal oils and fats

89,9 128,4 108,2 156,8

Oleje i tłuszcze, roślinne, surowe, rafinowane lub frakcjonowane
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or fractionated

105,3 109,8 102,4 135,3

Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, przetworzone, gdzie 
indziej niewymienione
Animal or vegetable fats and oils, processed, n.e.s.

 
87,5

 
94,6

 
124,3

 
223,5

Chemikalia i produkty pokrewne
Chemicals and related products

100,0 107,4 101,4 109,9

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

103,1 93,5 94,2 99,0

Chemikalia nieorganiczne
Inorganic chemicals

119,7 106,7 88,0 114,1

Pigmenty, garbniki i środki barwiące
Dyeing, tanning and colouring materials

102,5 100,9 97,4 104,6

Produkty medyczne i farmaceutyczne
Medicinal and pharmaceutical products

85,4 125,6 110,5 136,2

 Tablica 4.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów UE według sekcji i działów nomenklatury  
  SITC (cd.)
 Table 4.  Transaction price indices of exports to EU countries by sections and divisions according to SITC  
  nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Olejki eteryczne, materiały perfumeryjne i toaletowe
Essential oils and resinoids and perfume materials, toilet  
preparations

106,8 106,6 109,4 123,4

Nawozy wytwarzane (sztuczne)
Fertilizers (other than those of group 272)

106,0 105,6 94,0 81,1

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych
Plastics in primary forms

102,7 94,1 91,2 90,4

Tworzywa sztuczne przetworzone
Plastics in non-primary forms

96,1 106,8 102,8 110,9

Produkty i materiały chemiczne, gdzie indziej niewymienione
Chemical materials and products, n.e.s.

104,7 113,9 97,2 96,8

Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca
Manufactured goods classified chiefly by material

104,3 103,0 101,1 111,6

Skóra, wyroby ze skóry, gdzie indziej niewymienione, wyprawione 
skóry futerkowe
Leather, leather manufactures n.e.s., and dressed furskins

 
108,3

 
97,9

 
89,3

 
97,9

Wyroby z kauczuku, gdzie indziej niewymienione
Rubber manufactures, n.e.s.

102,0 104,0 104,0 111,7

Produkty z drewna i korka (bez mebli)
Cork and wood manufactures (excluding furniture)

102,8 104,5 100,5 108,9

Papier, tektura i wyroby z nich
Paper, paperboard and articles thereof

108,4 101,7 98,0 110,3

Przędza włókiennicza, tkaniny, artykuły przemysłowe, gdzie 
indziej niewymienione
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s.

 
99,6

 
105,9

 
107,1

 
111,7

Produkty z minerałów niemetalicznych, gdzie indziej  
niewymienione
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 

 
101,4

 
107,3

 
102,9

 
111,6

Żelazo i stal
Iron and steel

111,4 98,1 95,7 113,7

Metale nieżelazne
Non-ferrous metals

99,7 97,7 101,0 107,0

Produkty metalowe, gdzie indziej niewymienione
Manufactures of metals, n.e.s

104,8 105,7 102,3 114,0

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy
Machinery and transport equipment

102,3 102,5 104,4 110,7

Maszyny i urządzenia energetyczne
Power-generating machinery and equipment

99,3 100,4 107,9 117,9

Sprzęt specjalistyczny dla poszczególnych gałęzi  
przemysłu
Machinery specialized for particular industries

 
103,2

 
101,0

 
102,0

 
101,1

Maszyny i urządzenia do obróbki metali
Metalworking machinery

100,3 105,5 101,2 78,9

Ogólny sprzęt przemysłowy i części maszyn, gdzie indziej  
niewymienione
General industrial machinery and equipment and machine parts, 
n.e.s.

 
105,2

 
99,1

 
102,0

 
101,8

 Tablica 4.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów UE według sekcji i działów nomenklatury  
  SITC (cd.)
 Table 4.  Transaction price indices of exports to EU countries by sections and divisions according to SITC  
  nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Maszyny biurowe i urządzenia do automatycznego przetwarzania 
danych
Office machines and automatic data processing machines

 
107,3

 
106,0

 
107,8

 
118,6

Sprzęt i urządzenia telekomunikacyjne
Telecommunications and sound recording and reproducing  
apparatus and equipment

99,9 100,9 99,9 94,2

Aparatura, maszyny i urządzenia elektryczne
Electrical machinery, apparatus and appliances

105,9 102,8 102,8 114,1

Pojazdy drogowe (włącznie z poduszkowcami)
Road vehicles (including air-cushion vehicles)

99,7 102,8 106,1 115,4

Inny sprzęt transportowy
Other transport equipment

104,3 112,5 119,6 135,7

Różne wyroby przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

100,6 102,8 106,1 112,1

Budynki prefabrykowane; sprzęt i wyposażenie sanitarne,  
hydrauliczne, grzejne, oświetleniowe, gdzie indziej  
niewymienione
Prefabricated buildings; sanitary, plumbing, heating and lighting 
fixtures and fittings, n.e.s.

 
 

97,5

 
 

97,0

 
 

104,6

 
 

101,4

Meble i ich części
Furniture and parts thereof

101,2 104,2 103,7 113,5

Artykuły podróżne, torebki itp. pojemniki
Travel goods, handbags and similar containers

99,3 105,4 115,5 118,7

Artykuły odzieżowe i dodatki
Articles of apparel and clothing accessories

97,4 103,3 110,6 109,0

Obuwie
Footwear

108,3 108,1 105,2 129,8

Aparatura i instrumenty kontrolne zawodowe, gdzie indziej 
niewymienione
Professional, scientific and controlling instruments and  
apparatus, n.e.s.

 
103,7

 
104,1

 
104,2

 
112,3

Aparaty, sprzęt i materiały fotograficzne, wyroby optyczne, gdzie 
indziej niewymienione; zegary i zegarki
Photographic apparatus, equipment and supplies and optical 
goods, n.e.s.; watches and clocks

 
132,9

 
92,9

 
112,3

 
155,8

Wyroby różne, gdzie indziej niewymienione
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

99,9 101,4 105,7 109,6

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC
Commodities and transactions not classified elsewhere in the 
SITC

102,3 102,9 102,8 110,8

Po cenach wyższych niż przed rokiem eksportowano do UE oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne – 
o 9,1%, różne wyroby przemysłowe – o 6,1%, maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy – o 4,4%, napoje 
i tytoń – o 3,5%, chemikalia i produkty pokrewne – o 1,4% oraz towary przemysłowe sklasyfikowane 
głównie według surowca – o 1,1%. Po niższych cenach eksportowano paliwa mineralne, smary i materiały 
pochodne – o 23,2% oraz surowce niejadalne z wyjątkiem paliw – o 2,4%.

 Tablica 4.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów UE według sekcji i działów nomenklatury  
  SITC (dok.)
 Table 4.  Transaction price indices of exports to EU countries by sections and divisions according to SITC  
  nomenclature (cont.)
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 Tablica 5.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów UE według sekcji i działów nomenklatury SITC
 Table 5.  Transaction price indices of imports with EU countries by sections and divisions according to SITC  
  nomenclature

Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Import
Imports

102,6 102,4 101,3 108,0

Żywność i zwierzęta żywe
Food and live animals

96,6 106,4 102,0 111,3

Zwierzęta żywe
Live animals

78,9 125,4 95,9 119,1

Mięso i przetwory mięsne
Meat and meat preparations

90,3 118,2 93,7 112,7

Produkty mleczne i jaja
Dairy products and eggs

101,5 98,8 101,9 109,0

Ryby, skorupiaki, mięczaki oraz przetwory z nich
Fish, crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates, and  
preparations thereof

102,1 101,1 99,4 118,0

Zboża i przetwory zbożowe
Cereals and cereal preparations

100,8 103,6 102,5 103,1

Warzywa i owoce
Vegetables and fruit

100,8 102,5 106,4 117,1

Cukier i miód
Sugar and honey

90,4 106,5 110,7 107,2

Kawa, herbata, kakao, przyprawy
Coffee, tea, cocoa, spices

94,1 103,7 103,4 101,5

Pasza dla zwierząt
Feeding stuff for animals

106,2 114,0 107,7 147,8

Różne produkty spożywcze i przetwory
Miscellaneous edible products and preparations

100,2 99,5 100,0 95,8

Napoje i tytoń
Beverages and tobacco

102,6 90,9 102,4 106,5

Napoje
Beverages 

104,5 86,6 95,2 98,4

Tytoń i wyroby tytoniowe
Tobacco and tobacco manufactures

98,6 101,4 112,9 120,2

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw
Crude materials, inedible, except fuels

102,2 97,5 97,0 90,2

Skóry surowe, skóry futrzarskie
Hides, skins and furskins, raw

86,2 79,6 108,4 66,0

Ziarna i owoce oleiste
Oil-seeds and oleaginous fruits

90,6 104,5 107,7 108,3

Kauczuk surowy
Crude rubber

98,8 96,5 94,5 96,9

Korek i drewno
Cork and wood

109,0 99,3 104,1 81,9

Masa celulozowa i makulatura
Pulp and waste paper

118,1 91,7 82,8 83,7

Włókna tekstylne i ich odpady
Textile fibres and their wastes

108,8 99,2 97,9 106,4
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Nawozy surowe naturalne i surowce mineralne
Crude fertilizers and crude minerals

105,7 106,6 103,2 103,2

Rudy metali i złom
Metalliferous ores and metal scrap

92,6 95,0 97,8 81,7

Surowce pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, gdzie indziej 
niewymienione
Crude animal and vegetable materials, n.e.s.

 
113,0

 
100,6

 
97,2

 
100,9

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne
Mineral fuels, lubricants and related materials

116,0 102,8 77,0 89,6

Węgiel, koks i brykiety
Coal, coke and briquettes

113,8 93,1 75,7 74,7

Ropa naftowa, produkty naftowe i materiały pochodne
Petroleum, petroleum products and related materials

117,2 99,5 75,9 85,7

Gaz naturalny i produkowany
Gas natural and manufactured

120,2 79,9 88,6 92,6

Energia elektryczna
Electric current

109,7 122,2 76,4 100,9

Oleje, tłuszcze, woski, zwierzęce i roślinne
Animal and vegetable oils, fats and waxes

86,7 96,9 104,0 95,7

Oleje i tłuszcze, zwierzęce
Animal oils and fats

111,8 105,7 95,1 95,7

Oleje i tłuszcze, roślinne, surowe, rafinowane lub frakcjonowane
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or fractionated

88,2 96,2 105,2 96,4

Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, przetworzone, gdzie 
indziej niewymienione
Animal or vegetable fats and oils, processed, n.e.s.

 
72,4

 
99,5

 
99,6

 
91,1

Chemikalia i produkty pokrewne
Chemicals and related products

101,4 101,1 100,1 105,0

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

104,0 89,0 92,6 89,2

Chemikalia nieorganiczne
Inorganic chemicals

95,5 99,6 108,3 103,8

Pigmenty, garbniki i środki barwiące
Dyeing, tanning and colouring materials

109,6 102,1 98,5 113,4

Produkty medyczne i farmaceutyczne
Medicinal and pharmaceutical products

99,7 106,9 111,9 114,5

Olejki eteryczne, materiały perfumeryjne i toaletowe
Essential oils and resinoids and perfume materials, toilet  
preparations

103,8 108,9 102,2 117,5

Nawozy wytwarzane (sztuczne)
Fertilizers (other than those of group 272)

108,3 110,6 91,8 88,3

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych
Plastics in primary forms

101,9 94,5 92,1 94,2

Tworzywa sztuczne przetworzone
Plastics in non-primary forms

104,3 106,3 96,7 110,2

 Tablica 5.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów UE według sekcji i działów nomenklatury  
  SITC (cd.)
 Table 5.  Transaction price indices of imports with EU countries by sections and divisions according to SITC  
  nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Produkty i materiały chemiczne, gdzie indziej niewymienione
Chemical materials and products, n.e.s.

93,5 99,5 101,6 103,1

Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca
Manufactured goods classified chiefly by material

104,5 100,1 99,0 105,7

Skóra, wyroby ze skóry, gdzie indziej niewymienione, wyprawione 
skóry futerkowe
Leather, leather manufactures n.e.s., and dressed furskins

 
94,4

 
92,1

 
93,4

 
82,4

Wyroby z kauczuku, gdzie indziej niewymienione
Rubber manufactures, n.e.s.

105,1 106,6 102,8 117,1

Produkty z drewna i korka (bez mebli)
Cork and wood manufactures (excluding furniture)

105,3 99,5 102,7 99,3

Papier, tektura i wyroby z nich
Paper, paperboard and articles thereof

105,6 97,5 95,8 101,6

Przędza włókiennicza, tkaniny, artykuły przemysłowe, gdzie 
indziej niewymienione
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s.

 
104,2

 
105,3

 
99,2

 
108,3

Produkty z minerałów niemetalicznych, gdzie indziej  
niewymienione
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 

 
105,6

 
106,9

 
103,4

 
118,8

Żelazo i stal
Iron and steel

106,6 97,1 95,5 106,0

Metale nieżelazne
Non-ferrous metals

102,7 97,2 97,2 101,5

Produkty metalowe, gdzie indziej niewymienione
Manufactures of metals, n.e.s

102,1 102,0 104,7 104,6

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy
Machinery and transport equipment

102,3 103,9 105,0 114,3

Maszyny i urządzenia energetyczne
Power-generating machinery and equipment

112,6 103,4 111,0 136,6

Sprzęt specjalistyczny dla poszczególnych gałęzi przemysłu
Machinery specialized for particular industries

97,9 98,0 96,3 82,8

Maszyny i urządzenia do obróbki metali
Metalworking machinery

102,3 105,1 91,0 85,5

Ogólny sprzęt przemysłowy i części maszyn, gdzie indziej  
niewymienione
General industrial machinery and equipment and machine parts, 
n.e.s.

 
101,4

 
100,5

 
100,0

 
102,3

Maszyny biurowe i urządzenia do automatycznego przetwarzania 
danych
Office machines and automatic data processing machines

 
98,4

 
101,4

 
109,4

 
146,7

Sprzęt i urządzenia telekomunikacyjne
Telecommunications and sound recording and reproducing  
apparatus and equipment

100,8 112,2 114,3 137,9

Aparatura, maszyny i urządzenia elektryczne
Electrical machinery, apparatus and appliances

99,5 107,7 111,0 112,9

 Tablica 5.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów UE według sekcji i działów nomenklatury  
  SITC (cd.)
 Table 5.  Transaction price indices of imports with EU countries by sections and divisions according to SITC  
  nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Pojazdy drogowe (włącznie z poduszkowcami)
Road vehicles (including air-cushion vehicles)

102,9 102,5 102,9 115,3

Inny sprzęt transportowy
Other transport equipment

110,1 138,5 111,8 201,7

Różne wyroby przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

104,5 102,1 101,4 101,9

Budynki prefabrykowane; sprzęt i wyposażenie sanitarne,  
hydrauliczne, grzejne, oświetleniowe, gdzie indziej  
niewymienione
Prefabricated buildings; sanitary, plumbing, heating and lighting 
fixtures and fittings, n.e.s.

 
 

100,9

 
 

108,9

 
 

104,7

 
 

117,5

Meble i ich części
Furniture and parts thereof

103,2 105,7 96,2 98,9

Artykuły podróżne, torebki itp. pojemniki
Travel goods, handbags and similar containers

106,7 112,4 91,6 101,4

Artykuły odzieżowe i dodatki
Articles of apparel and clothing accessories

112,6 108,7 104,4 127,5

Obuwie
Footwear

109,8 108,5 106,8 135,2

Aparatura i instrumenty kontrolne zawodowe, gdzie indziej 
niewymienione
Professional, scientific and controlling instruments and  
apparatus, n.e.s.

 
98,9

 
94,6

 
101,1

 
84,4

Aparaty, sprzęt i materiały fotograficzne, wyroby optyczne, gdzie 
indziej niewymienione; zegary i zegarki
Photographic apparatus, equipment and supplies and optical 
goods, n.e.s.; watches and clocks

 
102,1

 
111,6

 
90,8

 
102,5

Wyroby różne, gdzie indziej niewymienione
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

104,0 99,2 101,5 96,9

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC
Commodities and transactions not classified elsewhere in the 
SITC

. . . .

W imporcie z krajów UE w porównaniu z 2019 r. najbardziej wzrosły ceny maszyn, urządzeń i sprzętu 
transportowego – o 5,0%, olejów, tłuszczów, wosków zwierzęcych i roślinnych – o 4,0% oraz napojów 
i tytoniu – o 2,4%. Wystąpił również wzrost cen żywności i zwierząt żywych – o 2,0%, a różnych wyrobów 
przemysłowych o 1,4%. Obniżyły się natomiast ceny importowanych paliw mineralnych, smarów oraz ma-
teriałów pochodnych o 23,0%, surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw o 3,0% i towarów przemysłowych 
sklasyfikowanych głównie według surowca o 1,0%.

 Tablica 5.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów UE według sekcji i działów nomenklatury  
  SITC (dok.)
 Table 5.  Transaction price indices of imports with EU countries by sections and divisions according to SITC  
  nomenclature (cont.)
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 Tablica 6.  Terms of trade w handlu z krajami UE według sekcji i działów nomenklatury SITC
 Table 6.  Terms of trade in trade with EU countries by sections and divisions according to SITC nomenclature

Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Terms of trade 99,7 100,5 101,5 102,6

Żywność i zwierzęta żywe
Food and live animals

103,6 95,0 99,9 96,5

Zwierzęta żywe
Live animals

120,5 87,2 104,5 100,3

Mięso i przetwory mięsne
Meat and meat preparations

113,1 86,5 101,7 89,9

Produkty mleczne i jaja
Dairy products and eggs

95,4 99,4 98,2 99,2

Ryby, skorupiaki, mięczaki oraz przetwory z nich
Fish, crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates, and  
preparations thereof

99,8 101,8 98,5 99,9

Zboża i przetwory zbożowe
Cereals and cereal preparations

99,8 95,1 102,7 102,3

Warzywa i owoce
Vegetables and fruit

102,1 94,2 101,6 94,6

Cukier i miód
Sugar and honey

93,1 96,3 96,8 85,8

Kawa, herbata, kakao, przyprawy
Coffee, tea, cocoa, spices

99,3 104,0 101,6 100,5

Pasza dla zwierząt
Feeding stuff for animals

101,1 89,6 93,5 82,1

Różne produkty spożywcze i przetwory
Miscellaneous edible products and preparations

99,1 102,2 110,3 117,8

Napoje i tytoń
Beverages and tobacco

104,0 119,3 101,1 107,8

Napoje
Beverages 

96,7 120,2 117,8 102,0

Tytoń i wyroby tytoniowe
Tobacco and tobacco manufactures

109,4 107,7 90,4 98,4

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw
Crude materials, inedible, except fuels

101,0 100,9 100,6 112,3

Skóry surowe, skóry futrzarskie
Hides, skins and furskins, raw

106,4 123,0 88,9 90,9

Ziarna i owoce oleiste
Oil-seeds and oleaginous fruits

111,7 98,2 91,3 101,0

Kauczuk surowy
Crude rubber

90,0 94,3 94,4 90,8

Korek i drewno
Cork and wood

94,5 105,9 97,0 128,0

Masa celulozowa i makulatura
Pulp and waste paper

87,9 103,4 102,2 111,4

Włókna tekstylne i ich odpady
Textile fibres and their wastes

111,8 122,4 116,2 156,2

Nawozy surowe naturalne i surowce mineralne
Crude fertilizers and crude minerals

99,1 98,9 112,9 122,2
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Rudy metali i złom
Metalliferous ores and metal scrap

114,0 96,9 97,2 124,1

Surowce pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, gdzie indziej 
niewymienione
Crude animal and vegetable materials, n.e.s.

 
94,1

 
103,4

 
104,1

 
111,4

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne
Mineral fuels, lubricants and related materials

97,0 97,0 99,7 124,3

Węgiel, koks i brykiety
Coal, coke and briquettes

91,2 108,5 99,2 164,0

Ropa naftowa, produkty naftowe i materiały pochodne
Petroleum, petroleum products and related materials

103,1 96,2 100,7 123,6

Gaz naturalny i produkowany
Gas natural and manufactured

93,4 111,6 109,0 117,3

Energia elektryczna
Electric current

99,9 101,6 106,8 119,7

Oleje, tłuszcze, woski, zwierzęce i roślinne
Animal and vegetable oils, fats and waxes

111,1 112,3 104,9 150,9

Oleje i tłuszcze, zwierzęce
Animal oils and fats

80,4 121,5 113,8 163,8

Oleje i tłuszcze, roślinne, surowe, rafinowane lub frakcjonowane
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or fractionated

119,4 114,1 97,3 140,4

Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, przetworzone, gdzie 
indziej niewymienione
Animal or vegetable fats and oils, processed, n.e.s.

 
120,9

 
95,1

 
124,8

 
245,3

Chemikalia i produkty pokrewne
Chemicals and related products

98,6 106,2 101,3 104,7

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

99,1 105,1 101,7 111,0

Chemikalia nieorganiczne
Inorganic chemicals

125,3 107,1 81,3 109,9

Pigmenty, garbniki i środki barwiące
Dyeing, tanning and colouring materials

93,5 98,8 98,9 92,2

Produkty medyczne i farmaceutyczne
Medicinal and pharmaceutical products

85,7 117,5 98,7 119,0

Olejki eteryczne, materiały perfumeryjne i toaletowe
Essential oils and resinoids and perfume materials, toilet  
preparations

102,9 97,9 107,0 105,0

Nawozy wytwarzane (sztuczne)
Fertilizers (other than those of group 272)

97,9 95,5 102,4 91,8

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych
Plastics in primary forms

100,8 99,6 99,0 96,0

Tworzywa sztuczne przetworzone
Plastics in non-primary forms

92,1 100,5 106,3 100,6

Produkty i materiały chemiczne, gdzie indziej niewymienione
Chemical materials and products, n.e.s.

112,0 114,5 95,7 93,9

 Tablica 6.  Terms of trade w handlu z krajami UE według sekcji i działów nomenklatury SITC (cd.)
 Table 6.  Terms of trade in trade with EU countries by sections and divisions according to SITC nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca
Manufactured goods classified chiefly by material

99,8 102,9 102,1 105,6

Skóra, wyroby ze skóry, gdzie indziej niewymienione, wyprawione 
skóry futerkowe
Leather, leather manufactures n.e.s., and dressed furskins

 
114,7

 
106,3

 
95,6

 
118,8

Wyroby z kauczuku, gdzie indziej niewymienione
Rubber manufactures, n.e.s.

97,1 97,6 101,2 95,4

Produkty z drewna i korka (bez mebli)
Cork and wood manufactures (excluding furniture)

97,6 105,0 97,9 109,7

Papier, tektura i wyroby z nich
Paper, paperboard and articles thereof

102,7 104,3 102,3 108,6

Przędza włókiennicza, tkaniny, artykuły przemysłowe, gdzie 
indziej niewymienione
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s.

 
95,6

 
100,6

 
108,0

 
103,1

Produkty z minerałów niemetalicznych, gdzie indziej  
niewymienione
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 

 
96,0

 
100,4

 
99,5

 
93,9

Żelazo i stal
Iron and steel

104,5 101,0 100,2 107,3

Metale nieżelazne
Non-ferrous metals

97,1 100,5 103,9 105,4

Produkty metalowe, gdzie indziej niewymienione
Manufactures of metals, n.e.s

102,6 103,6 97,7 109,0

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy
Machinery and transport equipment

100,0 98,7 99,4 96,9

Maszyny i urządzenia energetyczne
Power-generating machinery and equipment

88,2 97,1 97,2 86,3

Sprzęt specjalistyczny dla poszczególnych gałęzi przemysłu
Machinery specialized for particular industries

105,4 103,1 105,9 122,1

Maszyny i urządzenia do obróbki metali
Metalworking machinery

98,0 100,4 111,2 92,3

Ogólny sprzęt przemysłowy i części maszyn, gdzie indziej  
niewymienione
General industrial machinery and equipment and machine parts, 
n.e.s.

 
103,7

 
98,6

 
102,0

 
99,5

Maszyny biurowe i urządzenia do automatycznego przetwarzania 
danych
Office machines and automatic data processing machines

 
109,0

 
104,5

 
98,5

 
80,8

Sprzęt i urządzenia telekomunikacyjne
Telecommunications and sound recording and reproducing  
apparatus and equipment

99,1 89,9 87,4 68,3

Aparatura, maszyny i urządzenia elektryczne
Electrical machinery, apparatus and appliances

106,4 95,5 92,6 101,1

Pojazdy drogowe (włącznie z poduszkowcami)
Road vehicles (including air-cushion vehicles)

96,9 100,3 103,1 100,1

Inny sprzęt transportowy
Other transport equipment

94,7 81,2 107,0 67,3

 Tablica 6.  Terms of trade w handlu z krajami UE według sekcji i działów nomenklatury SITC (cd.)
 Table 6.  Terms of trade in trade with EU countries by sections and divisions according to SITC nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Różne wyroby przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

96,3 100,7 104,6 110,0

Budynki prefabrykowane; sprzęt i wyposażenie sanitarne,  
hydrauliczne, grzejne, oświetleniowe, gdzie indziej  
niewymienione
Prefabricated buildings; sanitary, plumbing, heating and lighting 
fixtures and fittings, n.e.s.

 
 

96,6

 
 

89,1

 
 

99,9

 
 

86,3

Meble i ich części
Furniture and parts thereof

98,1 98,6 107,8 114,8

Artykuły podróżne, torebki itp. pojemniki
Travel goods, handbags and similar containers

93,1 93,8 126,1 117,1

Artykuły odzieżowe i dodatki
Articles of apparel and clothing accessories

86,5 95,0 105,9 85,5

Obuwie
Footwear

98,6 99,6 98,5 96,0

Aparatura i instrumenty kontrolne zawodowe, gdzie indziej 
niewymienione
Professional, scientific and controlling instruments and apparatus, 
n.e.s.

 
104,9

 
110,0

 
103,1

 
133,1

Aparaty, sprzęt i materiały fotograficzne, wyroby optyczne, gdzie 
indziej niewymienione; zegary i zegarki
Photographic apparatus, equipment and supplies and optical 
goods, n.e.s.; watches and clocks

 
130,2

 
83,2

 
123,7

 
152,0

Wyroby różne, gdzie indziej niewymienione
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

96,1 102,2 104,1 113,1

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC
Commodities and transactions not classified elsewhere in the 
SITC

. . . .

W wyniku wyższej dynamiki cen towarów eksportowanych niż importowanych nastąpiła poprawa wskaź-
nika „terms of trade” w handlu z krajami UE do poziomu 101,5 (wobec 100,5 w 2019 r.), w tym najbardziej 
w sekcjach: oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne (104,9), różne wyroby przemysłowe (104,6), towary 
przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca (102,1) oraz napoje i tytoń (101,1). Niekorzystne 
relacje zmian cen towarów eksportowanych do importowanych odnotowano w sekcjach: maszyny, urzą-
dzenia i sprzęt transportowy (99,4), paliwa mineralne, smary i materiały pochodne (99,7) oraz żywność 
i zwierzęta żywe (99,9).

W odniesieniu do 2015 r. ceny w obrotach z krajami Unii Europejskiej wzrosły w imporcie o 8,0%, a w eks-
porcie – o 10,8%. Wskaźnik „terms of trade” ukształtował się na poziomie 102,6.

 Tablica 6.  Terms of trade w handlu z krajami UE według sekcji i działów nomenklatury SITC (dok.)
 Table 6.  Terms of trade in trade with EU countries by sections and divisions according to SITC nomenclature (cont.)
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1.1.3 Wskaźniki cen transakcyjnych według nomenklatury SITC – kraje Europy Środkowo- 
-Wschodniej

1.1.3 Transaction price indices according to the SITC nomenclature - Central and Eastern 
European countries

W obrotach towarowych z krajami Europy Środkowo-Wschodniej ceny towarów importowanych obniżyły 
się o 22,2% w stosunku do roku poprzedniego (przy spadku o 2,9% w 2019 r.), a eksportowanych – spadły 
o 1,2% (po ich wzroście o 1,7% w 2019 r.).

 Tablica 7.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury SITC
 Table 7.  Transaction price indices of exports to the Central and Eastern Europe countries by sections and  
  divisions according to SITC nomenclature 

Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Eksport
Exports

99,8 101,7 98,8 100,4

Żywność i zwierzęta żywe
Food and live animals

101,4 102,0 104,7 113,1

Zwierzęta żywe
Live animals

100,0 111,8 100,9 102,1

Mięso i przetwory mięsne
Meat and meat preparations

93,6 106,1 97,1 96,0

Produkty mleczne i jaja
Dairy products and eggs

100,3 95,3 100,0 104,9

Ryby, skorupiaki, mięczaki oraz przetwory z nich
Fish, crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates, 
and preparations thereof

84,1 117,8 92,2 105,1

Zboża i przetwory zbożowe
Cereals and cereal preparations

104,6 102,9 104,7 113,8

Warzywa i owoce
Vegetables and fruit

108,8 101,7 112,7 131,2

Cukier i miód
Sugar and honey

100,0 100,7 97,5 94,2

Kawa, herbata, kakao, przyprawy
Coffee, tea, cocoa, spices

90,1 102,2 96,4 91,0

Pasza dla zwierząt
Feeding stuff for animals

107,8 95,8 109,0 114,4

Różne produkty spożywcze i przetwory
Miscellaneous edible products and preparations

99,5 104,3 108,3 127,9

Napoje i tytoń
Beverages and tobacco

104,4 102,5 99,3 132,0

Napoje
Beverages 

101,3 104,3 96,7 100,0

Tytoń i wyroby tytoniowe
Tobacco and tobacco manufactures

110,5 98,1 107,1 183,0

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw
Crude materials, inedible, except fuels

97,1 98,4 101,4 96,7

Skóry surowe, skóry futrzarskie
Hides, skins and furskins, raw

107,5 60,9 110,7 63,8
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Ziarna i owoce oleiste
Oil-seeds and oleaginous fruits

187,8 87,8 112,5 178,7

Kauczuk surowy
Crude rubber

85,8 89,9 85,1 67,3

Korek i drewno
Cork and wood

93,3 102,7 125,2 105,1

Masa celulozowa i makulatura
Pulp and waste paper

91,0 94,9 100,5 99,2

Włókna tekstylne i ich odpady
Textile fibres and their wastes

101,5 100,7 98,1 122,7

Nawozy surowe naturalne i surowce mineralne
Crude fertilizers and crude minerals

106,0 109,5 122,8 132,4

Rudy metali i złom
Metalliferous ores and metal scrap

89,4 96,2 101,3 85,0

Surowce pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, gdzie 
indziej niewymienione
Crude animal and vegetable materials, n.e.s.

 
94,2

 
98,9

 
101,1

 
74,5

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne
Mineral fuels, lubricants and related materials

98,8 96,7 86,3 107,7

Węgiel, koks i brykiety
Coal, coke and briquettes

99,4 97,4 83,3 117,9

Ropa naftowa, produkty naftowe i materiały pochodne
Petroleum, petroleum products and related materials

97,0 96,1 88,8 82,6

Gaz naturalny i produkowany
Gas natural and manufactured

114,3 90,2 97,4 121,7

Energia elektryczna
Electric current

. . . .

Oleje, tłuszcze, woski, zwierzęce i roślinne
Animal and vegetable oils, fats and waxes

91,7 118,8 104,4 133,0

Oleje i tłuszcze, zwierzęce
Animal oils and fats

93,5 122,8 107,3 147,8

Oleje i tłuszcze, roślinne, surowe, rafinowane lub  
frakcjonowane
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined  
or fractionated

 
86,4

 
103,6

 
109,1

 
105,3

Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, przetworzone, 
gdzie indziej niewymienione
Animal or vegetable fats and oils, processed, n.e.s.

 
92,6

 
128,7

 
58,0

 
85,6

Chemikalia i produkty pokrewne
Chemicals and related products

100,0 105,7 102,0 107,9

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

109,0 101,5 95,1 109,4

Chemikalia nieorganiczne
Inorganic chemicals

104,2 97,3 85,2 89,2

Pigmenty, garbniki i środki barwiące
Dyeing, tanning and colouring materials

104,4 100,0 104,0 116,0

 Tablica 7.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury SITC (cd.)
 Table 7.  Transaction price indices of exports to the Central and Eastern Europe countries by sections and  
  divisions according to SITC nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Produkty medyczne i farmaceutyczne
Medicinal and pharmaceutical products

95,6 112,1 108,3 98,7

Olejki eteryczne, materiały perfumeryjne i toaletowe
Essential oils and resinoids and perfume materials, toilet 
preparations

98,0 113,2 106,3 132,1

Nawozy wytwarzane (sztuczne)
Fertilizers (other than those of group 272)

113,4 101,6 94,5 77,8

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych
Plastics in primary forms

97,8 97,4 96,8 93,3

Tworzywa sztuczne przetworzone
Plastics in non-primary forms

99,5 103,2 93,6 95,5

Produkty i materiały chemiczne, gdzie indziej  
niewymienione
Chemical materials and products, n.e.s.

 
103,8

 
94,6

 
107,7

 
103,7

Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie  
wg surowca
Manufactured goods classified chiefly by material

 
99,9

 
103,4

 
95,9

 
101,6

Skóra, wyroby ze skóry, gdzie indziej niewymienione, 
wyprawione skóry futerkowe
Leather, leather manufactures n.e.s., and dressed furskins

 
96,4

 
103,0

 
102,1

 
107,1

Wyroby z kauczuku, gdzie indziej niewymienione
Rubber manufactures, n.e.s.

99,5 105,5 105,7 120,2

Produkty z drewna i korka (bez mebli)
Cork and wood manufactures (excluding furniture)

107,5 105,6 102,3 110,6

Papier, tektura i wyroby z nich
Paper, paperboard and articles thereof

105,1 102,8 98,8 111,8

Przędza włókiennicza, tkaniny, artykuły przemysłowe, 
gdzie indziej niewymienione
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s.

 
99,8

 
102,0

 
96,0

 
96,2

Produkty z minerałów niemetalicznych, gdzie indziej 
niewymienione
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 

 
99,9

 
103,7

 
101,9

 
99,4

Żelazo i stal
Iron and steel

97,9 96,3 98,7 96,3

Metale nieżelazne
Non-ferrous metals

106,1 99,4 99,3 104,2

Produkty metalowe, gdzie indziej niewymienione
Manufactures of metals, n.e.s

95,1 106,6 86,1 91,2

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy
Machinery and transport equipment

100,0 98,9 97,4 93,2

Maszyny i urządzenia energetyczne
Power-generating machinery and equipment

109,1 100,5 86,4 94,9

Sprzęt specjalistyczny dla poszczególnych gałęzi  
przemysłu
Machinery specialized for particular industries

 
106,8

 
95,6

 
96,9

 
84,4

 Tablica 7.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury SITC (cd.)
 Table 7.  Transaction price indices of exports to the Central and Eastern Europe countries by sections and  
  divisions according to SITC nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Maszyny i urządzenia do obróbki metali
Metalworking machinery

90,2 109,2 96,0 97,7

Ogólny sprzęt przemysłowy i części maszyn, gdzie indziej 
niewymienione
General industrial machinery and equipment and  
machine parts, n.e.s.

 
102,3

 
99,7

 
102,3

 
103,5

Maszyny biurowe i urządzenia do automatycznego  
przetwarzania danych
Office machines and automatic data processing  
machines

 
109,5

 
104,3

 
124,1

 
213,0

Sprzęt i urządzenia telekomunikacyjne
Telecommunications and sound recording and  
reproducing apparatus and equipment

100,8 92,9 93,8 89,8

Aparatura, maszyny i urządzenia elektryczne
Electrical machinery, apparatus and appliances

98,2 95,2 95,4 84,5

Pojazdy drogowe (włącznie z poduszkowcami)
Road vehicles (including air-cushion vehicles)

94,5 98,4 95,9 82,7

Inny sprzęt transportowy
Other transport equipment

89,2 115,9 89,8 106,8

Różne wyroby przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

98,1 102,4 99,0 96,1

Budynki prefabrykowane; sprzęt i wyposażenie sanitarne, 
hydrauliczne, grzejne, oświetleniowe, gdzie indziej 
niewymienione
Prefabricated buildings; sanitary, plumbing, heating and 
lighting fixtures and fittings, n.e.s.

 
 

97,4

 
 

89,0

 
 

101,2

 
 

91,5

Meble i ich części
Furniture and parts thereof

93,0 100,6 100,5 86,0

Artykuły podróżne, torebki itp. pojemniki
Travel goods, handbags and similar containers

91,4 85,1 107,5 70,3

Artykuły odzieżowe i dodatki
Articles of apparel and clothing accessories

92,7 101,2 98,6 81,5

Obuwie
Footwear

91,1 112,0 97,7 95,1

Aparatura i instrumenty kontrolne zawodowe, gdzie 
indziej niewymienione
Professional, scientific and controlling instruments and 
apparatus, n.e.s.

 
110,5

 
117,3

 
94,4

 
101,8

Aparaty, sprzęt i materiały fotograficzne, wyroby  
optyczne, gdzie indziej niewymienione; zegary i zegarki
Photographic apparatus, equipment and supplies and 
optical goods, n.e.s.; watches and clocks

 
103,7

 
120,9

 
88,0

 
86,4

Wyroby różne, gdzie indziej niewymienione
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

101,7 100,4 101,0 110,0

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC
Commodities and transactions not classified  
elsewhere in the SITC

99,8 101,7 98,8 100,4

 Tablica 7.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury SITC (dok.)
 Table 7.  Transaction price indices of exports to the Central and Eastern Europe countries by sections and  
  divisions according to SITC nomenclature (cont.)
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Ceny towarów eksportowanych były niższe w porównaniu z 2019 r. w następujących sekcjach: paliwa 
mineralne, smary i materiały pochodne (o 13,7%), towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według 
surowca (o 4,1%) oraz maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (o 2,6%). Po cenach wyższych ekspor-
towano natomiast żywność i zwierzęta żywe (o 4,7%), oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne (o 4,4%), 
a także chemikalia i produkty pokrewne (o 2,0%). Wzrosły ceny żywności i zwierząt żywych (o 4,7%), Olejów, 
tłuszczów, wosków, zwierzęcych i roślinnych (o 4,4%), chemikaliów i produktów pokrewnych (o 2,0%) oraz 
surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 1,4%).

 Tablica 8.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury SITC
 Table 8.  Transaction price indices of imports with the Central and Eastern Europe countries by sections and  
  divisions according to SITC nomenclature

Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Import
Imports

115,6 97,1 77,8 84,2

Żywność i zwierzęta żywe
Food and live animals

102,9 96,2 103,9 99,5

Zwierzęta żywe
Live animals

. . . .

Mięso i przetwory mięsne
Meat and meat preparations

100,0 58,9 79,9 .

Produkty mleczne i jaja
Dairy products and eggs

79,9 102,2 112,8 100,5

Ryby, skorupiaki, mięczaki oraz przetwory z nich
Fish, crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates, 
and preparations thereof

109,1 111,9 99,5 123,3

Zboża i przetwory zbożowe
Cereals and cereal preparations

105,3 109,7 98,6 100,6

Warzywa i owoce
Vegetables and fruit

99,5 93,4 107,2 105,9

Cukier i miód
Sugar and honey

104,7 95,1 95,7 86,6

Kawa, herbata, kakao, przyprawy
Coffee, tea, cocoa, spices

90,3 91,4 104,8 90,7

Pasza dla zwierząt
Feeding stuff for animals

104,5 99,6 111,1 102,9

Różne produkty spożywcze i przetwory
Miscellaneous edible products and preparations

99,5 110,6 91,0 95,9

Napoje i tytoń
Beverages and tobacco

104,6 97,8 100,7 86,1

Napoje
Beverages 

106,7 97,7 100,8 87,2

Tytoń i wyroby tytoniowe
Tobacco and tobacco manufactures

87,2 100,0 100,1 111,3

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw
Crude materials, inedible, except fuels

96,7 110,4 96,5 113,9

Skóry surowe, skóry futrzarskie
Hides, skins and furskins, raw

105,7 101,4 144,0 123,3

Ziarna i owoce oleiste
Oil-seeds and oleaginous fruits

99,9 98,3 103,3 105,5
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Kauczuk surowy
Crude rubber

92,1 97,5 87,4 93,6

Korek i drewno
Cork and wood

100,0 129,9 100,2 99,1

Masa celulozowa i makulatura
Pulp and waste paper

126,3 86,8 72,6 76,0

Włókna tekstylne i ich odpady
Textile fibres and their wastes

107,1 93,6 85,3 81,7

Nawozy surowe naturalne i surowce mineralne
Crude fertilizers and crude minerals

106,4 125,5 66,8 64,7

Rudy metali i złom
Metalliferous ores and metal scrap

89,1 112,1 108,1 172,9

Surowce pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, gdzie 
indziej niewymienione
Crude animal and vegetable materials, n.e.s.

 
129,6

 
127,0

 
83,7

 
77,5

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne
Mineral fuels, lubricants and related materials

123,6 94,6 71,1 82,9

Węgiel, koks i brykiety
Coal, coke and briquettes

105,6 94,9 89,1 110,9

Ropa naftowa, produkty naftowe i materiały pochodne
Petroleum, petroleum products and related materials

127,3 95,1 68,5 81,6

Gaz naturalny i produkowany
Gas natural and manufactured

110,6 86,7 88,7 87,5

Energia elektryczna
Electric current

102,9 121,2 77,3 98,2

Oleje, tłuszcze, woski, zwierzęce i roślinne
Animal and vegetable oils, fats and waxes

90,8 98,9 115,4 106,9

Oleje i tłuszcze, zwierzęce
Animal oils and fats

. . . .

Oleje i tłuszcze, roślinne, surowe, rafinowane lub  
frakcjonowane
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined  
or fractionated

 
90,8

 
98,9

 
115,4

 
106,9

Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, przetworzone, 
gdzie indziej niewymienione
Animal or vegetable fats and oils, processed, n.e.s.

 
.

 
.

 
.

 
.

Chemikalia i produkty pokrewne
Chemicals and related products

110,9 99,0 84,0 88,9

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

112,9 85,9 80,8 83,2

Chemikalia nieorganiczne
Inorganic chemicals

121,6 104,3 75,8 104,2

Pigmenty, garbniki i środki barwiące
Dyeing, tanning and colouring materials

99,3 92,0 88,8 67,4

Produkty medyczne i farmaceutyczne
Medicinal and pharmaceutical products

92,1 92,5 101,8 94,1

 Tablica 8.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury SITC (cd.)
 Table 8.  Transaction price indices of imports with the Central and Eastern Europe countries by sections and  
  divisions according to SITC nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Olejki eteryczne, materiały perfumeryjne i toaletowe
Essential oils and resinoids and perfume materials, toilet 
preparations

101,7 96,0 85,4 89,9

Nawozy wytwarzane (sztuczne)
Fertilizers (other than those of group 272)

108,9 110,3 88,4 88,9

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych
Plastics in primary forms

104,3 94,1 87,0 84,3

Tworzywa sztuczne przetworzone
Plastics in non-primary forms

99,6 92,9 92,0 80,8

Produkty i materiały chemiczne, gdzie indziej  
niewymienione
Chemical materials and products, n.e.s.

 
92,2

 
102,2

 
107,0

 
111,4

Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie  
wg surowca
Manufactured goods classified chiefly by material

 
105,4

 
95,6

 
93,6

 
100,6

Skóra, wyroby ze skóry, gdzie indziej niewymienione, 
wyprawione skóry futerkowe
Leather, leather manufactures n.e.s., and dressed furskins

 
89,2

 
83,8

 
77,9

 
62,4

Wyroby z kauczuku, gdzie indziej niewymienione
Rubber manufactures, n.e.s.

101,7 101,9 98,3 89,1

Produkty z drewna i korka (bez mebli)
Cork and wood manufactures (excluding furniture)

110,5 94,9 93,3 87,3

Papier, tektura i wyroby z nich
Paper, paperboard and articles thereof

102,3 98,2 95,1 103,7

Przędza włókiennicza, tkaniny, artykuły przemysłowe, 
gdzie indziej niewymienione
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s.

 
108,3

 
104,4

 
85,9

 
103,6

Produkty z minerałów niemetalicznych, gdzie indziej 
niewymienione
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 

 
100,6

 
103,8

 
99,0

 
115,5

Żelazo i stal
Iron and steel

105,8 93,5 92,4 109,6

Metale nieżelazne
Non-ferrous metals

102,7 94,9 94,1 96,1

Produkty metalowe, gdzie indziej niewymienione
Manufactures of metals, n.e.s

110,1 101,1 95,8 92,5

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy
Machinery and transport equipment

100,7 98,3 106,9 100,9

Maszyny i urządzenia energetyczne
Power-generating machinery and equipment

100,8 102,7 98,6 116,2

Sprzęt specjalistyczny dla poszczególnych gałęzi  
przemysłu
Machinery specialized for particular industries

 
110,6

 
105,2

 
86,6

 
90,5

Maszyny i urządzenia do obróbki metali
Metalworking machinery

68,3 97,3 130,9 88,7

 Tablica 8.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury SITC (cd.)
 Table 8.  Transaction price indices of imports with the Central and Eastern Europe countries by sections and  
  divisions according to SITC nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Ogólny sprzęt przemysłowy i części maszyn, gdzie indziej 
niewymienione
General industrial machinery and equipment and  
machine parts, n.e.s.

 
98,4

 
101,0

 
93,8

 
81,7

Maszyny biurowe i urządzenia do automatycznego  
przetwarzania danych
Office machines and automatic data processing  
machines

 
89,1

 
95,2

 
96,3

 
86,3

Sprzęt i urządzenia telekomunikacyjne
Telecommunications and sound recording and  
reproducing apparatus and equipment

111,5 88,7 127,3 114,0

Aparatura, maszyny i urządzenia elektryczne
Electrical machinery, apparatus and appliances

104,5 96,4 102,1 101,3

Pojazdy drogowe (włącznie z poduszkowcami)
Road vehicles (including air-cushion vehicles)

87,2 114,8 104,5 98,1

Inny sprzęt transportowy
Other transport equipment

98,0 95,6 129,2 107,8

Różne wyroby przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

98,8 95,7 102,7 90,9

Budynki prefabrykowane; sprzęt i wyposażenie sanitarne, 
hydrauliczne, grzejne, oświetleniowe, gdzie indziej 
niewymienione
Prefabricated buildings; sanitary, plumbing, heating and 
lighting fixtures and fittings, n.e.s.

 
 

100,3

 
 

103,2

 
 

106,8

 
 

125,0

Meble i ich części
Furniture and parts thereof

98,1 94,0 102,6 86,6

Artykuły podróżne, torebki itp. pojemniki
Travel goods, handbags and similar containers

129,7 89,3 90,5 94,9

Artykuły odzieżowe i dodatki
Articles of apparel and clothing accessories

102,6 101,8 106,5 113,6

Obuwie
Footwear

100,2 88,1 102,0 86,9

Aparatura i instrumenty kontrolne zawodowe, gdzie 
indziej niewymienione
Professional, scientific and controlling instruments and 
apparatus, n.e.s.

 
90,2

 
97,1

 
94,1

 
69,4

Aparaty, sprzęt i materiały fotograficzne, wyroby  
optyczne, gdzie indziej niewymienione; zegary i zegarki
Photographic apparatus, equipment and supplies and 
optical goods, n.e.s.; watches and clocks

 
103,9

 
103,6

 
44,1

 
32,8

Wyroby różne, gdzie indziej niewymienione
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

99,7 99,5 101,9 92,8

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC
Commodities and transactions not classified  
elsewhere in the SITC

. . . .

 Tablica 8.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury SITC (dok.)
 Table 8.  Transaction price indices of imports with the Central and Eastern Europe countries by sections and  
  divisions according to SITC nomenclature (cont.)
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Największe spadki cen w imporcie z krajów Europy Środkowo-Wschodniej odnotowano w następujących 
sekcjach SITC: paliwa mineralne, smary i materiały pochodne (o 28,9%), chemikalia i produkty pokrewne 
(o 16,0%), towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca (o 6,4%) oraz surowce niejadalne 
z wyjątkiem paliw (o 3,5%). Po wyższych niż przed rokiem cenach importowano natomiast oleje, tłuszcze, 
woski zwierzęce i roślinne (o 15,4%), maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (o 6,9%) oraz żywność 
i zwierzęta żywe (o 3,9%).

 Tablica 9.  Terms of trade w handlu z krajami Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji i działów  
  nomenklatury SITC
 Table 9.  Terms of trade in trade with the Central and Eastern countries by sections and divisions according to  
  SITC nomenclature

Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Terms of trade 86,3 104,7 127,0 119,2

Żywność i zwierzęta żywe
Food and live animals

98,5 106,0 100,8 113,7

Zwierzęta żywe
Live animals

. . . .

Mięso i przetwory mięsne
Meat and meat preparations

93,6 180,1 121,5 .

Produkty mleczne i jaja
Dairy products and eggs

125,5 93,2 88,7 104,4

Ryby, skorupiaki, mięczaki oraz przetwory z nich
Fish, crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates, 
and preparations thereof

77,1 105,3 92,7 85,2

Zboża i przetwory zbożowe
Cereals and cereal preparations

99,3 93,8 106,2 113,1

Warzywa i owoce
Vegetables and fruit

109,3 108,9 105,1 123,9

Cukier i miód
Sugar and honey

95,5 105,9 101,9 108,8

Kawa, herbata, kakao, przyprawy
Coffee, tea, cocoa, spices

99,8 111,8 92,0 100,3

Pasza dla zwierząt
Feeding stuff for animals

103,2 96,2 98,1 111,2

Różne produkty spożywcze i przetwory
Miscellaneous edible products and preparations

100,0 94,3 119,0 133,4

Napoje i tytoń
Beverages and tobacco

99,8 104,8 98,6 153,3

Napoje
Beverages 

94,9 106,8 95,9 114,7

Tytoń i wyroby tytoniowe
Tobacco and tobacco manufactures

126,7 98,1 107,0 164,4

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw
Crude materials, inedible, except fuels

100,4 89,1 105,1 84,9

Skóry surowe, skóry futrzarskie
Hides, skins and furskins, raw

101,7 60,1 76,9 51,7

Ziarna i owoce oleiste
Oil-seeds and oleaginous fruits

188,0 89,3 108,9 169,4

Kauczuk surowy
Crude rubber

93,2 92,2 97,4 71,9
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Korek i drewno
Cork and wood

93,3 79,1 125,0 106,1

Masa celulozowa i makulatura
Pulp and waste paper

72,1 109,3 138,4 130,5

Włókna tekstylne i ich odpady
Textile fibres and their wastes

94,8 107,6 115,0 150,2

Nawozy surowe naturalne i surowce mineralne
Crude fertilizers and crude minerals

99,6 87,3 183,8 204,6

Rudy metali i złom
Metalliferous ores and metal scrap

100,3 85,8 93,7 49,2

Surowce pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, gdzie 
indziej niewymienione
Crude animal and vegetable materials, n.e.s.

 
72,7

 
77,9

 
120,8

 
96,1

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne
Mineral fuels, lubricants and related materials

79,9 102,2 121,4 129,9

Węgiel, koks i brykiety
Coal, coke and briquettes

94,1 102,6 93,5 106,3

Ropa naftowa, produkty naftowe i materiały pochodne
Petroleum, petroleum products and related materials

76,2 101,1 129,6 101,2

Gaz naturalny i produkowany
Gas natural and manufactured

103,3 104,0 109,8 139,1

Energia elektryczna
Electric current

. . . .

Oleje, tłuszcze, woski, zwierzęce i roślinne
Animal and vegetable oils, fats and waxes

101,0 120,1 90,5 124,4

Oleje i tłuszcze, zwierzęce
Animal oils and fats

. . . .

Oleje i tłuszcze, roślinne, surowe, rafinowane lub  
frakcjonowane
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined  
or fractionated

 
95,2

 
104,8

 
94,5

 
98,5

Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, przetworzone, 
gdzie indziej niewymienione
Animal or vegetable fats and oils, processed, n.e.s.

 
.

 
.

 
.

 
.

Chemikalia i produkty pokrewne
Chemicals and related products

90,2 106,8 121,4 121,4

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

96,5 118,2 117,7 131,5

Chemikalia nieorganiczne
Inorganic chemicals

85,7 93,3 112,4 85,6

Pigmenty, garbniki i środki barwiące
Dyeing, tanning and colouring materials

105,1 108,7 117,1 172,1

Produkty medyczne i farmaceutyczne
Medicinal and pharmaceutical products

103,8 121,2 106,4 104,9

 Tablica 9.  Terms of trade w handlu z krajami Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji i działów  
  nomenklatury SITC (cd.)
 Table 9.  Terms of trade in trade with the Central and Eastern countries by sections and divisions according to  
  SITC nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Olejki eteryczne, materiały perfumeryjne i toaletowe
Essential oils and resinoids and perfume materials, toilet 
preparations

96,4 117,9 124,5 146,9

Nawozy wytwarzane (sztuczne)
Fertilizers (other than those of group 272)

104,1 92,1 106,9 87,5

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych
Plastics in primary forms

93,8 103,5 111,3 110,7

Tworzywa sztuczne przetworzone
Plastics in non-primary forms

99,9 111,1 101,7 118,2

Produkty i materiały chemiczne, gdzie indziej  
niewymienione
Chemical materials and products, n.e.s.

 
112,6

 
92,6

 
100,7

 
93,1

Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie  
wg surowca
Manufactured goods classified chiefly by material

 
94,8

 
108,2

 
102,5

 
101,0

Skóra, wyroby ze skóry, gdzie indziej niewymienione, 
wyprawione skóry futerkowe
Leather, leather manufactures n.e.s., and dressed furskins

 
108,1

 
122,9

 
131,1

 
171,6

Wyroby z kauczuku, gdzie indziej niewymienione
Rubber manufactures, n.e.s.

97,8 103,5 107,5 134,9

Produkty z drewna i korka (bez mebli)
Cork and wood manufactures (excluding furniture)

97,3 111,3 109,6 126,7

Papier, tektura i wyroby z nich
Paper, paperboard and articles thereof

102,7 104,7 103,9 107,8

Przędza włókiennicza, tkaniny, artykuły przemysłowe, 
gdzie indziej niewymienione
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s.

 
92,2

 
97,7

 
111,8

 
92,9

Produkty z minerałów niemetalicznych, gdzie indziej 
niewymienione
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 

 
99,3

 
99,9

 
102,9

 
86,1

Żelazo i stal
Iron and steel

92,5 103,0 106,8 87,9

Metale nieżelazne
Non-ferrous metals

103,3 104,7 105,5 108,4

Produkty metalowe, gdzie indziej niewymienione
Manufactures of metals, n.e.s

86,4 105,4 89,9 98,6

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy
Machinery and transport equipment

99,3 100,6 91,1 92,4

Maszyny i urządzenia energetyczne
Power-generating machinery and equipment

108,2 97,9 87,6 81,7

Sprzęt specjalistyczny dla poszczególnych gałęzi  
przemysłu
Machinery specialized for particular industries

 
96,6

 
90,9

 
111,9

 
93,3

Maszyny i urządzenia do obróbki metali
Metalworking machinery

132,1 112,2 73,3 110,1

 Tablica 9.  Terms of trade w handlu z krajami Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji i działów  
  nomenklatury SITC (cd.)
 Table 9.  Terms of trade in trade with the Central and Eastern countries by sections and divisions according to  
  SITC nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Ogólny sprzęt przemysłowy i części maszyn, gdzie indziej 
niewymienione
General industrial machinery and equipment and  
machine parts, n.e.s.

 
104,0

 
98,7

 
109,1

 
126,7

Maszyny biurowe i urządzenia do automatycznego  
przetwarzania danych
Office machines and automatic data processing  
machines

 
122,9

 
109,6

 
128,9

 
246,8

Sprzęt i urządzenia telekomunikacyjne
Telecommunications and sound recording and  
reproducing apparatus and equipment

90,4 104,7 73,7 78,8

Aparatura, maszyny i urządzenia elektryczne
Electrical machinery, apparatus and appliances

94,0 98,8 93,4 83,4

Pojazdy drogowe (włącznie z poduszkowcami)
Road vehicles (including air-cushion vehicles)

108,4 85,7 91,8 84,3

Inny sprzęt transportowy
Other transport equipment

91,0 121,2 69,5 99,1

Różne wyroby przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

99,3 107,0 96,4 105,7

Budynki prefabrykowane; sprzęt i wyposażenie sanitarne, 
hydrauliczne, grzejne, oświetleniowe, gdzie indziej 
niewymienione
Prefabricated buildings; sanitary, plumbing, heating and 
lighting fixtures and fittings, n.e.s.

 
 

97,1

 
 

86,2

 
 

94,8

 
 

73,2

Meble i ich części
Furniture and parts thereof

94,8 107,0 98,0 99,3

Artykuły podróżne, torebki itp. pojemniki
Travel goods, handbags and similar containers

70,5 95,3 118,8 74,1

Artykuły odzieżowe i dodatki
Articles of apparel and clothing accessories

90,4 99,4 92,6 71,7

Obuwie
Footwear

90,9 127,1 95,8 109,4

Aparatura i instrumenty kontrolne zawodowe, gdzie 
indziej niewymienione
Professional, scientific and controlling instruments and 
apparatus, n.e.s.

 
122,5

 
120,8

 
100,3

 
146,7

Aparaty, sprzęt i materiały fotograficzne, wyroby  
optyczne, gdzie indziej niewymienione; zegary i zegarki
Photographic apparatus, equipment and supplies and 
optical goods, n.e.s.; watches and clocks

 
99,8

 
116,7

 
199,5

 
263,4

Wyroby różne, gdzie indziej niewymienione
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

102,0 100,9 99,1 118,5

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC
Commodities and transactions not classified  
elsewhere in the SITC

. . . .

 Tablica 9.  Terms of trade w handlu z krajami Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji i działów  
  nomenklatury SITC (dok.)
 Table 9.  Terms of trade in trade with the Central and Eastern countries by sections and divisions according to  
  SITC nomenclature (cont.)
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Mniejszy spadek cen towarów eksportowanych niż importowanych spowodował, że wskaźnik „terms of 
trade” w handlu z krajami Europy Środkowo-Wschodniej ukształtował się na korzystnym poziomie 127,0 
(w 2019 r. – 104,7).

W odniesieniu do 2015 r. ceny w obrotach z krajami Europy Środkowo-Wschodniej w imporcie spadły 
o 15,8%, a w eksporcie wzrosły o 0,4%. Wskaźnik „terms of trade” w handlu z tymi krajami ukształtował się 
na poziomie 119,2.

1.1.4 Wskaźniki cen transakcyjnych według nomenklatury SITC – kraje rozwijające się
1.1.4 Transaction price indices according to the SITC nomenclature - developing countries

W 2020 r. ceny transakcyjne towarów eksportowanych do krajów rozwijających się wzrosły o 0,8% w stosun-
ku do roku 2019, a towarów importowanych utrzymały się na tym samym poziomie co w roku poprzednim. 
W związku z tym wskaźnik „terms of trade” osiągnął korzystny poziom 100,8.

W odniesieniu do 2015 r. ceny w eksporcie wzrosły o 3,1%, a w imporcie o 2,9%. Wskaźnik „terms of trade” 
ukształtował się na korzystnym poziomie 100,8.

 Tablica 10.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów rozwijających się według sekcji i działów  
  nomenklatury SITC
 Table 10.  Transaction price indices of exports to the developing countries by sections and divisions according  
  to SITC nomenclature 

Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Eksport
Exports

98,7 103,2 100,8 103,1

Żywność i zwierzęta żywe
Food and live animals

94,9 102,8 105,4 99,1

Zwierzęta żywe
Live animals

101,4 107,4 104,4 112,6

Mięso i przetwory mięsne
Meat and meat preparations

96,3 94,3 104,0 99,8

Produkty mleczne i jaja
Dairy products and eggs

89,0 112,8 104,8 97,0

Ryby, skorupiaki, mięczaki oraz przetwory z nich
Fish, crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates, 
and preparations thereof

94,0 105,6 87,7 114,0

Zboża i przetwory zbożowe
Cereals and cereal preparations

104,3 98,5 108,8 105,6

Warzywa i owoce
Vegetables and fruit

102,0 101,7 118,8 113,7

Cukier i miód
Sugar and honey

84,6 99,8 106,1 85,4

Kawa, herbata, kakao, przyprawy
Coffee, tea, cocoa, spices

96,1 102,6 96,0 79,5

Pasza dla zwierząt
Feeding stuff for animals

98,7 98,6 97,5 105,0

Różne produkty spożywcze i przetwory
Miscellaneous edible products and preparations

94,0 107,2 105,4 106,5
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Napoje i tytoń
Beverages and tobacco

101,7 114,3 126,8 141,4

Napoje
Beverages 

96,2 106,8 95,0 89,7

Tytoń i wyroby tytoniowe
Tobacco and tobacco manufactures

107,4 122,4 150,9 194,4

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw
Crude materials, inedible, except fuels

102,0 96,5 95,3 102,9

Skóry surowe, skóry futrzarskie
Hides, skins and furskins, raw

93,5 104,7 85,4 96,8

Ziarna i owoce oleiste
Oil-seeds and oleaginous fruits

86,0 106,0 89,5 72,0

Kauczuk surowy
Crude rubber

87,4 88,5 82,7 90,8

Korek i drewno
Cork and wood

105,3 118,7 102,9 105,0

Masa celulozowa i makulatura
Pulp and waste paper

106,2 89,6 73,5 62,7

Włókna tekstylne i ich odpady
Textile fibres and their wastes

100,1 99,2 97,4 70,5

Nawozy surowe naturalne i surowce mineralne
Crude fertilizers and crude minerals

150,6 121,2 98,7 106,8

Rudy metali i złom
Metalliferous ores and metal scrap

113,1 92,7 99,1 133,5

Surowce pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, gdzie 
indziej niewymienione
Crude animal and vegetable materials, n.e.s.

 
96,9

 
101,2

 
96,3

 
105,9

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne
Mineral fuels, lubricants and related materials

123,8 96,8 71,2 122,9

Węgiel, koks i brykiety
Coal, coke and briquettes

127,3 97,0 67,7 128,0

Ropa naftowa, produkty naftowe i materiały pochodne
Petroleum, petroleum products and related materials

116,7 96,2 91,7 131,4

Gaz naturalny i produkowany
Gas natural and manufactured

113,1 98,0 92,4 120,3

Energia elektryczna
Electric current

. . . .

Oleje, tłuszcze, woski, zwierzęce i roślinne
Animal and vegetable oils, fats and waxes

87,4 125,4 90,1 111,9

Oleje i tłuszcze, zwierzęce
Animal oils and fats

88,5 125,4 89,0 111,8

 Tablica 10.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów rozwijających się według sekcji i działów  
  nomenklatury SITC (cd.)
 Table 10.  Transaction price indices of exports to the developing countries by sections and divisions according  
  to SITC nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Oleje i tłuszcze, roślinne, surowe, rafinowane lub  
frakcjonowane
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or fraction-
ated

 
87,0

 
137,2

 
107,9

 
190,3

Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, przetworzone, 
gdzie indziej niewymienione
Animal or vegetable fats and oils, processed, n.e.s.

 
43,0

 
89,3

 
169,9

 
40,6

Chemikalia i produkty pokrewne
Chemicals and related products

96,8 104,3 104,5 105,2

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

102,9 107,6 95,8 118,1

Chemikalia nieorganiczne
Inorganic chemicals

116,9 96,2 102,9 125,1

Pigmenty, garbniki i środki barwiące
Dyeing, tanning and colouring materials

115,5 110,1 100,7 118,6

Produkty medyczne i farmaceutyczne
Medicinal and pharmaceutical products

90,5 102,7 121,6 129,5

Olejki eteryczne, materiały perfumeryjne i toaletowe
Essential oils and resinoids and perfume materials, toilet 
preparations

93,9 104,3 104,5 96,0

Nawozy wytwarzane (sztuczne)
Fertilizers (other than those of group 272)

83,4 111,6 87,6 96,0

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych
Plastics in primary forms

96,1 87,3 89,4 77,3

Tworzywa sztuczne przetworzone
Plastics in non-primary forms

101,9 120,5 104,2 117,7

Produkty i materiały chemiczne, gdzie indziej  
niewymienione
Chemical materials and products, n.e.s.

 
96,2

 
104,5

 
105,2

 
96,8

Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie  
wg surowca
Manufactured goods classified chiefly by material

 
102,3

 
104,4

 
98,9

 
100,4

Skóra, wyroby ze skóry, gdzie indziej niewymienione, 
wyprawione skóry futerkowe
Leather, leather manufactures n.e.s., and dressed furskins

 
100,8

 
102,4

 
106,1

 
90,0

Wyroby z kauczuku, gdzie indziej niewymienione
Rubber manufactures, n.e.s.

105,4 108,6 96,8 121,2

Produkty z drewna i korka (bez mebli)
Cork and wood manufactures (excluding furniture)

109,8 111,4 110,8 126,3

Papier, tektura i wyroby z nich
Paper, paperboard and articles thereof

107,3 94,4 95,2 94,5

Przędza włókiennicza, tkaniny, artykuły przemysłowe, 
gdzie indziej niewymienione
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s.

 
89,3

 
101,1

 
101,6

 
93,0

 Tablica 10.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów rozwijających się według sekcji i działów  
  nomenklatury SITC (cd.)
 Table 10.  Transaction price indices of exports to the developing countries by sections and divisions according  
  to SITC nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Produkty z minerałów niemetalicznych, gdzie indziej 
niewymienione
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 

 
99,0

 
108,7

 
100,4

 
95,1

Żelazo i stal
Iron and steel

106,9 96,9 97,6 90,0

Metale nieżelazne
Non-ferrous metals

98,8 100,1 104,1 117,4

Produkty metalowe, gdzie indziej niewymienione
Manufactures of metals, n.e.s

103,5 114,8 95,9 89,8

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy
Machinery and transport equipment

96,2 103,4 101,1 104,9

Maszyny i urządzenia energetyczne
Power-generating machinery and equipment

103,6 105,8 118,8 130,7

Sprzęt specjalistyczny dla poszczególnych gałęzi  
przemysłu
Machinery specialized for particular industries

 
91,6

 
104,9

 
102,5

 
80,8

Maszyny i urządzenia do obróbki metali
Metalworking machinery

112,8 100,3 88,3 81,9

Ogólny sprzęt przemysłowy i części maszyn, gdzie indziej 
niewymienione
General industrial machinery and equipment and  
machine parts, n.e.s.

 
98,2

 
104,3

 
98,2

 
80,7

Maszyny biurowe i urządzenia do automatycznego  
przetwarzania danych
Office machines and automatic data processing  
machines

 
113,1

 
95,2

 
122,8

 
150,0

Sprzęt i urządzenia telekomunikacyjne
Telecommunications and sound recording and  
reproducing apparatus and equipment

83,1 105,8 96,8 70,2

Aparatura, maszyny i urządzenia elektryczne
Electrical machinery, apparatus and appliances

97,9 103,7 102,4 97,1

Pojazdy drogowe (włącznie z poduszkowcami)
Road vehicles (including air-cushion vehicles)

92,7 98,1 97,2 84,7

Inny sprzęt transportowy
Other transport equipment

94,7 106,5 93,0 189,9

Różne wyroby przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

101,7 104,4 100,1 95,0

Budynki prefabrykowane; sprzęt i wyposażenie sanitarne, 
hydrauliczne, grzejne, oświetleniowe, gdzie indziej 
niewymienione
Prefabricated buildings; sanitary, plumbing, heating and 
lighting fixtures and fittings, n.e.s.

 
 

99,1

 
 

100,0

 
 

113,8

 
 

102,5

Meble i ich części
Furniture and parts thereof

101,2 102,6 101,1 104,9

 Tablica 10.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów rozwijających się według sekcji i działów  
  nomenklatury SITC (cd.)
 Table 10.  Transaction price indices of exports to the developing countries by sections and divisions according  
  to SITC nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Artykuły podróżne, torebki itp. pojemniki
Travel goods, handbags and similar containers

99,8 98,6 110,2 112,6

Artykuły odzieżowe i dodatki
Articles of apparel and clothing accessories

97,9 93,5 96,3 69,1

Obuwie
Footwear

104,5 117,3 119,8 143,0

Aparatura i instrumenty kontrolne zawodowe, gdzie 
indziej niewymienione
Professional, scientific and controlling instruments and 
apparatus, n.e.s.

 
108,2

 
107,4

 
95,9

 
103,0

Aparaty, sprzęt i materiały fotograficzne, wyroby  
optyczne, gdzie indziej niewymienione; zegary i zegarki
Photographic apparatus, equipment and supplies and 
optical goods, n.e.s.; watches and clocks

 
79,7

 
130,8

 
86,3

 
92,0

Wyroby różne, gdzie indziej niewymienione
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

99,9 104,9 99,5 83,1

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC
Commodities and transactions not classified  
elsewhere in the SITC

98,7 103,2 100,8 103,1

W eksporcie w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. najbardziej wzrosły ceny napojów i tytoniu – o 26,8%, żyw-
ności i zwierząt żywych o – 5,4%, chemikaliów i produktów pokrewnych – o 4,5%. Niższe niż przed rokiem 
były ceny paliw mineralnych smarów i materiałów pochodnych – o 28,8%, olejów, tłuszczów, wosków 
zwierzęcych i roślinnych – o 9,9% oraz surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw – o 4,7%.

W stosunku do 2015 r. wzrosły ceny m.in. w sekcjach: napoje i tytoń – o 41,4%, paliwa mineralne, smary 
i materiały pochodne – o 22,9%, chemikalia i produkty pokrewne – o 5,2%, maszyny, urządzenia i sprzęt 
transportowy – o 4,9%. Obniżyły się ceny różnych wyrobów przemysłowych – o 5,0% i żywności i zwierząt 
żywych – o 0,9%.

 Tablica 10.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów rozwijających się według sekcji i działów  
  nomenklatury SITC (dok.)
 Table 10.  Transaction price indices of exports to the developing countries by sections and divisions according  
  to SITC nomenclature (cont.)
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 Tablica 11.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów rozwijających się według sekcji i działów  
  nomenklatury SITC
 Table 11.  Transaction price indices of imports with the developing countries by sections and divisions according  
  to SITC nomenclature

Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Import
Imports

100,7 100,9 100,0 102,9

Żywność i zwierzęta żywe
Food and live animals

96,6 99,7 102,8 93,7

Zwierzęta żywe
Live animals

100,0 100,0 . .

Mięso i przetwory mięsne
Meat and meat preparations

88,2 109,6 111,3 119

Produkty mleczne i jaja
Dairy products and eggs

103,5 85,8 108,4 89,6

Ryby, skorupiaki, mięczaki oraz przetwory z nich
Fish, crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates, 
and preparations thereof

103,2 112,0 101,0 119,2

Zboża i przetwory zbożowe
Cereals and cereal preparations

109,2 108,2 112,7 128,2

Warzywa i owoce
Vegetables and fruit

93,5 101,2 98,1 85,9

Cukier i miód
Sugar and honey

96,8 92,9 111,3 124,4

Kawa, herbata, kakao, przyprawy
Coffee, tea, cocoa, spices

85,8 98,1 103,5 86,4

Pasza dla zwierząt
Feeding stuff for animals

105,9 92,8 107,8 94,0

Różne produkty spożywcze i przetwory
Miscellaneous edible products and preparations

101,6 129,1 98,5 145,9

Napoje i tytoń
Beverages and tobacco

96,2 100,3 101,9 94,6

Napoje
Beverages 

97,6 106,2 107,5 106,3

Tytoń i wyroby tytoniowe
Tobacco and tobacco manufactures

96,0 99,7 101,3 93,4

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw
Crude materials, inedible, except fuels

97,2 104,8 93,6 106,7

Skóry surowe, skóry futrzarskie
Hides, skins and furskins, raw

98,7 77,6 109,6 55,6

Ziarna i owoce oleiste
Oil-seeds and oleaginous fruits

92,9 110,1 104,3 104,9

Kauczuk surowy
Crude rubber

84,6 100,2 93,0 94,3

Korek i drewno
Cork and wood

101,4 110,5 97,2 101,9

Masa celulozowa i makulatura
Pulp and waste paper

117,8 91,1 77,9 80,8

Włókna tekstylne i ich odpady
Textile fibres and their wastes

105,6 103,6 84,6 97,8
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Nawozy surowe naturalne i surowce mineralne
Crude fertilizers and crude minerals

108,6 112,5 101,0 112,0

Rudy metali i złom
Metalliferous ores and metal scrap

94,1 108,1 92,2 127,0

Surowce pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, gdzie 
indziej niewymienione
Crude animal and vegetable materials, n.e.s.

 
96,0

 
96,8

 
97,7

 
91,6

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne
Mineral fuels, lubricants and related materials

123,9 97,8 70,4 91,1

Węgiel, koks i brykiety
Coal, coke and briquettes

95,7 83,1 87,0 73,2

Ropa naftowa, produkty naftowe i materiały pochodne
Petroleum, petroleum products and related materials

127,9 98,9 69,6 93,4

Gaz naturalny i produkowany
Gas natural and manufactured

112,4 88,2 90,9 101,3

Energia elektryczna
Electric current

. . . .

Oleje, tłuszcze, woski, zwierzęce i roślinne
Animal and vegetable oils, fats and waxes

103,0 103,4 105,7 127,0

Oleje i tłuszcze, zwierzęce
Animal oils and fats

96,2 126,0 100,0 109,3

Oleje i tłuszcze, roślinne, surowe, rafinowane lub  
frakcjonowane
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or fraction-
ated

 
111,5

 
100,5

 
107,9

 
130,1

Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, przetworzone, 
gdzie indziej niewymienione
Animal or vegetable fats and oils, processed, n.e.s.

 
85,3

 
111,0

 
96,1

 
115,9

Chemikalia i produkty pokrewne
Chemicals and related products

102,5 95,6 95,1 85,6

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

94,3 89,3 96,7 76,4

Chemikalia nieorganiczne
Inorganic chemicals

105,0 93,1 91,1 75,2

Pigmenty, garbniki i środki barwiące
Dyeing, tanning and colouring materials

102,0 92,7 97,8 89,9

Produkty medyczne i farmaceutyczne
Medicinal and pharmaceutical products

107,3 93,3 94,6 75,1

Olejki eteryczne, materiały perfumeryjne i toaletowe
Essential oils and resinoids and perfume materials, toilet 
preparations

94,8 105,0 98,2 109,1

Nawozy wytwarzane (sztuczne)
Fertilizers (other than those of group 272)

88,9 107,0 91,6 92,6

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych
Plastics in primary forms

101,3 97,3 90,1 83,5

 Tablica 11.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów rozwijających się według sekcji i działów  
  nomenklatury SITC (cd.)
 Table 11.  Transaction price indices of imports with the developing countries by sections and divisions according  
  to SITC nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Tworzywa sztuczne przetworzone
Plastics in non-primary forms

114,9 93,9 92,0 93,6

Produkty i materiały chemiczne, gdzie indziej  
niewymienione
Chemical materials and products, n.e.s.

 
107,7

 
104,5

 
102,8

 
108,7

Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie  
wg surowca
Manufactured goods classified chiefly by material

 
101,3

 
100,1

 
100,5

 
98,7

Skóra, wyroby ze skóry, gdzie indziej niewymienione, 
wyprawione skóry futerkowe
Leather, leather manufactures n.e.s., and dressed furskins

 
85,5

 
85,1

 
86,3

 
64,0

Wyroby z kauczuku, gdzie indziej niewymienione
Rubber manufactures, n.e.s.

103,7 99,8 98,4 99,9

Produkty z drewna i korka (bez mebli)
Cork and wood manufactures (excluding furniture)

96,9 104,2 98,3 99,6

Papier, tektura i wyroby z nich
Paper, paperboard and articles thereof

96,8 101,0 91,1 83,7

Przędza włókiennicza, tkaniny, artykuły przemysłowe, 
gdzie indziej niewymienione
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s.

 
99,5

 
99,8

 
106,6

 
95,8

Produkty z minerałów niemetalicznych, gdzie indziej 
niewymienione
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 

 
102,1

 
108,0

 
101,8

 
100,2

Żelazo i stal
Iron and steel

105,6 97,4 96,8 107,0

Metale nieżelazne
Non-ferrous metals

103,8 94,3 98,0 100,2

Produkty metalowe, gdzie indziej niewymienione
Manufactures of metals, n.e.s

100,7 101,8 99,2 99,4

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy
Machinery and transport equipment

100,2 103,0 99,8 107,0

Maszyny i urządzenia energetyczne
Power-generating machinery and equipment

95,7 101,5 101,6 88,5

Sprzęt specjalistyczny dla poszczególnych gałęzi  
przemysłu
Machinery specialized for particular industries

 
100,5

 
93,3

 
73,3

 
62,5

Maszyny i urządzenia do obróbki metali
Metalworking machinery

86,9 111,5 96,0 70,9

Ogólny sprzęt przemysłowy i części maszyn, gdzie indziej 
niewymienione
General industrial machinery and equipment and ma-
chine parts, n.e.s.

 
97,4

 
97,2

 
102,2

 
92,3

Maszyny biurowe i urządzenia do automatycznego  
przetwarzania danych
Office machines and automatic data processing  
machines

 
106,3

 
102,9

 
109,1

 
142,9

 Tablica 11.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów rozwijających się według sekcji i działów  
  nomenklatury SITC (cd.)
 Table 11.  Transaction price indices of imports with the developing countries by sections and divisions according  
  to SITC nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Sprzęt i urządzenia telekomunikacyjne
Telecommunications and sound recording and reproduc-
ing apparatus and equipment

99,1 106,4 99,6 107,9

Aparatura, maszyny i urządzenia elektryczne
Electrical machinery, apparatus and appliances

100,8 104,6 98,5 106,8

Pojazdy drogowe (włącznie z poduszkowcami)
Road vehicles (including air-cushion vehicles)

103,0 104,0 100,9 113,3

Inny sprzęt transportowy
Other transport equipment

89,3 96,1 119,5 108,1

Różne wyroby przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

98,2 99,5 106,5 106,1

Budynki prefabrykowane; sprzęt i wyposażenie sanitarne, 
hydrauliczne, grzejne, oświetleniowe, gdzie indziej 
niewymienione
Prefabricated buildings; sanitary, plumbing, heating and 
lighting fixtures and fittings, n.e.s.

 
 

100,3

 
 

104,2

 
 

104,8

 
 

101,4

Meble i ich części
Furniture and parts thereof

95,8 105,9 102,4 100,5

Artykuły podróżne, torebki itp. pojemniki
Travel goods, handbags and similar containers

95,8 102,2 109,9 95,8

Artykuły odzieżowe i dodatki
Articles of apparel and clothing accessories

95,0 98,1 109,4 104,4

Obuwie
Footwear

101,5 102,5 118,2 124,6

Aparatura i instrumenty kontrolne zawodowe, gdzie 
indziej niewymienione
Professional, scientific and controlling instruments and 
apparatus, n.e.s.

 
98,1

 
106,7

 
103,0

 
111,1

Aparaty, sprzęt i materiały fotograficzne, wyroby  
optyczne, gdzie indziej niewymienione; zegary i zegarki
Photographic apparatus, equipment and supplies and 
optical goods, n.e.s.; watches and clocks

 
93,8

 
113,0

 
93,6

 
81,0

Wyroby różne, gdzie indziej niewymienione
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

103,5 94,1 99,8 106,5

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC
Commodities and transactions not classified  
elsewhere in the SITC

. . . .

Wśród towarów importowanych najbardziej wzrosły ceny w sekcjach: różne wyroby przemysłowe – o 6,5%, 
oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne – o 5,7%, żywność i zwierzęta żywe – o 2,8%. Obniżyły się natomiast 
ceny paliw mineralnych smarów i materiałów pochodnych – o 29,6%, surowców niejadalnych z wyjątkiem 
paliw – o 6,4%, chemikaliów i produktów pokrewnych – o 4,9%.

W porównaniu do 2015 r. znacząco wzrosły ceny olejów, tłuszczów, wosków zwierzęcych i roślinnych – 
o 27,0%, maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego – o 7,0%, surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw 
– o 6,7%. Spadły ceny importowanych chemikaliów i produktów pokrewnych – o 14,4%, paliw mineralnych 
smarów i materiałów pochodnych – o 8,9%, żywności i zwierząt żywych – o 6,3%.

 Tablica 11.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów rozwijających się według sekcji i działów  
  nomenklatury SITC (dok.)
 Table 11.  Transaction price indices of imports with the developing countries by sections and divisions according  
  to SITC nomenclature (cont.)
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 Tablica 12.  Terms of trade w handlu z krajami rozwijającymi się według sekcji i działów nomenklatury SITC
 Table 12.  Terms of trade in trade with the developing countries by sections and divisions according to SITC  
  nomenclature

Sekcje / Działy
Sections / Divisions

 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Terms of trade 98,0 102,3 100,8 100,2

Żywność i zwierzęta żywe
Food and live animals

98,2 103,1 102,5 105,8

Zwierzęta żywe
Live animals

101,4 107,4 . .

Mięso i przetwory mięsne
Meat and meat preparations

109,2 86,0 93,4 83,9

Produkty mleczne i jaja
Dairy products and eggs

86,0 131,5 96,7 108,3

Ryby, skorupiaki, mięczaki oraz przetwory z nich
Fish, crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates, 
and preparations thereof

91,1 94,3 86,8 95,6

Zboża i przetwory zbożowe
Cereals and cereal preparations

95,5 91,0 96,5 82,4

Warzywa i owoce
Vegetables and fruit

109,1 100,5 121,1 132,4

Cukier i miód
Sugar and honey

87,4 107,4 95,3 68,6

Kawa, herbata, kakao, przyprawy
Coffee, tea, cocoa, spices

112,0 104,6 92,8 92,0

Pasza dla zwierząt
Feeding stuff for animals

93,2 106,3 90,4 111,7

Różne produkty spożywcze i przetwory
Miscellaneous edible products and preparations

92,5 83,0 107,0 73,0

Napoje i tytoń
Beverages and tobacco

105,7 114,0 124,4 149,5

Napoje
Beverages 

98,6 100,6 88,4 84,4

Tytoń i wyroby tytoniowe
Tobacco and tobacco manufactures

111,9 122,8 149,0 208,1

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw
Crude materials, inedible, except fuels

104,9 92,1 101,8 96,4

Skóry surowe, skóry futrzarskie
Hides, skins and furskins, raw

94,7 134,9 77,9 174,1

Ziarna i owoce oleiste
Oil-seeds and oleaginous fruits

92,6 96,3 85,8 68,6

Kauczuk surowy
Crude rubber

103,3 88,3 88,9 96,3

Korek i drewno
Cork and wood

103,8 107,4 105,9 103,0

Masa celulozowa i makulatura
Pulp and waste paper

90,2 98,4 94,4 77,6
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Włókna tekstylne i ich odpady
Textile fibres and their wastes

94,8 95,8 115,1 72,1

Nawozy surowe naturalne i surowce mineralne
Crude fertilizers and crude minerals

138,7 107,7 97,7 95,4

Rudy metali i złom
Metalliferous ores and metal scrap

120,2 85,8 107,5 105,1

Surowce pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, gdzie 
indziej niewymienione
Crude animal and vegetable materials, n.e.s.

 
100,9

 
104,5

 
98,6

 
115,6

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne
Mineral fuels, lubricants and related materials

99,9 99,0 101,1 134,9

Węgiel, koks i brykiety
Coal, coke and briquettes

133,0 116,7 77,8 174,9

Ropa naftowa, produkty naftowe i materiały pochodne
Petroleum, petroleum products and related materials

91,2 97,3 131,8 140,7

Gaz naturalny i produkowany
Gas natural and manufactured

100,6 111,1 101,7 118,8

Energia elektryczna
Electric current

. . . .

Oleje, tłuszcze, woski, zwierzęce i roślinne
Animal and vegetable oils, fats and waxes

84,9 121,3 85,2 88,1

Oleje i tłuszcze, zwierzęce
Animal oils and fats

92,0 99,5 89,0 102,3

Oleje i tłuszcze, roślinne, surowe, rafinowane lub  
frakcjonowane
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined  
or fractionated

 
78,0

 
136,5

 
100,0

 
146,3

Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, przetworzone, 
gdzie indziej niewymienione
Animal or vegetable fats and oils, processed, n.e.s.

 
50,4

 
80,5

 
176,8

 
35,0

Chemikalia i produkty pokrewne
Chemicals and related products

94,4 109,1 109,9 122,9

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

109,1 120,5 99,1 154,6

Chemikalia nieorganiczne
Inorganic chemicals

111,3 103,3 113,0 166,4

Pigmenty, garbniki i środki barwiące
Dyeing, tanning and colouring materials

113,2 118,8 103,0 131,9

Produkty medyczne i farmaceutyczne
Medicinal and pharmaceutical products

84,3 110,1 128,5 172,4

Olejki eteryczne, materiały perfumeryjne i toaletowe
Essential oils and resinoids and perfume materials, toilet 
preparations

99,1 99,3 106,4 88,0

 Tablica 12.  Terms of trade w handlu z krajami rozwijającymi się według sekcji i działów nomenklatury  
  SITC (cd.)
 Table 12.  Terms of trade in trade with the developing countries by sections and divisions according to SITC  
  nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Nawozy wytwarzane (sztuczne)
Fertilizers (other than those of group 272)

93,8 104,3 95,6 103,7

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych
Plastics in primary forms

94,9 89,7 99,2 92,6

Tworzywa sztuczne przetworzone
Plastics in non-primary forms

88,7 128,3 113,3 125,7

Produkty i materiały chemiczne, gdzie indziej  
niewymienione
Chemical materials and products, n.e.s.

 
89,3

 
100,0

 
102,3

 
89,1

Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie  
wg surowca
Manufactured goods classified chiefly by material

 
101,0

 
104,3

 
98,4

 
101,7

Skóra, wyroby ze skóry, gdzie indziej niewymienione, 
wyprawione skóry futerkowe
Leather, leather manufactures n.e.s., and dressed furskins

 
117,9

 
120,3

 
122,9

 
140,6

Wyroby z kauczuku, gdzie indziej niewymienione
Rubber manufactures, n.e.s.

101,6 108,8 98,4 121,3

Produkty z drewna i korka (bez mebli)
Cork and wood manufactures (excluding furniture)

113,3 106,9 112,7 126,8

Papier, tektura i wyroby z nich
Paper, paperboard and articles thereof

110,8 93,5 104,5 112,9

Przędza włókiennicza, tkaniny, artykuły przemysłowe, 
gdzie indziej niewymienione
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s.

 
89,7

 
101,3

 
95,3

 
97,1

Produkty z minerałów niemetalicznych, gdzie indziej 
niewymienione
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 

 
97,0

 
100,6

 
98,6

 
94,9

Żelazo i stal
Iron and steel

101,2 99,5 100,8 84,1

Metale nieżelazne
Non-ferrous metals

95,2 106,2 106,2 117,2

Produkty metalowe, gdzie indziej niewymienione
Manufactures of metals, n.e.s

102,8 112,8 96,7 90,3

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy
Machinery and transport equipment

96,0 100,4 101,3 98,0

Maszyny i urządzenia energetyczne
Power-generating machinery and equipment

108,3 104,2 116,9 147,7

Sprzęt specjalistyczny dla poszczególnych gałęzi  
przemysłu
Machinery specialized for particular industries

 
91,1

 
112,4

 
139,8

 
129,3

Maszyny i urządzenia do obróbki metali
Metalworking machinery

129,8 90,0 92,0 115,5

 Tablica 12.  Terms of trade w handlu z krajami rozwijającymi się według sekcji i działów nomenklatury  
  SITC (cd.)
 Table 12.  Terms of trade in trade with the developing countries by sections and divisions according to SITC  
  nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

 

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Ogólny sprzęt przemysłowy i części maszyn, gdzie indziej 
niewymienione
General industrial machinery and equipment and  
machine parts, n.e.s.

 
100,8

 
107,3

 
96,1

 
87,4

Maszyny biurowe i urządzenia do automatycznego  
przetwarzania danych
Office machines and automatic data processing  
machines

 
106,4

 
92,5

 
112,6

 
105,0

Sprzęt i urządzenia telekomunikacyjne
Telecommunications and sound recording and  
reproducing apparatus and equipment

83,9 99,4 97,2 65,1

Aparatura, maszyny i urządzenia elektryczne
Electrical machinery, apparatus and appliances

97,1 99,1 104,0 90,9

Pojazdy drogowe (włącznie z poduszkowcami)
Road vehicles (including air-cushion vehicles)

90,0 94,3 96,3 74,8

Inny sprzęt transportowy
Other transport equipment

106,0 110,8 77,8 175,7

Różne wyroby przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

103,6 104,9 94,0 89,5

Budynki prefabrykowane; sprzęt i wyposażenie sanitarne, 
hydrauliczne, grzejne, oświetleniowe, gdzie indziej 
niewymienione
Prefabricated buildings; sanitary, plumbing, heating and 
lighting fixtures and fittings, n.e.s.

 
 

98,8

 
 

96,0

 
 

108,6

 
 

101,1

Meble i ich części
Furniture and parts thereof

105,6 96,9 98,7 104,4

Artykuły podróżne, torebki itp. pojemniki
Travel goods, handbags and similar containers

104,2 96,5 100,3 117,5

Artykuły odzieżowe i dodatki
Articles of apparel and clothing accessories

103,1 95,3 88,0 66,2

Obuwie
Footwear

103,0 114,4 101,4 114,8

Aparatura i instrumenty kontrolne zawodowe, gdzie 
indziej niewymienione
Professional, scientific and controlling instruments and 
apparatus, n.e.s.

 
110,3

 
100,7

 
93,1

 
92,7

Aparaty, sprzęt i materiały fotograficzne, wyroby  
optyczne, gdzie indziej niewymienione; zegary i zegarki
Photographic apparatus, equipment and supplies and 
optical goods, n.e.s.; watches and clocks

 
85,0

 
115,8

 
92,2

 
113,6

Wyroby różne, gdzie indziej niewymienione
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

96,5 111,5 99,7 78,0

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC
Commodities and transactions not classified  
elsewhere in the SITC

. . . .

 Tablica 12.  Terms of trade w handlu z krajami rozwijającymi się według sekcji i działów nomenklatury  
  SITC (dok.)
 Table 12.  Terms of trade in trade with the developing countries by sections and divisions according to SITC  
  nomenclature (cont.)
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Wskaźnik „terms of trade” w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego kształtował się korzystnie w sek-
cjach: napoje i tytoń – 124,4 oraz chemikalia i produkty pokrewne – 109,9. Niekorzystne relacje zmian cen 
towarów eksportowanych do importowanych odnotowano w sekcjach: oleje, tłuszcze, woski zwierzęce 
i roślinne – 85,2 oraz różne wyroby przemysłowe – 94,0.

W odniesieniu do 2015 r. odnotowano korzystne relacje zmian cen w sekcjach: napoje i tytoń – 149,5, pa-
liwa mineralne, smary i materiały pochodne – 134,9%, chemikalia i produkty pokrewne – 122,9. Wskaźnik 
„terms of trade” niekorzystnie ukształtował się w sekcjach: oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne – 88,1 
oraz różne wyroby przemysłowe – 89,5.

W 2020 r. zarówno w eksporcie, jak i w imporcie największy udział w obrotach towarowych miały kraje 
rozwinięte (odpowiednio 86,3% i 65,1%), w tym kraje Unii Europejskiej (74,1% i 55,4%).

 Wykres 2.  Struktura obrotów handlu zagranicznego według grup krajów w 2020 r. (ceny bieżące) 
 Chart 2.  Structure of foreign trade turnover by groups countries in 2020 (current pices) 

Wykres 2. Struktura obrotów handlu zagranicznego według grup krajów w 2020 r. (ceny bieżące) 
Chart 2. Structure of foreign trade turnover by groups countries in 2020 (current pices)
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1.1.5 Wskaźniki cen transakcyjnych dla ważniejszych krajów według nomenklatury SITC
1.1.5 Transaction price indices for major countries according to the SITC nomenclature

W 2020 r. w wymianie towarowej z głównymi partnerami polski handel zagraniczny odnotował korzystne 
relacje cenowe w obrotach z Niemcami – 101,9, Francją – 103,0, Rosją – 134,5 oraz z Czechami – 101,2. 
Wskaźnik „terms of trade” w handlu z Włochami wyniósł 99,9, a z Wielką Brytanią – 99,8.

 Tablica 13.  Wskaźniki cen transakcyjnych i terms of trade dla ważniejszych krajów według sekcji SITC
 Table 13.  Transaction price indices and terms of trade for major countries by SITC sections

SEKCJE
SECTIONS 

2018 2019 2020

eksport import terms 
of trade

eksport import terms 
of trade

eksport import terms 
of tradeexports imports exports imports exports imports

rok poprzedni=100    previous year=100

NIEMCY    GERMANY

O G Ó Ł E M  
T O T A L

103,2 101,9 101,3 102,2 101,5 100,7 103,9 102,0 101,9

Żywność i zwierzęta żywe  
Food and live animals

101,7 97,3 104,5 100,0 100,8 99,2 101,8 103,0 98,8

Napoje i tytoń  
Beverages and tobacco

109,1 101,4 107,6 112,3 100,6 111,6 103,2 103,4 99,8

Surowce niejadalne  
z wyjątkiem paliw  
Crude materials inedible, 
except fuels

 
104,3

 
101,1

 
103,2

 
98,4

 
99,4

 
99,0

 
96,5

 
95,9

 
100,6

Paliwa mineralne, smary  
i materiały pochodne  
Mineral fuels, lubricants  
and related materials

 
106,6

 
114,9

 
92,8

 
95,5

 
107,0

 
89,3

 
74,1

 
75,8

 
97,8

Oleje, tłuszcze, woski,  
zwierzęce i roślinne  
Animal and vegetable oils,  
fats and waxes

 
95,2

 
88,2

 
107,9

 
102,5

 
102,5

 
100,0

 
107,5

 
99,2

 
108,4

Chemikalia i produkty  
pokrewne  
Chemicals and related 
products

 
99,8

 
98,6

 
101,2

 
105,3

 
101,7

 
103,5

 
101,4

 
101,1

 
100,3

Towary przemysłowe  
sklasyfikowane głównie  
według surowca  
Manufactured goods  
classified chiefly by material

 
 

105,1

 
 

102,3

 
 

102,7

 
 

102,2

 
 

99,3

 
 

102,9

 
 

101,3

 
 

99,7

 
 

101,6

Maszyny, urządzenia i sprzęt 
transportowy  
Machinery and transport 
equipment

 
102,5

 
101,3

 
101,2

 
101,8

 
103,6

 
98,3

 
107,5

 
104,5

 
102,9

Różne wyroby przemysłowe  
Miscellaneous manufactured 
articles

104,2 109,9 94,8 103,0 100,0 103,0 104,3 105,4 99,0

Towary i transakcje  
niesklasyfikowane w SITC  
Commodities and  
transactions not classified 
elsewhere in the SITC

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.
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SEKCJE
SECTIONS 

2018 2019 2020

eksport import terms 
of trade

eksport import terms 
of trade

eksport import terms 
of tradeexports imports exports imports exports imports

rok poprzedni=100    previous year=100

WŁOCHY    ITALY

O G Ó Ł E M  
T O T A L

101,5 99,4 102,1 102,5 101,6 100,9 101,8 101,9 99,9

Żywność i zwierzęta żywe  
Food and live animals

97,8 94,1 103,9 105,9 100,9 105,0 104,6 102,7 101,9

Napoje i tytoń  
Beverages and tobacco

110,7 107,6 102,9 101,7 105,5 96,4 101,2 98,9 102,3

Surowce niejadalne  
z wyjątkiem paliw  
Crude materials inedible, 
except fuels

 
101,3

 
93,3

 
108,6

 
95,3

 
96,2

 
99,1

 
93,0

 
98,5

 
94,4

Paliwa mineralne, smary  
i materiały pochodne  
Mineral fuels, lubricants  
and related materials

 
113,6

 
101,6

 
111,8

 
105,1

 
101,6

 
103,4

 
78,8

 
98,6

 
79,9

Oleje, tłuszcze, woski,  
zwierzęce i roślinne  
Animal and vegetable oils,  
fats and waxes

 
89,9

 
93,3

 
96,4

 
126,9

 
102,0

 
124,4

 
143,4

 
105,9

 
135,4

Chemikalia i produkty  
pokrewne  
Chemicals and related 
products

 
95,2

 
98,2

 
96,9

 
106,0

 
100,8

 
105,2

 
101,5

 
93,0

 
109,1

Towary przemysłowe  
sklasyfikowane głównie  
według surowca  
Manufactured goods  
classified chiefly by material

 
 

104,3

 
 

100,9

 
 

103,4

 
 

100,0

 
 

99,3

 
 

100,7

 
 

99,9

 
 

100,4

 
 

99,5

Maszyny, urządzenia i sprzęt 
transportowy  
Machinery and transport 
equipment

 
100,4

 
100,6

 
99,8

 
101,3

 
103,4

 
98,0

 
102,0

 
106,6

 
95,7

Różne wyroby przemysłowe  
Miscellaneous manufactured 
articles

104,8 96,7 108,4 107,3 101,9 105,3 105,3 104,2 101,1

Towary i transakcje  
niesklasyfikowane w SITC  
Commodities and  
transactions not classified 
elsewhere in the SITC

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 Tablica 13.  Wskaźniki cen transakcyjnych i terms of trade dla ważniejszych krajów według sekcji SITC (cd.)
 Table 13.  Transaction price indices and terms of trade for major countries by SITC sections (cont.)



66

chapter 1. transaction price indices

SEKCJE
SECTIONS 

2018 2019 2020

eksport import terms 
of trade

eksport import terms 
of trade

eksport import terms 
of tradeexports imports exports imports exports imports

rok poprzedni=100    previous year=100

FRANCJA    FRANCE

O G Ó Ł E M  
T O T A L

100,7 100,4 100,3 104,1 98,7 105,5 103,2 100,2 103,0

Żywność i zwierzęta żywe  
Food and live animals

100,8 98,0 102,9 102,9 103,6 99,3 101,4 100,9 100,5

Napoje i tytoń  
Beverages and tobacco

102,4 102,0 100,4 98,1 103,2 95,1 105,9 99,9 106,0

Surowce niejadalne  
z wyjątkiem paliw  
Crude materials inedible, 
except fuels

 
99,6

 
96,2

 
103,5

 
101,9

 
94,4

 
107,9

 
100,6

 
99,6

 
101,0

Paliwa mineralne, smary  
i materiały pochodne  
Mineral fuels, lubricants  
and related materials

 
115,4

 
98,7

 
116,9

 
94,1

 
101,7

 
92,5

 
75,6

 
98,2

 
77,0

Oleje, tłuszcze, woski,  
zwierzęce i roślinne  
Animal and vegetable oils,  
fats and waxes

 
98,1

 
90,0

 
109,0

 
94,3

 
107,2

 
88,0

 
101,7

 
102,0

 
99,7

Chemikalia i produkty  
pokrewne  
Chemicals and related 
products

 
95,6

 
97,0

 
98,6

 
108,1

 
98,5

 
109,7

 
101,8

 
95,7

 
106,4

Towary przemysłowe  
sklasyfikowane głównie  
według surowca  
Manufactured goods  
classified chiefly by material

 
 

103,6

 
 

102,1

 
 

101,5

 
 

100,4

 
 

97,2

 
 

103,3

 
 

104,4

 
 

95,9

 
 

108,9

Maszyny, urządzenia i sprzęt 
transportowy  
Machinery and transport 
equipment

 
100,6

 
103,2

 
97,5

 
105,5

 
99,5

 
106,0

 
105,3

 
105,3

 
100,0

Różne wyroby przemysłowe  
Miscellaneous manufactured 
articles

99,0 98,5 100,5 104,9 95,3 110,1 99,9 103,5 96,5

Towary i transakcje  
niesklasyfikowane w SITC  
Commodities and  
transactions not classified 
elsewhere in the SITC

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 Tablica 13.  Wskaźniki cen transakcyjnych i terms of trade dla ważniejszych krajów według sekcji SITC (cd.)
 Table 13.  Transaction price indices and terms of trade for major countries by SITC sections (cont.)
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SEKCJE
SECTIONS 

2018 2019 2020

eksport import terms 
of trade

eksport import terms 
of trade

eksport import terms 
of tradeexports imports exports imports exports imports

rok poprzedni=100    previous year=100

WIELKA BRYTANIA    UNITED KINGDOM

O G Ó Ł E M  
T O T A L

100,2 99,3 100,9 104,1 102,8 101,3 103,6 103,8 99,8

Żywność i zwierzęta żywe  
Food and live animals

101,8 96,5 105,5 99,9 101,5 98,4 102,0 101,6 100,4

Napoje i tytoń  
Beverages and tobacco

102,8 103,7 99,1 106,9 101,4 105,4 105,0 105,9 99,2

Surowce niejadalne  
z wyjątkiem paliw  
Crude materials inedible, 
except fuels

 
107,9

 
98,7

 
109,3

 
98,2

 
105,4

 
93,2

 
99,6

 
98,8

 
100,8

Paliwa mineralne, smary  
i materiały pochodne  
Mineral fuels, lubricants  
and related materials

 
118,2

 
114,5

 
103,2

 
96,0

 
103,6

 
92,7

 
68,0

 
93,4

 
72,8

Oleje, tłuszcze, woski,  
zwierzęce i roślinne  
Animal and vegetable oils,  
fats and waxes

 
93,1

 
99,9

 
93,2

 
109,0

 
113,6

 
96,0

 
95,9

 
103,8

 
92,4

Chemikalia i produkty  
pokrewne  
Chemicals and related 
products

 
100,0

 
102,6

 
97,5

 
104,1

 
101,1

 
103,0

 
103,8

 
111,4

 
93,2

Towary przemysłowe  
sklasyfikowane głównie  
według surowca  
Manufactured goods  
classified chiefly by material

 
 

99,5

 
 

95,9

 
 

103,8

 
 

105,4

 
 

95,0

 
 

110,9

 
 

104,0

 
 

96,1

 
 

108,2

Maszyny, urządzenia i sprzęt 
transportowy  
Machinery and transport 
equipment

 
100,7

 
99,2

 
101,5

 
105,3

 
106,5

 
98,9

 
105,1

 
101,9

 
103,1

Różne wyroby przemysłowe  
Miscellaneous manufactured 
articles

96,8 92,6 104,5 105,1 102,2 102,8 102,7 105,6 97,3

Towary i transakcje  
niesklasyfikowane w SITC  
Commodities and  
transactions not classified 
elsewhere in the SITC

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 Tablica 13.  Wskaźniki cen transakcyjnych i terms of trade dla ważniejszych krajów według sekcji SITC (cd.)
 Table 13.  Transaction price indices and terms of trade for major countries by SITC sections (cont.)
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SEKCJE
SECTIONS 

2018 2019 2020

eksport import terms 
of trade

eksport import terms 
of trade

eksport import terms 
of tradeexports imports exports imports exports imports

rok poprzedni=100    previous year=100

ROSJA    RUSSIA

O G Ó Ł E M  
T O T A L

98,5 118,5 83,1 102,7 97,4 105,4 97,8 72,7 134,5

Żywność i zwierzęta żywe  
Food and live animals

100,6 104,1 96,6 101,2 107,7 94,0 103,3 101,5 101,8

Napoje i tytoń  
Beverages and tobacco

103,1 90,1 114,4 98,8 98,3 100,5 103,0 104,0 99,0

Surowce niejadalne  
z wyjątkiem paliw  
Crude materials inedible, 
except fuels

 
96,0

 
95,8

 
100,2

 
97,4

 
106,0

 
91,9

 
94,7

 
88,4

 
107,1

Paliwa mineralne, smary  
i materiały pochodne  
Mineral fuels, lubricants  
and related materials

 
92,0

 
123,7

 
74,4

 
100,2

 
95,7

 
104,7

 
86,8

 
71,2

 
121,9

Oleje, tłuszcze, woski,  
zwierzęce i roślinne  
Animal and vegetable oils,  
fats and waxes

 
72,9

 
89,9

 
81,1

 
117,7

 
127,5

 
92,3

 
84,4

 
100,5

 
84,0

Chemikalia i produkty  
pokrewne  
Chemicals and related 
products

 
95,5

 
112,8

 
84,7

 
106,8

 
100,8

 
106,0

 
103,3

 
86,8

 
119,0

Towary przemysłowe  
sklasyfikowane głównie  
według surowca  
Manufactured goods  
classified chiefly by material

 
 

98,6

 
 

102,7

 
 

96,0

 
 

105,1

 
 

95,4

 
 

110,2

 
 

93,6

 
 

93,8

 
 

99,8

Maszyny, urządzenia i sprzęt 
transportowy  
Machinery and transport 
equipment

 
99,9

 
104,1

 
96,0

 
100,7

 
96,6

 
104,2

 
98,0

 
103,1

 
95,1

Różne wyroby przemysłowe  
Miscellaneous manufactured 
articles

98,6 100,5 98,1 101,4 93,9 108,0 93,4 99,0 94,3

Towary i transakcje  
niesklasyfikowane w SITC  
Commodities and  
transactions not classified 
elsewhere in the SITC

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 Tablica 13.  Wskaźniki cen transakcyjnych i terms of trade dla ważniejszych krajów według sekcji SITC (cd.)
 Table 13.  Transaction price indices and terms of trade for major countries by SITC sections (cont.)
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SEKCJE
SECTIONS 

2018 2019 2020

eksport import terms 
of trade

eksport import terms 
of trade

eksport import terms 
of tradeexports imports exports imports exports imports

rok poprzedni=100    previous year=100

CZECHY    CZECHIA

O G Ó Ł E M  
T O T A L

102,5 101,8 100,7 101,8 99,1 102,7 99,5 98,3 101,2

Żywność i zwierzęta żywe  
Food and live animals

98,2 99,4 98,8 101,6 96,3 105,5 101,0 97,1 104,0

Napoje i tytoń  
Beverages and tobacco

102,9 97,6 105,4 98,0 93,2 105,2 97,8 93,7 104,4

Surowce niejadalne  
z wyjątkiem paliw  
Crude materials inedible, 
except fuels

 
102,5

 
98,8

 
103,7

 
92,5

 
104,0

 
88,9

 
94,9

 
97,6

 
97,2

Paliwa mineralne, smary  
i materiały pochodne  
Mineral fuels, lubricants  
and related materials

 
111,4

 
113,0

 
98,6

 
100,2

 
105,1

 
95,3

 
79,1

 
76,5

 
103,4

Oleje, tłuszcze, woski,  
zwierzęce i roślinne  
Animal and vegetable oils,  
fats and waxes

 
92,4

 
90,9

 
101,7

 
108,1

 
105,1

 
102,9

 
110,7

 
111,1

 
99,6

Chemikalia i produkty  
pokrewne  
Chemicals and related 
products

 
107,3

 
103,5

 
103,7

 
99,3

 
98,6

 
100,7

 
99,2

 
95,5

 
103,9

Towary przemysłowe  
sklasyfikowane głównie  
według surowca  
Manufactured goods  
classified chiefly by material

 
 

104,1

 
 

104,2

 
 

99,9

 
 

100,1

 
 

100,2

 
 

99,9

 
 

97,9

 
 

96,9

 
 

101,0

Maszyny, urządzenia i sprzęt 
transportowy  
Machinery and transport 
equipment

 
103,7

 
103,0

 
100,7

 
102,9

 
99,2

 
103,7

 
101,9

 
103,2

 
98,7

Różne wyroby przemysłowe  
Miscellaneous manufactured 
articles

95,5 90,9 105,1 105,9 93,8 112,9 104,7 95,8 109,3

Towary i transakcje  
niesklasyfikowane w SITC  
Commodities and  
transactions not classified 
elsewhere in the SITC

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

 
.

Zdecydowane najważniejszym partnerem w obrotach polskiego handlu zagranicznego są Niemcy. Ich 
udział w obrotach ogółem w 2020 r. stanowił w eksporcie 29,0%, a w imporcie 21,9%.

 Tablica 13.  Wskaźniki cen transakcyjnych i terms of trade dla ważniejszych krajów według sekcji SITC (dok.)
 Table 13.  Transaction price indices and terms of trade for major countries by SITC sections (cont.)
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 Wykres 3.  Struktura obrotów handlu zagranicznego według ważniejszych krajów w 2020 r. (ceny bieżące) 
 Chart 3.  Structure of foreign trade turnover by major countries in 2020 (current pices) 

1.2 Wskaźniki cen transakcyjnych według nomenklatury CN
1.2 Transaction price indices according to the CN nomenclature

Nomenklatura scalona CN została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 
23 lipca 1987 r. To uregulowany w prawie Unii Europejskiej wykaz towarów, który pozwala na sklasyfi-
kowanie ich dla potrzeb obrotu międzynarodowego, statystyk handlu zagranicznego Unii Europejskiej 
oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Europejska, która każdego roku 
publikuje jej nową wersję. 

Nomenklatura scalona CN jest 8-cyfrowym rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Określania 
i Kodowania Towarów (HS), opracowanego przez Światową Organizację Celną. Na poziomie sześciu cyfr 
jest zbieżna z nomenklaturą HS. 
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1.2.1 Wskaźniki cen transakcyjnych według nomenklatury CN – ogółem
1.2.1 Transaction price indices according to the CN nomenclature - total

 Tablica 14.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu według sekcji i działów nomenklatury CN
 Table 14.  Transaction price indices of exports by sections and divisions according to CN nomenclature

Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Eksport
Exports

101,6 103,1 102,8 109,6

Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
Live animals; animal products

99,2 101,4 96,5 102,2

Zwierzęta żywe
Live animals

97,2 109,3 100,5 117,2

Mięso i podroby jadalne
Meat and edible meat offal

100,4 101,6 94,7 100,4

Ryby i inne bezkręgowce wodne
Fish and other aquatic invertebrates

101,3 101,8 95,5 112,6

Produkty mleczarskie, jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty 
pochodzenia zwierzęcego
Dairy products, birds’ eggs; natural honey; edible products of animal 
origin

 
95,3

 
101,1

 
101,1

 
98,6

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione
Products of animal origin, n.e.s.

103,1 96,5 95,5 106,1

Produkty pochodzenia roślinnego
Vegetable products

103,1 104,4 105,8 113,9

Drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie; cięte kwiaty i ozdobne liście
Trees and other plants; bulbs, roots; cut flowers and ornamental 
foliage

102,4 101,9 104,9 84,3

Warzywa
Vegetables

107,1 114,2 100,1 119,9

Owoce i orzechy jadalne
Edible fruits and nuts

102,4 94,9 117,1 122,1

Kawa, herbata i przyprawy
Coffee, tea and spices

91,0 108,5 104,3 100,7

Zboża
Cereals

107,7 99,2 107,2 113,3

Produkty przemysłu młynarskiego; słód, skrobia
Products of the milling industry; malt, starches

104,5 114,4 92,1 118,0

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny  
przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza
Oil seeds and oleaginous fruit; miscellaneous grains, seeds and fruit; 
industrial or medicinal plants; straw and fodder

 
103,2

 
108,0

 
101,6

 
116,3

Szelak; gumy, żywice oraz inne soki i ekstrakty roślinne
Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts

93,6 92,1 123,8 112,3

Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, 
gdzie indziej niewymienione
Vegetable plaiting materials; vegetable products, n.e.s

 
152,0

 
121,0

 
144,9

 
282,2

Tłuszcze i oleje
Fats and oils

99,8 95,5 102,6 117,0

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, gotowe 
tłuszcze jadalne, woski
Animal or vegetable fats and oils, prepared edible fats, waxes

 
99,8

 
95,5

 
102,6

 
117,0
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Przetwory spożywcze
Prepared foodstuffs

100,6 103,2 105,6 109,6

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków  i innych  
bezkręgowców wodnych
Preparations of meat, fish or crustaceans, molluscs or other  aquatic 
invertebrates

 
101,8

 
105,3

 
103,9

 
114,1

Cukry i wyroby cukiernicze
Sugars and sugar confectionery

83,4 101,2 107,0 89,9

Kakao i przetwory
Cocoa and cocoa preparations

94,0 107,8 103,4 99,2

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywo cukiernicze
Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks’ products

97,5 101,3 108,4 106,9

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin
Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants

101,0 89,1 109,4 98,5

Różne przetwory spożywcze
Miscellaneous edible preparations

100,2 101,9 106,3 110,9

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet
Beverages, spirits and vinegar

103,1 104,9 109,5 105,6

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza  
dla zwierząt
Residues and waste from the food industries; prepared animal 
fooder

 
106,9

 
101,9

 
101,7

 
121,0

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu
Tobacco and manufactured tobacco substitutes

107,5 109,2 104,6 122,4

Produkty mineralne
Mineral products

113,5 100,7 77,6 111,5

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement
Salt; sulphur; earths and stone, plastering materials, lime and 
cement

113,6 109,8 105,1 98,4

Rudy metali, żużel i popiół
Ores, slag and ash

124,1 106,8 128,8 180,5

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji;  
substancje bitumiczne; woski mineralne
Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation;  
bituminous substances; mineral waxes

 
113,1

 
100,2

 
75,8

 
112,1

Produkty przemysłu chemicznego
Products of the chemical industry

99,8 108,4 103,0 110,4

Chemikalia nieorganiczne, organiczne lub nieograniczne związki 
metali szlachetnych, metali rzadkich oraz pierwiastków promie-
niotwórczych lub izotopów
Inorganic chemicals, organic or inorganic compounds of precious 
metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes

 
 

118,6

 
 

105,1

 
 

89,9

 
 

115,3

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

102,3 95,1 92,1 97,6

Produkty farmaceutyczne
Pharmaceutical products

86,8 120,9 108,8 121,9

Nawozy
Fertilizers

104,4 105,2 89,4 76,5

 Tablica 14.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu według sekcji i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 14.  Transaction price indices of exports by sections and divisions according to CN nomenclature (cont.)



73

rozdział 1. wskaźniki cen transakcyjnych

Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Ekstrakty barwników lub środków barwiących; garbniki i ich  
pochodne, barwniki; pigmenty i inne substancje barwiące; farby  
i lakiery; kit i inne masy uszczelniające; atramenty
Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, 
pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty 
and other mastics; inks

 
 

101,3

 
 

99,5

 
 

96,4

 
 

103,6

Olejki eteryczne; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub  
toaletowe
Essential oils; perfumery, cosmetic or toilet preparations

 
102,6

 
108,4

 
109,8

 
123,2

Mydło, preparaty piorące; preparaty smarowe, woski syntetyczne, 
woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania; 
świece; pasy modelarskie; „woski dentystyczne” oraz preparaty 
dentystyczne produkowane na bazie gipsu
Soap, washing preparations; lubricating preparations, artificial 
waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations; candles; 
modelling pastes; ‚’dental waxes’’ and dental preparations with a 
basis of plaster

 
 
 

105,8

 
 
 

103,4

 
 
 

106,0

 
 
 

114,8

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy
Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes

110,7 108,2 107,3 130,7

Materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy  
piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne
Explosives, pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys;  
certain combustible preparations

 
86,4

 
95,4

 
108,4

 
90,1

Materiały fotograficzne i kinematograficzne
Photographic or cinematographic goods

103,8 99,6 94,6 121,2

Wyroby chemiczne różne
Miscellaneous chemical products

102,1 112,2 99,3 93,9

Tworzywa sztuczne i kauczuk oraz artykuły z nich
Plastics and rubber and articles thereof

101,8 103,3 101,6 109,3

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich
Plastics and articles thereof

102,4 103,1 101,0 108,2

Kauczuk i artykuły z kauczuku
Rubber and articles thereof

100,6 103,6 103,1 111,8

Skóry i artykuły z nich
Raw hides and skins, articles thereof

98,8 102,1 100,5 88,4

Skóry i skórki surowe (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóra 
wyprawiona
Raw hides and skins (other than furskins) and leather

 
95,2

 
98,1

 
101,0

 
105,2

Artykuły ze skóry; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, 
torby ręczne i podobne
Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags 
and similar containers

 
101,3

 
103,2

 
102,0

 
99,3

Skóry futerkowe i futra sztuczne, wyroby
Furskins and artificial fur, manufactures thereof

97,2 103,7 91,1 58,5

Drewno i artykuły z drewna
Wood and articles of wood

102,6 105,2 101,7 108,0

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny
Wood and articles of wood; wood charcoal 

102,6 105,2 101,7 107,9

Korek i artykuły z korka
Cork and articles of cork

. . . .

 Tablica 14.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu według sekcji i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 14.  Transaction price indices of exports by sections and divisions according to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Wyroby ze słomy, wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny
Manufactures of straw, basketware and wickerwork

99,0 102,8 101,7 108,4

Ścier drzewny, papier, tektura i artykuły z nich
Pulp of wood, paper, paperboard and articles thereof                  

108,4 102,0 101,2 111,9

Ścier z drewna; makulatura i odpady papieru
Pulp of wood; waste and scrap of paper

102,7 94,9 85,8 93,2

Parier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury
Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of  
paperboard

108,0 99,8 97,8 108,4

Książki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraficznego; 
manuskrypty, maszynopisy i plany
Printed books, newspapers, pictures and other products of the 
printing industry; manuscripts, typescripts and plants

 
110,4

 
108,6

 
112,0

 
123,6

Materiały i artykuły włókiennicze
Textiles and textile articles

97,9 103,8 107,8 107,8

Jedwab
Silk

. . . .

Wełna; cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia 
końskiego
Wool; fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric

 
108,3

 
107,1

 
97,3

 
128,0

Bawełna
Cotton

103,7 102,7 91,2 97,8

Inne włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy  
papierowej
Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of 
paper yarn

 
101,4

 
116,8

 
113,3

 
134,6

Włókna chemiczne ciągłe
Man-made filaments

109,1 100,4 95,2 102,0

Włókna chemiczne cięte
Man-made staple fibres

111,1 98,4 97,1 109,6

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny 
oraz artykuły z nich
Wadding; felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes 
and cables and articles thereof

 
96,7

 
101,4

 
98,4

 
90,8

Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe
Carpets and other textile floor coverings

106,2 120,5 112,1 129,2

Tkaniny specjalne; tkaniny pluszowe; koronki; tkaniny obiciowe; 
pasmanteria; hafty
Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries;  
trimmings; embroidery

 
89,4

 
95,8

 
106,3

 
98,2

Wyroby impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane; 
wyroby włókiennicze do celów technicznych
Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile 
articles of a kind suitable for industrial use

 
99,1

 
101,2

 
94,7

 
108,5

Dzianiny i wyroby szydełkowe
Knitted or crocheted fabrics

104,5 99,1 102,2 109,7

Odzież i dodatki odzieżowe dziane lub szydełkowe
Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted

96,0 104,7 117,0 109,3

 Tablica 14.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu według sekcji i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 14.  Transaction price indices of exports by sections and divisions according to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Odzież i dodatki odzieżowe, bez dzianych i szydełkowanych
Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or  
crocheted

98,0 101,1 103,0 104,6

Inne konfenkcjonowane artykuły włókiennicze; odzież używana  
i używane artykuły włókiennicze; szmaty
Other made-up textile articles; worn clothing and worn textile 
articles; rags

 
96,0

 
110,4

 
112,2

 
113,9

Obuwie, nakrycia głowy, itp.
Footwear, headgear, etc.

106,0 107,6 105,5 121,4

Obuwie, getry i części tych artykułów
Footwear, gaiters and the like; parts of such articles

106,3 108,2 105,3 124,0

Nakrycia głowy i ich części
Headgear and parts thereof

99,8 105,6 117,0 105,5

Parasole, laski, bicze, szpicruty i ich części
Umbrellas, walking-sticks, whips, riding-crops and parts thereof

113,7 88,5 98,6 97,4

Preparowane pióra i puch oraz artykuły z piór lub puchu, sztuczne 
kwiaty, artykuły z włosów
Prepared feathers and down and articles made of feathers or of 
down, artificial flowers, articles of human hair

 
109,9

 
101,4

 
99,3

 
90,9

Artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne, szkło
Articles of stone, ceramic products, glass

101,0 106,4 102,8 110,4

Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych 
materiałów
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar  
materials

 
106,4

 
98,9

 
99,6

 
105,4

Wyroby ceramiczne
Ceramic products

96,4 113,4 103,5 113,7

Szkło i wyroby ze szkła
Glass and glassware

100,7 107,8 104,8 112,7

Perły, kamienie szlachetne, metale szlachetne i artykuły z nich
Pearls, precious stones and metals, articles thereof

86,6 111,6 126,9 123,5

Perły naturalne lub hodowlane; kamienie szlachetne lub  
półszlachetne; metale szlachetne, platery, sztuczna biżuteria; 
monety
Natural or cultured pearls; precious or semi-precious stones;  
precious metals, plate, imitation jewellery; coins

 
 

86,6

 
 

111,6

 
 

126,9

 
 

123,5

Metale nieszlachetne i artykuły z nich
Base metals and articles thereof

104,6 101,5 99,1 108,4

Żeliwo i stal
Iron and steel

111,3 95,5 94,8 109,7

Artykuły z żeliwa lub stali
Articles of iron or steel

105,8 106,0 101,0 111,1

Miedź i artykuły z miedzi
Copper and articles thereof

101,1 96,8 103,3 113,9

Nikiel i artykuły z niklu
Nickel and articles thereof

118,8 100,5 109,1 117,4

Aluminium i artykuły z aluminium
Aluminium and atricles thereof

106,2 100,0 98,7 104,3

 Tablica 14.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu według sekcji i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 14.  Transaction price indices of exports by sections and divisions according to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Ołów i artykuły z ołowiu
Lead and articles thereof

95,2 94,6 96,0 106,2

Cynk i artykuły z cynku
Zinc and articles threrof

102,1 92,8 92,4 117,8

Cyna i artykuły z cyny
Tin and articles thereof

92,3 106,5 90,1 112,6

Inne metale nieszlachetne i artykuły z nich
Other base metals and articles thereof

. . . .

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i inne sztućce
Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal

89,0 114,9 92,9 86,7

Artykuły różne z metali nieszlachetnych
Miscellaneous articles of base metal

102,5 103,0 100,6 111,2

Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny
Machinery and mechanical appliances, electrical and  
electrotechnical equipment

103,4 102,3 103,2 107,1

Reaktory jądrowe; kotły; maszyny i urządzenia mechaniczne oraz 
ich części
Nuclear reactors; boilers; machinery and mechanical appliances; 
parts thereof

 
102,9

 
102,1

 
103,6

 
107,5

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory  
i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku 
oraz części i akcesoria
Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound  
recorders and reproducers, television image and sound recorders 
and reproducers and parts and accessories of such articles

 
 

104,0

 
 

102,5

 
 

102,8

 
 

106,8

Sprzęt transportowy
Transport equipment

98,8 104,6 107,6 120,6

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; 
osprzęt i elementy torów kolejowych i tramwajowych wraz  
z częściami, mechaniczne komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne 
wszelkich typów
Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; 
railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; 
mechanical traffic signalling equipment of all kinds

 
 
 

106,8

 
 
 

106,4

 
 
 

105,2

 
 
 

124,0

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and 
accessories thereof

98,8 103,1 106,8 114,5

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części
Aircraft, spacecraft and parts thereof

100,4 108,6 148,2 123,0

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające
Ships, boats and floating structures

95,7 119,7 106,8 198,0

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, pomiarowe,  
kontrolne, itp.
Optical, photographic, measuring, checking instruments, etc.

 
89,9

 
102,2

 
101,5

 
92,7

Przyrządy, urządzenia i aparaty optyczne, fotograficzne,  
kinematograficzne, pomiarowo-kontrolne, precyzyjne, medyczne; 
ich części i akcesoria
Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, 
precision, medical instruments and apparatus; parts and accessories 
thereof

 
 

88,7

 
 

102,0

 
 

101,1

 
 

90,8

 Tablica 14.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu według sekcji i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 14.  Transaction price indices of exports by sections and divisions according to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Zegary i zegarki oraz ich części
Clocks and watches and parts thereof

165,3 115,2 121,0 257,3

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria
Musical instruments; parts and accessories of such articles

127,8 93,0 103,7 116,9

Broń i amunicja
Arms and ammunition

127,3 89,4 100,0 103,2

Broń i amunicja, ich części i akcesoria
Arms and ammunition, parts and accessories thereof

127,3 89,4 100,0 103,2

Artykuły przemysłowe różne - meble, prefabrykaty budynków, 
zabawki, itp.
Miscellaneous manufactured articles

 
98,8

 
100,9

 
104,0

 
106,8

Meble; pościel, materace, stelaże, lampy i oprawy oświetleniowe;  
reklamy świetlne, znaki informacyjne itp.; budynki prefabrykowane
Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, lamps and  
lighting fitting; illuminated signs, illuminated name-plates and the 
like; prefabricated buildings

 
100,2

 
102,8

 
103,1

 
108,6

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria
Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof

89,8 89,1 111,1 104,7

Różne artykuły przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

105,5 106,2 99,1 104,6

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
Works of art, collectors’ pieces and antiques

. . . .

W 2020 r. w porównaniu do roku poprzedniego najbardziej wzrosły ceny towarów w sekcjach: materiały 
i artykuły włókiennicze – o 7,8%, sprzęt transportowy – o 7,6% i produkty pochodzenia roślinnego – o 5,8%. 
Obniżyły się ceny eksportowanych produktów mineralnych – o 22,4%, zwierząt żywych; produktów po-
chodzenia zwierzęcego – o 3,5%.

W odniesieniu do 2015 r. znacząco wzrosły ceny obuwia, nakryć głowy – o 21,4%, sprzętu transportowego – 
o 20,6%, tłuszczów i olejów – o 17,0%. Natomiast spadły ceny skór i artykułów z nich – o 11,6%, przyrządów 
i aparatury optycznej, fotograficznej, pomiarowej kontrolnej itp. – o 7,3%.

 Tablica 14.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu według sekcji i działów nomenklatury CN (dok.)
 Table 14.  Transaction price indices of exports by sections and divisions according to CN nomenclature (cont.)
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 Tablica 15.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu według sekcji i działów nomenklatury CN
 Table 15.  Transaction price indices of imports by sections and divisions according to CN nomenclature

Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Import
Imports

103,0 101,8 99,5 105,4

Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
Live animals; animal products

94,0 108,2 93,8 108,7

Zwierzęta żywe
Live animals

78,9 125,4 96,4 119,7

Mięso i podroby jadalne
Meat and edible meat offal

89,7 118,4 93,4 112,0

Ryby i inne bezkręgowce wodne
Fish and other aquatic invertebrates

99,9 102,5 90,9 109,4

Produkty mleczarskie, jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty 
pochodzenia zwierzęcego
Dairy products, birds’ eggs; natural honey; edible products of animal 
origin

 
101,6

 
98,4

 
99,3

 
102,5

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione
Products of animal origin, n.e.s.

98,0 101,8 91,2 105,5

Produkty pochodzenia roślinnego
Vegetable products

99,0 102,5 103,5 104,1

Drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie; cięte kwiaty i ozdobne liście
Trees and other plants; bulbs, roots; cut flowers and ornamental 
foliage

114,9 120,7 103,6 112,0

Warzywa
Vegetables

93,2 109,6 101,8 115,3

Owoce i orzechy jadalne
Edible fruits and nuts

100,3 98,1 105,4 103,4

Kawa, herbata i przyprawy
Coffee, tea and spices

89,3 100,2 105,7 98,1

Zboża
Cereals

109,2 104,4 101,6 107,4

Produkty przemysłu młynarskiego; słód, skrobia
Products of the milling industry; malt, starches

103,4 112,3 102,3 119,0

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny  
przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza
Oil seeds and oleaginous fruit; miscellaneous grains, seeds and fruit; 
industrial or medicinal plants; straw and fodder

 
96,5

 
96,4

 
101,9

 
97,4

Szelak; gumy, żywice oraz inne soki i ekstrakty roślinne
Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts

116,2 92,9 101,6 96,0

Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, 
gdzie indziej niewymienione
Vegetable plaiting materials; vegetable products, n.e.s

 
145,4

 
122,4

 
81,1

 
77,6

Tłuszcze i oleje
Fats and oils

89,6 95,0 106,8 96,3

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, gotowe 
tłuszcze jadalne, woski
Animal or vegetable fats and oils, prepared edible fats, waxes

 
89,6

 
95,0

 
106,8

 
96,3
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Przetwory spożywcze
Prepared foodstuffs

99,7 100,5 104,1 104,2

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków  i innych  
bezkręgowców wodnych
Preparations of meat, fish or crustaceans, molluscs or other  aquatic 
invertebrates

 
100,7

 
105,1

 
103,2

 
125,1

Cukry i wyroby cukiernicze
Sugars and sugar confectionery

92,5 105,3 108,4 109,4

Kakao i przetwory
Cocoa and cocoa preparations

93,5 105,4 105,0 100,5

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywo cukiernicze
Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks’ products

98,7 101,2 101,8 105,9

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin
Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants

100,4 99,5 101,5 96,9

Różne przetwory spożywcze
Miscellaneous edible preparations

97,6 101,4 102,3 97,6

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet
Beverages, spirits and vinegar

103,3 90,7 98,4 98,5

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza  
dla zwierząt
Residues and waste from the food industries; prepared animal 
fooder

 
106,3

 
101,4

 
108,0

 
112,1

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu
Tobacco and manufactured tobacco substitutes

97,2 100,6 106,4 106,8

Produkty mineralne
Mineral products

119,4 98,0 74,6 90,0

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement
Salt; sulphur; earths and stone, plastering materials, lime and 
cement

107,7 108,6 100,6 105,0

Rudy metali, żużel i popiół
Ores, slag and ash

92,3 111,1 97,9 137,9

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji;  
substancje bitumiczne; woski mineralne
Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation;  
bituminous substances; mineral waxes

 
121,6

 
97,0

 
72,2

 
86,7

Produkty przemysłu chemicznego
Products of the chemical industry

101,7 100,9 103,5 106,0

Chemikalia nieorganiczne, organiczne lub nieograniczne związki 
metali szlachetnych, metali rzadkich oraz pierwiastków  
promieniotwórczych lub izotopów
Inorganic chemicals, organic or inorganic compounds of precious 
metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes

 
 

105,1

 
 

98,1

 
 

93,9

 
 

93,2

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

105,2 85,0 90,8 82,9

Produkty farmaceutyczne
Pharmaceutical products

99,2 105,1 119,3 116,7

Nawozy
Fertilizers

109,5 110,1 90,1 90,5

 Tablica 15.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu według sekcji i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 15.  Transaction price indices of imports by sections and divisions according to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Ekstrakty barwników lub środków barwiących; garbniki i ich  
pochodne, barwniki; pigmenty i inne substancje barwiące; farby  
i lakiery; kit i inne masy uszczelniające; atramenty
Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, 
pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty 
and other mastics; inks

 
 

109,6

 
 

99,9

 
 

94,9

 
 

106,8

Olejki eteryczne; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub  
toaletowe
Essential oils; perfumery, cosmetic or toilet preparations

 
101,6

 
110,8

 
101,1

 
118,4

Mydło, preparaty piorące; preparaty smarowe, woski syntetyczne, 
woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania; 
świece; pasy modelarskie; „woski dentystyczne” oraz preparaty 
dentystyczne produkowane na bazie gipsu
Soap, washing preparations; lubricating preparations, artificial 
waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations; candles; 
modelling pastes; ‚’dental waxes’’ and dental preparations with a 
basis of plaster

 
 
 

103,0

 
 
 

101,2

 
 
 

104,6

 
 
 

108,1

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy
Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes

101,8 107,8 105,5 115,8

Materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy  
piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne
Explosives, pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys;  
certain combustible preparations

 
.

 
.

 
.

 
.

Materiały fotograficzne i kinematograficzne
Photographic or cinematographic goods

98,3 99,6 105,3 90,3

Wyroby chemiczne różne
Miscellaneous chemical products

95,9 101,2 100,8 110,8

Tworzywa sztuczne i kauczuk oraz artykuły z nich
Plastics and rubber and articles thereof

102,9 99,7 97,3 102,7

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich
Plastics and articles thereof

103,3 98,7 95,7 100,3

Kauczuk i artykuły z kauczuku
Rubber and articles thereof

101,5 103,6 103,3 112,3

Skóry i artykuły z nich
Raw hides and skins, articles thereof

97,0 99,9 99,7 91,8

Skóry i skórki surowe (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóra 
wyprawiona
Raw hides and skins (other than furskins) and leather

 
98,0

 
93,4

 
93,0

 
84,7

Artykuły ze skóry; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, 
torby ręczne i podobne
Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags 
and similar containers

 
96,9

 
103,1

 
102,8

 
93,9

Skóry futerkowe i futra sztuczne, wyroby
Furskins and artificial fur, manufactures thereof

91,1 85,0 78,8 68,5

Drewno i artykuły z drewna
Wood and articles of wood

106,0 100,4 98,7 90,4

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny
Wood and articles of wood; wood charcoal 

106,3 100,3 98,7 90,3

Korek i artykuły z korka
Cork and articles of cork

103,6 88,6 114,3 97,2

 Tablica 15.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu według sekcji i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 15.  Transaction price indices of imports by sections and divisions according to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Wyroby ze słomy, wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny
Manufactures of straw, basketware and wickerwork

91,8 111,2 96,2 89,9

Ścier drzewny, papier, tektura i artykuły z nich
Pulp of wood, paper, paperboard and articles thereof

106,9 99,0 94,8 100,3

Ścier z drewna; makulatura i odpady papieru
Pulp of wood; waste and scrap of paper

115,7 93,5 82,2 83,3

Parier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury
Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of  
paperboard

104,2 98,9 95,8 100,7

Książki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraficznego; 
manuskrypty, maszynopisy i plany
Printed books, newspapers, pictures and other products of the 
printing industry; manuscripts, typescripts and plants

 
116,8

 
105,7

 
100,2

 
116,5

Materiały i artykuły włókiennicze
Textiles and textile articles

99,7 101,4 104,9 105,8

Jedwab
Silk

116,4 89,3 93,7 88,8

Wełna; cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia 
końskiego
Wool; fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric

 
112,2

 
106,8

 
92,3

 
134,6

Bawełna
Cotton

99,5 102,0 95,5 92,9

Inne włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy  
papierowej
Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of 
paper yarn

 
98,8

 
117,6

 
95,6

 
111,8

Włókna chemiczne ciągłe
Man-made filaments

102,0 100,1 97,0 96,6

Włókna chemiczne cięte
Man-made staple fibres

101,2 100,0 93,6 89,8

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny 
oraz artykuły z nich
Wadding; felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes 
and cables and articles thereof

 
105,0

 
103,7

 
96,6

 
108,1

Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe
Carpets and other textile floor coverings

96,3 112,0 97,4 104,3

Tkaniny specjalne; tkaniny pluszowe; koronki; tkaniny obiciowe; 
pasmanteria; hafty
Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries;  
trimmings; embroidery

 
98,3

 
103,9

 
103,5

 
103,4

Wyroby impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane; 
wyroby włókiennicze do celów technicznych
Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile 
articles of a kind suitable for industrial use

 
105,7

 
112,6

 
90,3

 
96,6

Dzianiny i wyroby szydełkowe
Knitted or crocheted fabrics

99,4 93,7 96,1 86,3

Odzież i dodatki odzieżowe dziane lub szydełkowe
Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted

98,4 100,4 108,5 107,8

 Tablica 15.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu według sekcji i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 15.  Transaction price indices of imports by sections and divisions according to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Odzież i dodatki odzieżowe, bez dzianych i szydełkowanych
Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or  
crocheted

97,7 100,9 105,6 109,2

Inne konfenkcjonowane artykuły włókiennicze; odzież używana  
i używane artykuły włókiennicze; szmaty
Other made-up textile articles; worn clothing and worn textile 
articles; rags

 
103,1

 
99,6

 
116,0

 
107,0

Obuwie, nakrycia głowy, itp.
Footwear, headgear, etc.

104,3 104,0 112,0 124,5

Obuwie, getry i części tych artykułów
Footwear, gaiters and the like; parts of such articles

104,1 104,3 113,7 126,9

Nakrycia głowy i ich części
Headgear and parts thereof

113,3 97,3 100,6 107,9

Parasole, laski, bicze, szpicruty i ich części
Umbrellas, walking-sticks, whips, riding-crops and parts thereof

102,0 110,7 87,1 88,0

Preparowane pióra i puch oraz artykuły z piór lub puchu, sztuczne 
kwiaty, artykuły z włosów
Prepared feathers and down and articles made of feathers or of 
down, artificial flowers, articles of human hair

 
98,7

 
105,2

 
97,5

 
110,1

Artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne, szkło
Articles of stone, ceramic products, glass

103,5 106,9 101,7 113,3

Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych 
materiałów
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar  
materials

 
101,4

 
111,8

 
104,5

 
118,3

Wyroby ceramiczne
Ceramic products

100,4 106,8 97,3 107,9

Szkło i wyroby ze szkła
Glass and glassware

106,3 104,4 102,9 113,9

Perły, kamienie szlachetne, metale szlachetne i artykuły z nich
Pearls, precious stones and metals, articles thereof

97,9 120,2 111,6 124,5

Perły naturalne lub hodowlane; kamienie szlachetne lub  
półszlachetne; metale szlachetne, platery, sztuczna biżuteria; 
monety
Natural or cultured pearls; precious or semi-precious stones;  
precious metals, plate, imitation jewellery; coins

 
 

97,9

 
 

120,2

 
 

111,6

 
 

124,5

Metale nieszlachetne i artykuły z nich
Base metals and articles thereof

103,6 98,8 98,1 103,3

Żeliwo i stal
Iron and steel

105,4 96,9 93,9 108,1

Artykuły z żeliwa lub stali
Articles of iron or steel

104,2 101,8 101,3 101,5

Miedź i artykuły z miedzi
Copper and articles thereof

102,2 96,9 104,6 106,9

Nikiel i artykuły z niklu
Nickel and articles thereof

101,2 119,3 101,4 122,9

Aluminium i artykuły z aluminium
Aluminium and atricles thereof

104,0 97,1 96,7 97,0

 Tablica 15.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu według sekcji i działów nomenklatury CN (cd.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Ołów i artykuły z ołowiu
Lead and articles thereof

94,5 94,4 104,8 121,9

Cynk i artykuły z cynku
Zinc and articles threrof

106,1 98,6 96,7 119,7

Cyna i artykuły z cyny
Tin and articles thereof

97,1 97,1 78,7 100,3

Inne metale nieszlachetne i artykuły z nich
Other base metals and articles thereof

100,6 104,8 96,6 91,3

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i inne sztućce
Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal

93,6 97,8 100,2 82,2

Artykuły różne z metali nieszlachetnych
Miscellaneous articles of base metal

102,3 104,3 104,4 116,5

Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny
Machinery and mechanical appliances, electrical and  
electrotechnical equipment

101,6 102,4 103,0 107,4

Reaktory jądrowe; kotły; maszyny i urządzenia mechaniczne oraz 
ich części
Nuclear reactors; boilers; machinery and mechanical appliances; 
parts thereof

 
102,1

 
100,2

 
102,2

 
106,8

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory  
i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku 
oraz części i akcesoria
Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound  
recorders and reproducers, television image and sound recorders 
and reproducers and parts and accessories of such articles

 
 

101,1

 
 

104,8

 
 

103,8

 
 

108,1

Sprzęt transportowy
Transport equipment

101,4 104,8 103,5 115,8

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; 
osprzęt i elementy torów kolejowych i tramwajowych wraz  
z częściami, mechaniczne komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne 
wszelkich typów
Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; 
railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; 
mechanical traffic signalling equipment of all kinds

 
 
 

125,5

 
 
 

123,1

 
 
 

121,3

 
 
 

207,2

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and 
accessories thereof

102,8 103,0 102,9 115,7

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części
Aircraft, spacecraft and parts thereof

80,9 127,1 103,8 96,1

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające
Ships, boats and floating structures

. . . .

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, pomiarowe,  
kontrolne, itp.
Optical, photographic, measuring, checking instruments, etc.

 
97,7

 
99,7

 
102,8

 
93,8

Przyrządy, urządzenia i aparaty optyczne, fotograficzne,  
kinematograficzne, pomiarowo-kontrolne, precyzyjne, medyczne; 
ich części i akcesoria
Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, 
precision, medical instruments and apparatus; parts and accessories 
thereof

 
 

97,3

 
 

99,3

 
 

102,8

 
 

93,0

 Tablica 15.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu według sekcji i działów nomenklatury CN (cd.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Zegary i zegarki oraz ich części
Clocks and watches and parts thereof

107,1 112,5 110,6 128,1

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria
Musical instruments; parts and accessories of such articles

103,0 96,7 80,7 76,4

Broń i amunicja
Arms and ammunition

87,2 97,5 72,7 66,9

Broń i amunicja, ich części i akcesoria
Arms and ammunition, parts and accessories thereof

87,2 97,5 72,7 66,9

Artykuły przemysłowe różne - meble, prefabrykaty budynków, 
zabawki, itp.
Miscellaneous manufactured articles

 
96,7

 
105,4

 
103,2

 
107,6

Meble; pościel, materace, stelaże, lampy i oprawy oświetleniowe;  
reklamy świetlne, znaki informacyjne itp.; budynki prefabrykowane
Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, lamps and  
lighting fitting; illuminated signs, illuminated name-plates and the 
like; prefabricated buildings

 
100,1

 
104,4

 
100,0

 
97,5

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria
Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof

90,9 108,6 108,6 126,1

Różne artykuły przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

107,6 99,7 98,3 101,5

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
Works of art, collectors’ pieces and antiques

. . . .

W 2020 r. w stosunku do roku 2019 najbardziej wzrosły ceny towarów importowanych w następujących 
sekcjach: obuwie, nakrycia głowy itp. – o 12,0%, tłuszcze i oleje – o 6,8%, materiały i artykuły włókiennicze 
– o 4,9%, przetwory spożywcze – o 4,1% oraz sprzęt transportowy i produkty przemysłu chemicznego 
– o 3,5%. Spadły ceny produktów mineralnych – o 25,4%, zwierząt żywych; produktów pochodzenia 
zwierzęcego – o 6,2%.

W porównaniu do roku 2015 nastąpił wzrost cen w sekcjach: obuwie, nakrycia głowy itp. – o 24,5%, sprzęt 
transportowy – o15,8%, artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne, szkło – o 13,3%, zwierzęta żywe; produkty 
pochodzenia zwierzęcego – o 8,7%, artykuły przemysłowe różne – meble, prefabrykaty budynków, zabawki 
itp. – o 7,6% oraz maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny – o 7,4%. Obniżyły się ceny 
importowanych towarów w sekcjach: produkty mineralne – o 10,0%, skóry i artykuły z nich – o 8,2%, przy-
rządy i aparatura optyczna, fotograficzna, pomiarowa, kontrolna itp. – o 6,2%.

 Tablica 15.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu według sekcji i działów nomenklatury CN (dok.)
 Table 15.  Transaction price indices of imports by sections and divisions according to CN nomenclature (cont.)
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 Tablica 16.  Terms of trade według sekcji i działów nomenklatury CN
 Table 16.  Terms of trade by sections and divisions according to CN nomenclature

Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Terms of trade 98,6 101,3 103,3 104,0

Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
Live animals; animal products

105,5 93,7 102,9 94,0

Zwierzęta żywe
Live animals

123,2 87,2 104,3 97,9

Mięso i podroby jadalne
Meat and edible meat offal

111,9 85,8 101,4 89,6

Ryby i inne bezkręgowce wodne
Fish and other aquatic invertebrates

101,4 99,3 105,1 102,9

Produkty mleczarskie, jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty 
pochodzenia zwierzęcego
Dairy products, birds’ eggs; natural honey; edible products of animal 
origin

 
93,8

 
102,7

 
101,8

 
96,2

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione
Products of animal origin, n.e.s.

105,2 94,8 104,7 100,6

Produkty pochodzenia roślinnego
Vegetable products

104,1 101,9 102,2 109,4

Drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie; cięte kwiaty i ozdobne liście
Trees and other plants; bulbs, roots; cut flowers and ornamental 
foliage

89,1 84,4 101,3 75,3

Warzywa
Vegetables

114,9 104,2 98,3 104,0

Owoce i orzechy jadalne
Edible fruits and nuts

102,1 96,7 111,1 118,1

Kawa, herbata i przyprawy
Coffee, tea and spices

101,9 108,3 98,7 102,7

Zboża
Cereals

98,6 95,0 105,5 105,5

Produkty przemysłu młynarskiego; słód, skrobia
Products of the milling industry; malt, starches

101,1 101,9 90,0 99,2

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny  
przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza
Oil seeds and oleaginous fruit; miscellaneous grains, seeds and fruit; 
industrial or medicinal plants; straw and fodder

 
106,9

 
112,0

 
99,7

 
119,4

Szelak; gumy, żywice oraz inne soki i ekstrakty roślinne
Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts

80,6 99,1 121,9 117,0

Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, 
gdzie indziej niewymienione
Vegetable plaiting materials; vegetable products, n.e.s

 
104,5

 
98,9

 
178,7

 
363,7

Tłuszcze i oleje
Fats and oils

111,4 100,5 96,1 121,5

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, gotowe 
tłuszcze jadalne, woski
Animal or vegetable fats and oils, prepared edible fats, waxes

 
111,4

 
100,5

 
96,1

 
121,5
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Przetwory spożywcze
Prepared foodstuffs

100,9 102,7 101,4 105,2

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków  i innych  
bezkręgowców wodnych
Preparations of meat, fish or crustaceans, molluscs or other  aquatic 
invertebrates

 
101,1

 
100,2

 
100,7

 
91,2

Cukry i wyroby cukiernicze
Sugars and sugar confectionery

90,2 96,1 98,7 82,2

Kakao i przetwory
Cocoa and cocoa preparations

100,5 102,3 98,5 98,7

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywo cukiernicze
Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks’ products

98,8 100,1 106,5 100,9

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin
Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants

100,6 89,5 107,8 101,7

Różne przetwory spożywcze
Miscellaneous edible preparations

102,7 100,5 103,9 113,6

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet
Beverages, spirits and vinegar

99,8 115,7 111,3 107,2

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza  
dla zwierząt
Residues and waste from the food industries; prepared animal 
fooder

 
100,6

 
100,5

 
94,2

 
107,9

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu
Tobacco and manufactured tobacco substitutes

110,6 108,5 98,3 114,6

Produkty mineralne
Mineral products

95,1 102,8 104,0 123,9

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement
Salt; sulphur; earths and stone, plastering materials, lime and 
cement

105,5 101,1 104,5 93,7

Rudy metali, żużel i popiół
Ores, slag and ash

134,5 96,1 131,6 130,9

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji;  
substancje bitumiczne; woski mineralne
Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation;  
bituminous substances; mineral waxes

 
93,0

 
103,3

 
105,0

 
129,3

Produkty przemysłu chemicznego
Products of the chemical industry

98,1 107,4 99,5 104,2

Chemikalia nieorganiczne, organiczne lub nieograniczne związki 
metali szlachetnych, metali rzadkich oraz pierwiastków  
promieniotwórczych lub izotopów
Inorganic chemicals, organic or inorganic compounds of precious 
metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes

 
 

112,8

 
 

107,1

 
 

95,7

 
 

123,7

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

97,2 111,9 101,4 117,7

Produkty farmaceutyczne
Pharmaceutical products

87,5 115,0 91,2 104,5

Nawozy
Fertilizers

95,3 95,5 99,2 84,5

 Tablica 16.  Terms of trade według sekcji i działów nomenklatury CN (cd.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Ekstrakty barwników lub środków barwiących; garbniki i ich  
pochodne, barwniki; pigmenty i inne substancje barwiące; farby  
i lakiery; kit i inne masy uszczelniające; atramenty
Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, 
pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty 
and other mastics; inks

 
 

92,4

 
 

99,6

 
 

101,6

 
 

97,0

Olejki eteryczne; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub  
toaletowe
Essential oils; perfumery, cosmetic or toilet preparations

 
101,0

 
97,8

 
108,6

 
104,1

Mydło, preparaty piorące; preparaty smarowe, woski syntetyczne, 
woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania; 
świece; pasy modelarskie; „woski dentystyczne” oraz preparaty 
dentystyczne produkowane na bazie gipsu
Soap, washing preparations; lubricating preparations, artificial 
waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations; candles; 
modelling pastes; ‚’dental waxes’’ and dental preparations with a 
basis of plaster

 
 
 

102,7

 
 
 

102,2

 
 
 

101,3

 
 
 

106,2

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy
Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes

108,7 100,4 101,7 112,9

Materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy  
piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne
Explosives, pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys;  
certain combustible preparations

 
.

 
.

 
.

 
.

Materiały fotograficzne i kinematograficzne
Photographic or cinematographic goods

105,6 100,0 89,8 134,2

Wyroby chemiczne różne
Miscellaneous chemical products

106,5 110,9 98,5 84,7

Tworzywa sztuczne i kauczuk oraz artykuły z nich
Plastics and rubber and articles thereof

98,9 103,6 104,4 106,4

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich
Plastics and articles thereof

99,1 104,5 105,5 107,9

Kauczuk i artykuły z kauczuku
Rubber and articles thereof

99,1 100,0 99,8 99,6

Skóry i artykuły z nich
Raw hides and skins, articles thereof

101,9 102,2 100,8 96,3

Skóry i skórki surowe (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóra 
wyprawiona
Raw hides and skins (other than furskins) and leather

 
97,1

 
105,0

 
108,6

 
124,2

Artykuły ze skóry; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, 
torby ręczne i podobne
Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags 
and similar containers

 
104,5

 
100,1

 
99,2

 
105,8

Skóry futerkowe i futra sztuczne, wyroby
Furskins and artificial fur, manufactures thereof

106,7 122,0 115,6 85,4

Drewno i artykuły z drewna
Wood and articles of wood

96,8 104,8 103,0 119,5

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny
Wood and articles of wood; wood charcoal 

96,5 104,9 103,0 119,5

Korek i artykuły z korka
Cork and articles of cork

. . . .

 Tablica 16.  Terms of trade według sekcji i działów nomenklatury CN (cd.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Wyroby ze słomy, wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny
Manufactures of straw, basketware and wickerwork

107,8 92,4 105,7 120,6

Ścier drzewny, papier, tektura i artykuły z nich
Pulp of wood, paper, paperboard and articles thereof

101,4 103,0 106,8 111,6

Ścier z drewna; makulatura i odpady papieru
Pulp of wood; waste and scrap of paper

88,8 101,5 104,4 111,9

Parier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury
Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of  
paperboard

103,6 100,9 102,1 107,6

Książki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraficznego; 
manuskrypty, maszynopisy i plany
Printed books, newspapers, pictures and other products of the 
printing industry; manuscripts, typescripts and plants

 
94,5

 
102,7

 
111,8

 
106,1

Materiały i artykuły włókiennicze
Textiles and textile articles

98,2 102,4 102,8 101,9

Jedwab
Silk

. . . .

Wełna; cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia 
końskiego
Wool; fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric

 
96,5

 
100,3

 
105,4

 
95,1

Bawełna
Cotton

104,2 100,7 95,5 105,3

Inne włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy  
papierowej
Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of 
paper yarn

 
102,6

 
99,3

 
118,5

 
120,4

Włókna chemiczne ciągłe
Man-made filaments

107,0 100,3 98,1 105,6

Włókna chemiczne cięte
Man-made staple fibres

109,8 98,4 103,7 122,0

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny 
oraz artykuły z nich
Wadding; felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes 
and cables and articles thereof

 
92,1

 
97,8

 
101,9

 
84,0

Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe
Carpets and other textile floor coverings

110,3 107,6 115,1 123,9

Tkaniny specjalne; tkaniny pluszowe; koronki; tkaniny obiciowe; 
pasmanteria; hafty
Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries;  
trimmings; embroidery

 
90,9

 
92,2

 
102,7

 
95,0

Wyroby impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane; 
wyroby włókiennicze do celów technicznych
Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile 
articles of a kind suitable for industrial use

 
93,8

 
89,9

 
104,9

 
112,3

Dzianiny i wyroby szydełkowe
Knitted or crocheted fabrics

105,1 105,8 106,3 127,1

Odzież i dodatki odzieżowe dziane lub szydełkowe
Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted

97,6 104,3 107,8 101,4

 Tablica 16.  Terms of trade według sekcji i działów nomenklatury CN (cd.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Odzież i dodatki odzieżowe, bez dzianych i szydełkowanych
Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or  
crocheted

100,3 100,2 97,5 95,8

Inne konfenkcjonowane artykuły włókiennicze; odzież używana  
i używane artykuły włókiennicze; szmaty
Other made-up textile articles; worn clothing and worn textile 
articles; rags

 
93,1

 
110,8

 
96,7

 
106,4

Obuwie, nakrycia głowy, itp.
Footwear, headgear, etc.

101,6 103,5 94,2 97,5

Obuwie, getry i części tych artykułów
Footwear, gaiters and the like; parts of such articles

102,1 103,7 92,6 97,7

Nakrycia głowy i ich części
Headgear and parts thereof

88,1 108,5 116,3 97,8

Parasole, laski, bicze, szpicruty i ich części
Umbrellas, walking-sticks, whips, riding-crops and parts thereof

111,5 79,9 113,2 110,7

Preparowane pióra i puch oraz artykuły z piór lub puchu, sztuczne 
kwiaty, artykuły z włosów
Prepared feathers and down and articles made of feathers or of 
down, artificial flowers, articles of human hair

 
111,3

 
96,4

 
101,8

 
82,6

Artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne, szkło
Articles of stone, ceramic products, glass

97,6 99,5 101,1 97,4

Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych 
materiałów
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar  
materials

 
104,9

 
88,5

 
95,3

 
89,1

Wyroby ceramiczne
Ceramic products

96,0 106,2 106,4 105,4

Szkło i wyroby ze szkła
Glass and glassware

94,7 103,3 101,8 98,9

Perły, kamienie szlachetne, metale szlachetne i artykuły z nich
Pearls, precious stones and metals, articles thereof

88,5 92,8 113,7 99,2

Perły naturalne lub hodowlane; kamienie szlachetne lub  
półszlachetne; metale szlachetne, platery, sztuczna biżuteria; 
monety
Natural or cultured pearls; precious or semi-precious stones;  
precious metals, plate, imitation jewellery; coins

 
 

88,5

 
 

92,8

 
 

113,7

 
 

99,2

Metale nieszlachetne i artykuły z nich
Base metals and articles thereof

101,0 102,7 101,0 104,9

Żeliwo i stal
Iron and steel

105,6 98,6 101,0 101,5

Artykuły z żeliwa lub stali
Articles of iron or steel

101,5 104,1 99,7 109,5

Miedź i artykuły z miedzi
Copper and articles thereof

98,9 99,9 98,8 106,5

Nikiel i artykuły z niklu
Nickel and articles thereof

117,4 84,2 107,6 95,5

Aluminium i artykuły z aluminium
Aluminium and atricles thereof

102,1 103,0 102,1 107,5

 Tablica 16.  Terms of trade według sekcji i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 16.  Terms of trade by sections and divisions according to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Ołów i artykuły z ołowiu
Lead and articles thereof

100,7 100,2 91,6 87,1

Cynk i artykuły z cynku
Zinc and articles threrof

96,2 94,1 95,6 98,4

Cyna i artykuły z cyny
Tin and articles thereof

95,1 109,7 114,5 112,3

Inne metale nieszlachetne i artykuły z nich
Other base metals and articles thereof

. . . .

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i inne sztućce
Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal

95,1 117,5 92,7 105,5

Artykuły różne z metali nieszlachetnych
Miscellaneous articles of base metal

100,2 98,8 96,4 95,5

Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny
Machinery and mechanical appliances, electrical and  
electrotechnical equipment

101,8 99,9 100,2 99,7

Reaktory jądrowe; kotły; maszyny i urządzenia mechaniczne oraz 
ich części
Nuclear reactors; boilers; machinery and mechanical appliances; 
parts thereof

 
100,8

 
101,9

 
101,4

 
100,7

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory  
i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku 
oraz części i akcesoria
Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound  
recorders and reproducers, television image and sound recorders 
and reproducers and parts and accessories of such articles

 
 

102,9

 
 

97,8

 
 

99,0

 
 

98,8

Sprzęt transportowy
Transport equipment

97,4 99,8 104,0 104,1

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; 
osprzęt i elementy torów kolejowych i tramwajowych wraz  
z częściami, mechaniczne komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne 
wszelkich typów
Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; 
railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; 
mechanical traffic signalling equipment of all kinds

 
 
 

85,1

 
 
 

86,4

 
 
 

86,7

 
 
 

59,8

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and 
accessories thereof

96,1 100,1 103,8 99,0

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części
Aircraft, spacecraft and parts thereof

124,1 85,4 142,8 128,0

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające
Ships, boats and floating structures

. . . .

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, pomiarowe,  
kontrolne, itp.
Optical, photographic, measuring, checking instruments, etc.

 
92,0

 
102,5

 
98,7

 
98,8

Przyrządy, urządzenia i aparaty optyczne, fotograficzne,  
kinematograficzne, pomiarowo-kontrolne, precyzyjne, medyczne; 
ich części i akcesoria
Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, 
precision, medical instruments and apparatus; parts and accessories 
thereof

 
 

91,2

 
 

102,7

 
 

98,3

 
 

97,6

 Tablica 16.  Terms of trade według sekcji i działów nomenklatury CN (cd.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Zegary i zegarki oraz ich części
Clocks and watches and parts thereof

154,3 102,4 109,4 200,9

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria
Musical instruments; parts and accessories of such articles

124,1 96,2 128,5 153,0

Broń i amunicja
Arms and ammunition

146,0 91,7 137,6 154,3

Broń i amunicja, ich części i akcesoria
Arms and ammunition, parts and accessories thereof

146,0 91,7 137,6 154,3

Artykuły przemysłowe różne - meble, prefabrykaty budynków, 
zabawki, itp.
Miscellaneous manufactured articles

 
102,2

 
95,7

 
100,8

 
99,3

Meble; pościel, materace, stelaże, lampy i oprawy oświetleniowe;  
reklamy świetlne, znaki informacyjne itp.; budynki prefabrykowane
Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, lamps and  
lighting fitting; illuminated signs, illuminated name-plates and the 
like; prefabricated buildings

 
100,1

 
98,5

 
103,1

 
111,4

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria
Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof

98,8 82,0 102,3 83,0

Różne artykuły przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

98,0 106,5 100,8 103,1

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
Works of art, collectors’ pieces and antiques

. . . .

Większy wzrost cen towarów eksportowanych niż importowanych w 2020 r. spowodował, że wskaźnik  „terms 
of trade” ukształtował się na korzystnym poziomie w sekcjach: ścier drzewny, tektura i artykuły z nich – 106,8, 
tworzywa sztuczne i kauczuk oraz artykuły z nich – 104,4, produkty mineralne i sprzęt transportowy – po 
104,0. Niekorzystne relacje cenowe zanotowano w sekcjach: obuwie, nakrycia głowy itp. – 94,2, tłuszcze 
i oleje – 96,1, przyrządy i aparatura optyczna, fotograficzna, pomiarowa, kontrolna itp. – 98,7.

Wskaźnik  „terms of trade” w 2020 r. w stosunku do roku 2015 kształtował się korzystnie w sekcjach: produkty 
mineralne – 123,9, tłuszcze i oleje – 121,5, ścier drzewny, tektura i artykuły z nich – 111,6. Niekorzystne relacje 
cenowe wystąpiły w sekcjach: zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego – 94,0, skóry i artykuły 
z nich – 96,3, artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne, szkło – 97,4, obuwie, nakrycia głowy itp. – 97,5. 

 Tablica 16.  Terms of trade według sekcji i działów nomenklatury CN (dok.)
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1.2.2 Wskaźniki cen transakcyjnych według nomenklatury CN – kraje Unii Europejskiej
1.2.2 Transaction price indices according to CN nomenclature - European Union countries

 Tablica 17.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów UE według sekcji i działów nomenklatury CN
 Table 17.  Transaction price indices of exports to EU countries by sections and divisions according to CN  
  nomenclature

Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Eksport
Exports

102,3 102,9 102,8 110,8

Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
Live animals; animal products

100,7 101,1 95,8 105,0

Zwierzęta żywe
Live animals

95,1 109,3 100,2 119,5

Mięso i podroby jadalne
Meat and edible meat offal

101,9 101,8 93,5 99,1

Ryby i inne bezkręgowce wodne
Fish and other aquatic invertebrates

102,1 102,0 97,4 118,5

Produkty mleczarskie, jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty 
pochodzenia zwierzęcego
Dairy products, birds’ eggs; natural honey; edible products of animal 
origin

 
96,9

 
98,3

 
99,7

 
106,8

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione
Products of animal origin, n.e.s.

107,3 101,3 95,1 113,4

Produkty pochodzenia roślinnego
Vegetable products                                                    

102,1 104,4 104,4 113,1

Drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie; cięte kwiaty i ozdobne liście
Trees and other plants; bulbs, roots; cut flowers and ornamental foliage

105,2 103,0 105,5 99,3

Warzywa
Vegetables

106,7 111,8 99,9 119,6

Owoce i orzechy jadalne
Edible fruits and nuts

100,1 94,2 115,2 116,8

Kawa, herbata i przyprawy
Coffee, tea and spices

89,6 107,9 104,4 98,6

Zboża
Cereals

107,7 100,9 101,8 111,2

Produkty przemysłu młynarskiego; słód, skrobia
Products of the milling industry; malt, starches

101,7 115,0 99,0 121,7

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny  
przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza
Oil seeds and oleaginous fruit; miscellaneous grains, seeds and fruit; 
industrial or medicinal plants; straw and fodder

 
102,4

 
105,8

 
102,2

 
113,6

Szelak; gumy, żywice oraz inne soki i ekstrakty roślinne
Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts

120,6 115,2 170,0 297,1

Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, 
gdzie indziej niewymienione
Vegetable plaiting materials; vegetable products, n.e.s

 
152,8

 
121,4

 
148,8

 
308,0

Tłuszcze i oleje
Fats and oils                                                         

100,0 95,3 101,6 115,8

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, gotowe  
tłuszcze jadalne, woski
Animal or vegetable fats and oils, prepared edible fats, waxes

 
100,0

 
95,3

 
101,6

 
115,8
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Przetwory spożywcze
Prepared foodstuffs                                                   

101,3 103,0 105,5 110,4

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków  i innych  
bezkręgowców wodnych
Preparations of meat, fish or crustaceans, molluscs or other  aquatic 
invertebrates

 
102,5

 
105,6

 
103,7

 
115,4

Cukry i wyroby cukiernicze
Sugars and sugar confectionery

81,6 101,5 106,5 89,4

Kakao i przetwory
Cocoa and cocoa preparations

93,5 109,0 105,8 102,7

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywo cukiernicze
Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks’ products

98,1 98,4 108,9 105,7

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin
Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants

101,8 86,3 110,9 99,5

Różne przetwory spożywcze
Miscellaneous edible preparations

100,1 101,9 108,4 112,9

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet
Beverages, spirits and vinegar

101,4 104,4 112,9 103,8

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza  
dla zwierząt
Residues and waste from the food industries; prepared animal fooder

 
107,5

 
102,1

 
100,6

 
121,2

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu
Tobacco and manufactured tobacco substitutes

107,9 109,2 102,1 118,3

Produkty mineralne
Mineral products                                                      

111,0 100,8 77,8 111,3

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement
Salt; sulphur; earths and stone, plastering materials, lime and cement

103,8 110,5 102,5 92,0

Rudy metali, żużel i popiół
Ores, slag and ash

101,0 96,5 86,1 95,9

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji;  
substancje bitumiczne; woski mineralne
Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation;  
bituminous substances; mineral waxes

 
111,7

 
100,5

 
76,6

 
112,8

Produkty przemysłu chemicznego
Products of the chemical industry                                     

100,7 109,4 102,0 112,6

Chemikalia nieorganiczne, organiczne lub nieograniczne związki metali 
szlachetnych, metali rzadkich oraz pierwiastków promieniotwórczych lub 
izotopów
Inorganic chemicals, organic or inorganic compounds of precious metals, 
of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes

 
 

119,7

 
 

106,7

 
 

88,0

 
 

114,1

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

102,9 91,9 88,6 91,4

Produkty farmaceutyczne
Pharmaceutical products

85,3 125,9 110,5 136,5

Nawozy
Fertilizers

106,0 105,6 94,0 81,1

 Tablica 17.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów UE według sekcji i działów nomenklatury  
  CN (cd.)
 Table 17.  Transaction price indices of exports to EU countries by sections and divisions according to CN  
  nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Ekstrakty barwników lub środków barwiących; garbniki i ich  
pochodne, barwniki; pigmenty i inne substancje barwiące; farby  
i lakiery; kit i inne masy uszczelniające; atramenty
Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments 
and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other  
mastics; inks

 
 

99,9

 
 

98,0

 
 

93,1

 
 

99,7

Olejki eteryczne; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe
Essential oils; perfumery, cosmetic or toilet preparations

106,0 108,0 111,2 127,0

Mydło, preparaty piorące; preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski 
preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania; świece; pasy 
modelarskie; „woski dentystyczne” oraz preparaty dentystyczne  
produkowane na bazie gipsu
Soap, washing preparations; lubricating preparations, artificial waxes, 
prepared waxes, polishing or scouring preparations; candles; modelling 
pastes; ‚’dental waxes’’ and dental preparations with a basis of plaster

 
 
 

106,6

 
 
 

103,3

 
 
 

105,8

 
 
 

115,0

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy
Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes

133,0 108,4 97,6 153,5

Materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy  
piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne
Explosives, pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain 
combustible preparations

 
84,2

 
92,1

 
99,9

 
78,1

Materiały fotograficzne i kinematograficzne
Photographic or cinematographic goods

109,5 95,8 98,3 131,8

Wyroby chemiczne różne
Miscellaneous chemical products

104,8 116,1 97,3 97,3

Tworzywa sztuczne i kauczuk oraz artykuły z nich
Plastics and rubber and articles thereof                              

103,1 102,9 102,2 110,3

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich
Plastics and articles thereof

103,8 102,6 101,2 109,6

Kauczuk i artykuły z kauczuku
Rubber and articles thereof

101,5 103,6 105,1 112,5

Skóry i artykuły z nich
Raw hides and skins, articles thereof                                 

100,1 101,5 101,0 95,3

Skóry i skórki surowe (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóra  
wyprawiona
Raw hides and skins (other than furskins) and leather

 
92,3

 
90,7

 
94,4

 
99,4

Artykuły ze skóry; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, 
torby ręczne i podobne
Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and 
similar containers

 
102,7

 
103,3

 
102,0

 
100,9

Skóry futerkowe i futra sztuczne, wyroby
Furskins and artificial fur, manufactures thereof

100,1 106,6 101,9 69,8

Drewno i artykuły z drewna
Wood and articles of wood                                             

102,9 104,7 100,6 108,1

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny
Wood and articles of wood; wood charcoal 

102,9 104,7 100,6 108,0

Korek i artykuły z korka
Cork and articles of cork

. . . .

 Tablica 17.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów UE według sekcji i działów nomenklatury  
  CN (cd.)
 Table 17.  Transaction price indices of exports to EU countries by sections and divisions according to CN  
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Wyroby ze słomy, wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny
Manufactures of straw, basketware and wickerwork

99,3 102,6 101,8 109,6

Ścier drzewny, papier, tektura i artykuły z nich
Pulp of wood, paper, paperboard and articles thereof                  

108,7 103,5 101,8 114,8

Ścier z drewna; makulatura i odpady papieru
Pulp of wood; waste and scrap of paper

103,8 94,8 84,6 93,2

Parier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury
Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of  
paperboard

108,5 101,4 97,8 111,3

Książki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraficznego;  
manuskrypty, maszynopisy i plany
Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing 
industry; manuscripts, typescripts and plants

 
110,0

 
108,9

 
112,6

 
124,2

Materiały i artykuły włókiennicze
Textiles and textile articles                                         

98,1 103,9 108,7 109,8

Jedwab
Silk

. . . .

Wełna; cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia 
końskiego
Wool; fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric

 
108,5

 
106,7

 
87,9

 
115,7

Bawełna
Cotton

101,8 104,4 93,6 91,0

Inne włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej
Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper 
yarn

100,8 117,2 112,3 134,9

Włókna chemiczne ciągłe
Man-made filaments

108,7 102,1 92,7 101,0

Włókna chemiczne cięte
Man-made staple fibres

116,8 98,8 101,3 120,3

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz 
artykuły z nich
Wadding; felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes and 
cables and articles thereof

 
101,2

 
99,7

 
96,0

 
90,6

Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe
Carpets and other textile floor coverings

106,6 121,8 114,6 134,8

Tkaniny specjalne; tkaniny pluszowe; koronki; tkaniny obiciowe;  
pasmanteria; hafty
Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries;  
trimmings; embroidery

 
83,1

 
90,6

 
116,0

 
98,2

Wyroby impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane; wyroby 
włókiennicze do celów technicznych
Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles 
of a kind suitable for industrial use

 
101,3

 
104,9

 
95,0

 
115,3

Dzianiny i wyroby szydełkowe
Knitted or crocheted fabrics

103,6 69,9 100,9 74,0

Odzież i dodatki odzieżowe dziane lub szydełkowe
Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted

95,8 104,9 118,3 111,6

 Tablica 17.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów UE według sekcji i działów nomenklatury  
  CN (cd.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Odzież i dodatki odzieżowe, bez dzianych i szydełkowanych
Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or  
crocheted

98,4 101,5 102,6 106,2

Inne konfenkcjonowane artykuły włókiennicze; odzież używana  
i używane artykuły włókiennicze; szmaty
Other made-up textile articles; worn clothing and worn textile articles; 
rags

 
95,1

 
112,5

 
116,6

 
121,9

Obuwie, nakrycia głowy, itp.
Footwear, headgear, etc.                         

108,0 107,3 105,2 126,4

Obuwie, getry i części tych artykułów
Footwear, gaiters and the like; parts of such articles

108,3 108,1 105,2 129,8

Nakrycia głowy i ich części
Headgear and parts thereof

99,0 102,7 114,8 103

Parasole, laski, bicze, szpicruty i ich części
Umbrellas, walking-sticks, whips, riding-crops and parts thereof

120,5 87,2 76,0 73,9

Preparowane pióra i puch oraz artykuły z piór lub puchu, sztuczne kwiaty, 
artykuły z włosów
Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down, 
artificial flowers, articles of human hair

 
115,8

 
102,2

 
98,7

 
89,9

Artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne, szkło
Articles of stone, ceramic products, glass                            

101,3 106,7 103,6 113,5

Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych  
materiałów
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar  
materials

 
110,3

 
96,5

 
99,4

 
108,2

Wyroby ceramiczne
Ceramic products

94,5 116,6 105,5 116,5

Szkło i wyroby ze szkła
Glass and glassware

100,2 108,9 105,5 116,9

Perły, kamienie szlachetne, metale szlachetne i artykuły z nich
Pearls, precious stones and metals, articles thereof                  

86,0 111,7 151,7 140,2

Perły naturalne lub hodowlane; kamienie szlachetne lub półszlachetne; 
metale szlachetne, platery, sztuczna biżuteria; monety
Natural or cultured pearls; precious or semi-precious stones; precious 
metals, plate, imitation jewellery; coins

 
86,0

 
111,7

 
151,7

 
140,2

Metale nieszlachetne i artykuły z nich
Base metals and articles thereof                                      

105,7 100,9 100,0 111,5

Żeliwo i stal
Iron and steel

112,2 95,6 94,6 111,3

Artykuły z żeliwa lub stali
Articles of iron or steel

106,9 105,4 102,2 114,8

Miedź i artykuły z miedzi
Copper and articles thereof

101,6 95,9 103,9 112,5

Nikiel i artykuły z niklu
Nickel and articles thereof

122,9 108,8 103,1 97,9

Aluminium i artykuły z aluminium
Aluminium and atricles thereof

106,2 100,3 99,8 106,9

 Tablica 17.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów UE według sekcji i działów nomenklatury  
  CN (cd.)
 Table 17.  Transaction price indices of exports to EU countries by sections and divisions according to CN  
  nomenclature (cont.)



97

rozdział 1. wskaźniki cen transakcyjnych

Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Ołów i artykuły z ołowiu
Lead and articles thereof

95,3 94,6 96,0 105,7

Cynk i artykuły z cynku
Zinc and articles threrof

102,2 92,6 92,3 117,7

Cyna i artykuły z cyny
Tin and articles thereof

92,1 106,6 89,1 109,5

Inne metale nieszlachetne i artykuły z nich
Other base metals and articles thereof

. . . .

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i inne sztućce
Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal

85,9 111,0 100,9 94,1

Artykuły różne z metali nieszlachetnych
Miscellaneous articles of base metal

104,2 103,3 100,2 114,6

Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny
Machinery and mechanical appliances, electrical and  
electrotechnical equipment                

104,2 102,1 103,2 108,6

Reaktory jądrowe; kotły; maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich 
części
Nuclear reactors; boilers; machinery and mechanical appliances; parts 
thereof

 
103,0

 
101,5

 
104,7

 
108,4

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory  
i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz 
części i akcesoria
Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound  
recorders and reproducers, television image and sound recorders and 
reproducers and parts and accessories of such articles

 
 

105,5

 
 

102,7

 
 

101,9

 
 

109,2

Sprzęt transportowy
Transport equipment                                                   

100,1 103,5 107,3 117,1

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt  
i elementy torów kolejowych i tramwajowych wraz z częściami,  
mechaniczne komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów
Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway 
or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical 
traffic signalling equipment of all kinds

 
 
 

107,4

 
 
 

103,3

 
 
 

102,9

 
 
 

117,6

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and 
accessories thereof

99,6 102,9 106,1 115,6

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części
Aircraft, spacecraft and parts thereof

109,7 122,9 152,7 160,5

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające
Ships, boats and floating structures

102,5 112,3 128,4 150

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, pomiarowe,  
kontrolne, itp.
Optical, photographic, measuring, checking instruments, etc.

 
84,7

 
105,7

 
101,9

 
92,1

Przyrządy, urządzenia i aparaty optyczne, fotograficzne,  
kinematograficzne, pomiarowo-kontrolne, precyzyjne, medyczne; ich 
części i akcesoria
Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, 
medical instruments and apparatus; parts and accessories thereof

 
 

83,0

 
 

105,6

 
 

101,1

 
 

89,2

 Tablica 17.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów UE według sekcji i działów nomenklatury  
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Zegary i zegarki oraz ich części
Clocks and watches and parts thereof

173,0 112,4 130,6 286,4

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria
Musical instruments; parts and accessories of such articles

138,2 92,6 110,3 133,2

Broń i amunicja
Arms and ammunition                                                   

89,8 92,0 . .

Broń i amunicja, ich części i akcesoria
Arms and ammunition, parts and accessories thereof

89,8 92,0 . .

Artykuły przemysłowe różne - meble, prefabrykaty budynków, 
zabawki, itp.
Miscellaneous manufactured articles                                   

 
98,6

 
100,5

 
104,2

 
109,5

Meble; pościel, materace, stelaże, lampy i oprawy oświetleniowe;  
reklamy świetlne, znaki informacyjne itp.; budynki prefabrykowane
Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, lamps and lighting 
fitting; illuminated signs, illuminated name-plates and the like;  
prefabricated buildings

 
100,2

 
103,1

 
103,6

 
110,8

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria
Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof

88,9 87,3 109,3 116

Różne artykuły przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

107,2 105,0 99,8 103,6

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
Works of art, collectors’ pieces and antiques                         

. . . .

W 2020 r. ceny eksportu do Unii Europejskiej wzrosły w sekcjach: materiały i artykuły włókiennicze – o 8,7%, 
sprzęt transportowy – o 7,3%, przetwory spożywcze – o 5,5%, produkty pochodzenia roślinnego – o 4,4%. 
Niższe niż przed rokiem były ceny produktów mineralnych – o 22,2% oraz zwierząt żywych; produktów 
pochodzenia zwierzęcego – o 4,2%.

W stosunku do 2015 r. po wyższych cenach eksportowano obuwie, nakrycia głowy, itp. – o 26,4%, sprzęt 
transportowy – o 17,1%, tłuszcze i oleje – o 15,8%, produkty pochodzenia roślinnego – o 13,1%. Niższe 
ceny niż w 2015 r. zanotowano jedynie w sekcji przyrządy i aparatura optyczna, fotograficzna, pomiarowa, 
kontrolna, itp. – o 7,9%. 

 Tablica 17.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów UE według sekcji i działów nomenklatury  
  CN (dok.)
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 Tablica 18.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów UE według sekcji i działów nomenklatury CN
 Table 18.  Transaction price indices of imports with EU countries by sections and divisions according to CN  
  nomenclature 

Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Import
Imports

102,6 102,4 101,3 108,0

Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
Live animals; animal products                                         

92,3 111,2 94,7 109,5

Zwierzęta żywe
Live animals

78,9 125,4 95,9 119,1

Mięso i podroby jadalne
Meat and edible meat offal

89,7 118,6 93,1 111,9

Ryby i inne bezkręgowce wodne
Fish and other aquatic invertebrates

103,2 100,6 85,1 101,0

Produkty mleczarskie, jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty 
pochodzenia zwierzęcego
Dairy products, birds’ eggs; natural honey; edible products of animal 
origin

 
101,8

 
98,7

 
101,3

 
106,4

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione
Products of animal origin, n.e.s.

100,8 106,6 90,8 111,7

Produkty pochodzenia roślinnego
Vegetable products                                                    

101,7 102,7 105,5 112,7

Drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie; cięte kwiaty i ozdobne liście
Trees and other plants; bulbs, roots; cut flowers and ornamental 
foliage

115,3 121,3 103,8 113,5

Warzywa
Vegetables

95,4 110,3 101,9 118,4

Owoce i orzechy jadalne
Edible fruits and nuts

105,0 97,1 114,0 126,0

Kawa, herbata i przyprawy
Coffee, tea and spices

93,2 102,7 108,1 111,9

Zboża
Cereals

108,4 101,6 99,6 101,4

Produkty przemysłu młynarskiego; słód, skrobia
Products of the milling industry; malt, starches

104,6 112,4 103,2 121,2

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny  
przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza
Oil seeds and oleaginous fruit; miscellaneous grains, seeds and fruit; 
industrial or medicinal plants; straw and fodder

 
98,1

 
89,5

 
99,2

 
91,6

Szelak; gumy, żywice oraz inne soki i ekstrakty roślinne
Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts

108,2 79,0 98,4 78,2

Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, 
gdzie indziej niewymienione
Vegetable plaiting materials; vegetable products, n.e.s

 
119,8

 
73,1

 
67,2

 
62,1

Tłuszcze i oleje
Fats and oils                                                         

88,8 94,2 105,0 94,1

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, gotowe 
tłuszcze jadalne, woski
Animal or vegetable fats and oils, prepared edible fats, waxes

 
88,8

 
94,2

 
105,0

 
94,1
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Przetwory spożywcze
Prepared foodstuffs                                                   

99,5 102,1 103,6 108,0

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków  i innych  
bezkręgowców wodnych
Preparations of meat, fish or crustaceans, molluscs or other  aquatic 
invertebrates

 
100,9

 
106,8

 
106,8

 
131,0

Cukry i wyroby cukiernicze
Sugars and sugar confectionery

89,9 106,7 112,2 108,1

Kakao i przetwory
Cocoa and cocoa preparations

94,6 106,1 101,6 98,6

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywo cukiernicze
Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks’ products

99,0 100,9 101,8 106,3

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin
Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants

103,2 99,1 102,2 101,4

Różne przetwory spożywcze
Miscellaneous edible preparations

98,5 100,5 100,8 94,2

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet
Beverages, spirits and vinegar

103,3 90,1 97,9 100,8

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza  
dla zwierząt
Residues and waste from the food industries; prepared animal 
fooder

 
106,2

 
114,0

 
107,7

 
147,8

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu
Tobacco and manufactured tobacco substitutes

98,6 101,4 112,9 120,2

Produkty mineralne
Mineral products                                                      

114,6 103,5 79,8 91,1

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement
Salt; sulphur; earths and stone, plastering materials, lime and 
cement

105,1 107,0 103,1 104,4

Rudy metali, żużel i popiół
Ores, slag and ash

96,6 100,1 100,1 79,8

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji;  
substancje bitumiczne; woski mineralne
Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation;  
bituminous substances; mineral waxes

 
115,9

 
103,3

 
77,1

 
90,0

Produkty przemysłu chemicznego
Products of the chemical industry                                     

100,7 102,2 103,2 107,0

Chemikalia nieorganiczne, organiczne lub nieograniczne związki 
metali szlachetnych, metali rzadkich oraz pierwiastków  
promieniotwórczych lub izotopów
Inorganic chemicals, organic or inorganic compounds of precious 
metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes

 
 

97,6

 
 

101,1

 
 

108,0

 
 

107,2

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

105,9 85,9 90,3 83,0

Produkty farmaceutyczne
Pharmaceutical products

99,3 107,4 112,0 115,7

 Tablica 18.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów UE według sekcji i działów nomenklatury  
  CN (cd.)
 Table 18.  Transaction price indices of imports with EU countries by sections and divisions according to CN  
  nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Nawozy
Fertilizers

108,3 110,6 91,8 88,3

Ekstrakty barwników lub środków barwiących; garbniki i ich  
pochodne, barwniki; pigmenty i inne substancje barwiące; farby  
i lakiery; kit i inne masy uszczelniające; atramenty
Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, 
pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty 
and other mastics; inks

 
 

108,7

 
 

98,9

 
 

94,4

 
 

105,4

Olejki eteryczne; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub  
toaletowe
Essential oils; perfumery, cosmetic or toilet preparations

 
102,9

 
111,3

 
99,9

 
118,8

Mydło, preparaty piorące; preparaty smarowe, woski syntetyczne, 
woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania; 
świece; pasy modelarskie; „woski dentystyczne” oraz preparaty 
dentystyczne produkowane na bazie gipsu
Soap, washing preparations; lubricating preparations, artificial 
waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations; candles; 
modelling pastes; ‚’dental waxes’’ and dental preparations with a 
basis of plaster

 
 
 

104,0

 
 
 

101,6

 
 
 

106,1

 
 
 

108,8

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy
Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes

102,7 104,8 101,8 110,6

Materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy  
piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne
Explosives, pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys;  
certain combustible preparations

 
.

 
.

 
.

 
.

Materiały fotograficzne i kinematograficzne
Photographic or cinematographic goods

108,3 94,1 102,7 94,3

Wyroby chemiczne różne
Miscellaneous chemical products

91,1 99,5 103,4 104,5

Tworzywa sztuczne i kauczuk oraz artykuły z nich
Plastics and rubber and articles thereof                              

103,7 99,8 97,5 105,2

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich
Plastics and articles thereof

103,6 98,6 96,6 103,4

Kauczuk i artykuły z kauczuku
Rubber and articles thereof

104,3 105,5 102,3 115,1

Skóry i artykuły z nich
Raw hides and skins, articles thereof                                 

98,2 99,0 93,8 86,1

Skóry i skórki surowe (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóra 
wyprawiona
Raw hides and skins (other than furskins) and leather

 
97,7

 
95,5

 
93,8

 
89,1

Artykuły ze skóry; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, 
torby ręczne i podobne
Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags 
and similar containers

 
100,1

 
103,9

 
94,0

 
87,7

Skóry futerkowe i futra sztuczne, wyroby
Furskins and artificial fur, manufactures thereof

86,4 79,3 86,6 46,9

Drewno i artykuły z drewna
Wood and articles of wood                                             

106,4 99,5 103,0 92,4

 Tablica 18.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów UE według sekcji i działów nomenklatury  
  CN (cd.)
 Table 18.  Transaction price indices of imports with EU countries by sections and divisions according to CN  
  nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny
Wood and articles of wood; wood charcoal 

106,4 99,6 103,0 92,5

Korek i artykuły z korka
Cork and articles of cork

105,2 85,5 115,0 94,5

Wyroby ze słomy, wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny
Manufactures of straw, basketware and wickerwork

93,1 137,5 86,4 57,4

Ścier drzewny, papier, tektura i artykuły z nich
Pulp of wood, paper, paperboard and articles thereof                  

107,3 98,8 95,3 101,7

Ścier z drewna; makulatura i odpady papieru
Pulp of wood; waste and scrap of paper

118,1 91,7 82,8 83,7

Parier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury
Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of  
paperboard

104,6 98,7 96,1 101,4

Książki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraficznego; 
manuskrypty, maszynopisy i plany
Printed books, newspapers, pictures and other products of the 
printing industry; manuscripts, typescripts and plants

 
118,8

 
105,3

 
99,6

 
119,7

Materiały i artykuły włókiennicze
Textiles and textile articles                                         

108,3 106,8 101,1 118,0

Jedwab
Silk

118,9 83,5 94,4 104,3

Wełna; cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia 
końskiego
Wool; fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric

 
117,3

 
100,7

 
100,5

 
138,9

Bawełna
Cotton

104,7 102,6 96,4 103,1

Inne włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy  
papierowej
Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of 
paper yarn

 
103,4

 
120,7

 
93,8

 
121,4

Włókna chemiczne ciągłe
Man-made filaments

102,5 100,3 101,0 109,4

Włókna chemiczne cięte
Man-made staple fibres

100,8 104,4 103,2 107,7

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny 
oraz artykuły z nich
Wadding; felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes 
and cables and articles thereof

 
103,2

 
104,4

 
95,7

 
107,5

Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe
Carpets and other textile floor coverings

100,2 114,0 105,0 122,9

Tkaniny specjalne; tkaniny pluszowe; koronki; tkaniny obiciowe; 
pasmanteria; hafty
Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries;  
trimmings; embroidery

 
98,5

 
107,9

 
101,4

 
109,9

 Tablica 18.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów UE według sekcji i działów nomenklatury  
  CN (cd.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Wyroby impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane; 
wyroby włókiennicze do celów technicznych
Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile 
articles of a kind suitable for industrial use

 
112,2

 
117,3

 
88,3

 
102,1

Dzianiny i wyroby szydełkowe
Knitted or crocheted fabrics

101,4 84,6 93,2 83,7

Odzież i dodatki odzieżowe dziane lub szydełkowe
Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted

115,8 112,8 98,5 136,6

Odzież i dodatki odzieżowe, bez dzianych i szydełkowanych
Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or  
crocheted

113,1 105,9 109,2 132,3

Inne konfenkcjonowane artykuły włókiennicze; odzież używana  
i używane artykuły włókiennicze; szmaty
Other made-up textile articles; worn clothing and worn textile 
articles; rags

 
105,9

 
106,1

 
108,7

 
113,3

Obuwie, nakrycia głowy, itp.
Footwear, headgear, etc.                         

109,4 108,4 105,9 132,8

Obuwie, getry i części tych artykułów
Footwear, gaiters and the like; parts of such articles

109,8 108,5 106,8 135,2

Nakrycia głowy i ich części
Headgear and parts thereof

96,8 114,0 90,6 92,7

Parasole, laski, bicze, szpicruty i ich części
Umbrellas, walking-sticks, whips, riding-crops and parts thereof

113,7 77,4 111,5 127,9

Preparowane pióra i puch oraz artykuły z piór lub puchu, sztuczne 
kwiaty, artykuły z włosów
Prepared feathers and down and articles made of feathers or of 
down, artificial flowers, articles of human hair

 
148,8

 
98,6

 
116,0

 
254,3

Artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne, szkło
Articles of stone, ceramic products, glass                            

106,1 105,3 102,9 117,5

Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych 
materiałów
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar  
materials

 
106,9

 
111,1

 
108,8

 
132,4

Wyroby ceramiczne
Ceramic products

102,8 102,4 95,8 106,1

Szkło i wyroby ze szkła
Glass and glassware

107,5 104,5 105,1 118,8

Perły, kamienie szlachetne, metale szlachetne i artykuły z nich
Pearls, precious stones and metals, articles thereof                  

90,1 127,8 123,0 132,4

Perły naturalne lub hodowlane; kamienie szlachetne lub  
półszlachetne; metale szlachetne, platery, sztuczna biżuteria; 
monety
Natural or cultured pearls; precious or semi-precious stones;  
precious metals, plate, imitation jewellery; coins

 
 

90,1

 
 

127,8

 
 

123,0

 
 

132,4

Metale nieszlachetne i artykuły z nich
Base metals and articles thereof                                      

103,9 98,6 99,0 104,0

Żeliwo i stal
Iron and steel

105,6 97,0 94,7 107,9

 Tablica 18.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów UE według sekcji i działów nomenklatury  
  CN (cd.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Artykuły z żeliwa lub stali
Articles of iron or steel

105,3 101,0 104,6 103,8

Miedź i artykuły z miedzi
Copper and articles thereof

100,7 98,5 105,0 108,2

Nikiel i artykuły z niklu
Nickel and articles thereof

109,4 109,5 108,2 124,9

Aluminium i artykuły z aluminium
Aluminium and atricles thereof

104,3 98,3 96,0 96,9

Ołów i artykuły z ołowiu
Lead and articles thereof

94,1 94,6 111,2 129,2

Cynk i artykuły z cynku
Zinc and articles threrof

106,4 97,6 94,8 115,8

Cyna i artykuły z cyny
Tin and articles thereof

97,2 96,5 74,2 94,1

Inne metale nieszlachetne i artykuły z nich
Other base metals and articles thereof

97,9 96,5 109,8 97,7

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i inne sztućce
Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal

91,4 93,9 99,9 75,3

Artykuły różne z metali nieszlachetnych
Miscellaneous articles of base metal

103,0 104,4 105,4 120,1

Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny
Machinery and mechanical appliances, electrical and  
electrotechnical equipment                

101,6 103,0 105,4 108,2

Reaktory jądrowe; kotły; maszyny i urządzenia mechaniczne oraz 
ich części
Nuclear reactors; boilers; machinery and mechanical appliances; 
parts thereof

 
101,9

 
101,0

 
102,3

 
106,5

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory  
i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku 
oraz części i akcesoria
Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound  
recorders and reproducers, television image and sound recorders 
and reproducers and parts and accessories of such articles

 
 

101,2

 
 

105,9

 
 

109,6

 
 

110,5

Sprzęt transportowy
Transport equipment                                                   

103,0 103,1 103,3 116,8

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; 
osprzęt i elementy torów kolejowych i tramwajowych wraz  
z częściami, mechaniczne komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne 
wszelkich typów
Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; 
railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; 
mechanical traffic signalling equipment of all kinds

 
 
 

139,7

 
 
 

133,7

 
 
 

118,5

 
 
 

258,2

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and 
accessories thereof

102,8 102,2 102,9 114,6

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części
Aircraft, spacecraft and parts thereof

74,7 139,7 96,5 122,5

 Tablica 18.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów UE według sekcji i działów nomenklatury  
  CN (cd.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające
Ships, boats and floating structures

. . . .

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, pomiarowe,  
kontrolne, itp.
Optical, photographic, measuring, checking instruments, etc.

 
97,3

 
97,2

 
100,4

 
89,2

Przyrządy, urządzenia i aparaty optyczne, fotograficzne,  
kinematograficzne, pomiarowo-kontrolne, precyzyjne, medyczne; 
ich części i akcesoria
Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, 
precision, medical instruments and apparatus; parts and accessories 
thereof

 
 

97,0

 
 

97,0

 
 

100,1

 
 

88,3

Zegary i zegarki oraz ich części
Clocks and watches and parts thereof

105,1 111,0 121,0 158,1

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria
Musical instruments; parts and accessories of such articles

100,8 83,1 83,5 61,7

Broń i amunicja
Arms and ammunition                                                   

70,0 99,8 65,4 72,6

Broń i amunicja, ich części i akcesoria
Arms and ammunition, parts and accessories thereof

70,0 99,8 65,4 72,6

Artykuły przemysłowe różne - meble, prefabrykaty budynków, 
zabawki, itp.
Miscellaneous manufactured articles                                   

 
102,3

 
106,2

 
99,6

 
102,1

Meble; pościel, materace, stelaże, lampy i oprawy oświetleniowe;  
reklamy świetlne, znaki informacyjne itp.; budynki prefabrykowane
Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, lamps and  
lighting fitting; illuminated signs, illuminated name-plates and the 
like; prefabricated buildings

 
102,5

 
105,4

 
97,2

 
97,4

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria
Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof

98,8 113,2 105,0 114,8

Różne artykuły przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

108,2 98,4 98,0 97,9

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
Works of art, collectors’ pieces and antiques                         

. . . .

Najwyższy wzrost cen towarów importowanych z UE w 2020 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, zaob-
serwowano w sekcjach: obuwie, nakrycia głowy, itp. – o 5,9%, produkty pochodzenia roślinnego – o 5,5%, 
maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny – o 5,4%. Po niższych cenach importowano 
produkty mineralne – o 20,2%, skóry i artykuły z nich – o 6,2%, zwierzęta żywe; produkty pochodzenia 
zwierzęcego – o 5,3%.

W odniesieniu do 2015 r. znacznie wzrosły ceny obuwia, nakryć głowy, itp. – o 32,8%, artykułów z kamie-
nia, wyrobów ceramicznych, szkła – o 17,5%, materiałów i artykułów włókienniczych – o 18,0%, sprzętu 
transportowego – o 16,8%.

Obniżyły się natomiast ceny skór i artykułów z nich – o 13,9%, przyrządów i aparatury optycznej, fotogra-
ficznej, pomiarowej, kontrolnej, itp. – o 10,8% oraz produktów mineralnych – o 8,9%.

 Tablica 18.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów UE według sekcji i działów nomenklatury  
  CN (dok.)
 Table 18.  Transaction price indices of imports with EU countries by sections and divisions according to CN  
  nomenclature (cont.)
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 Tablica 19.  Terms of trade w handlu z krajami UE według sekcji i działów nomenklatury CN
 Table 19.  Terms of trade in trade with UE countries by sections and divisions according to CN  
  nomenclature

Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Terms of trade 99,7 100,5 101,5 102,6

Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
Live animals; animal products                                         

109,1 90,9 101,2 95,9

Zwierzęta żywe
Live animals

120,5 87,2 104,5 100,3

Mięso i podroby jadalne
Meat and edible meat offal

113,6 85,8 100,4 88,6

Ryby i inne bezkręgowce wodne
Fish and other aquatic invertebrates

98,9 101,4 114,5 117,3

Produkty mleczarskie, jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty 
pochodzenia zwierzęcego
Dairy products, birds’ eggs; natural honey; edible products of animal 
origin

 
95,2

 
99,6

 
98,4

 
100,4

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione
Products of animal origin, n.e.s.

106,4 95,0 104,7 101,5

Produkty pochodzenia roślinnego
Vegetable products                                                    

100,4 101,7 99,0 100,4

Drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie; cięte kwiaty i ozdobne liście
Trees and other plants; bulbs, roots; cut flowers and ornamental 
foliage

91,2 84,9 101,6 87,5

Warzywa
Vegetables

111,8 101,4 98,0 101,0

Owoce i orzechy jadalne
Edible fruits and nuts

95,3 97,0 101,1 92,7

Kawa, herbata i przyprawy
Coffee, tea and spices

96,1 105,1 96,6 88,1

Zboża
Cereals

99,4 99,3 102,2 109,7

Produkty przemysłu młynarskiego; słód, skrobia
Products of the milling industry; malt, starches

97,2 102,3 95,9 100,4

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny  
przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza
Oil seeds and oleaginous fruit; miscellaneous grains, seeds and fruit; 
industrial or medicinal plants; straw and fodder

 
104,4

 
118,2

 
103,0

 
124,0

Szelak; gumy, żywice oraz inne soki i ekstrakty roślinne
Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts

111,5 145,8 172,8 379,9

Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, 
gdzie indziej niewymienione
Vegetable plaiting materials; vegetable products, n.e.s

 
127,5

 
166,1

 
221,4

 
331,4

Tłuszcze i oleje
Fats and oils                                                         

112,6 101,2 96,8 123,1

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, gotowe 
tłuszcze jadalne, woski
Animal or vegetable fats and oils, prepared edible fats, waxes

 
112,6

 
101,2

 
96,8

 
123,1
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Przetwory spożywcze
Prepared foodstuffs                                                   

101,8 100,9 101,8 102,2

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków  i innych  
bezkręgowców wodnych
Preparations of meat, fish or crustaceans, molluscs or other  aquatic 
invertebrates

 
101,6

 
98,9

 
97,1

 
88,1

Cukry i wyroby cukiernicze
Sugars and sugar confectionery

90,8 95,1 94,9 82,7

Kakao i przetwory
Cocoa and cocoa preparations

98,8 102,7 104,1 104,2

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywo cukiernicze
Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks’ products

99,1 97,5 107,0 99,4

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin
Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants

98,6 87,1 108,5 98,1

Różne przetwory spożywcze
Miscellaneous edible preparations

101,6 101,4 107,5 119,9

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet
Beverages, spirits and vinegar

98,2 115,9 115,3 103,0

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza  
dla zwierząt
Residues and waste from the food industries; prepared animal 
fooder

 
101,2

 
89,6

 
93,4

 
82,0

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu
Tobacco and manufactured tobacco substitutes

109,4 107,7 90,4 98,4

Produkty mineralne
Mineral products                                                      

96,9 97,4 97,5 122,2

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement
Salt; sulphur; earths and stone, plastering materials, lime and 
cement

98,8 103,3 99,4 88,1

Rudy metali, żużel i popiół
Ores, slag and ash

104,6 96,4 86,0 120,2

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji;  
substancje bitumiczne; woski mineralne
Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation;  
bituminous substances; mineral waxes

 
96,4

 
97,3

 
99,4

 
125,3

Produkty przemysłu chemicznego
Products of the chemical industry                                     

100,0 107,0 98,8 105,2

Chemikalia nieorganiczne, organiczne lub nieograniczne związki 
metali szlachetnych, metali rzadkich oraz pierwiastków  
promieniotwórczych lub izotopów
Inorganic chemicals, organic or inorganic compounds of precious 
metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes

 
 

122,6

 
 

105,5

 
 

81,5

 
 

106,4

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

97,2 107,0 98,1 110,1

Produkty farmaceutyczne
Pharmaceutical products

85,9 117,2 98,7 118,0

Nawozy
Fertilizers

97,9 95,5 102,4 91,8

 Tablica 19.  Terms of trade w handlu z krajami UE według sekcji i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 19.  Terms of trade in trade with UE countries by sections and divisions according to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Ekstrakty barwników lub środków barwiących; garbniki i ich  
pochodne, barwniki; pigmenty i inne substancje barwiące; farby  
i lakiery; kit i inne masy uszczelniające; atramenty
Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, 
pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty 
and other mastics; inks

 
 

91,9

 
 

99,1

 
 

98,6

 
 

94,6

Olejki eteryczne; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub  
toaletowe
Essential oils; perfumery, cosmetic or toilet preparations

 
103,0

 
97,0

 
111,3

 
106,9

Mydło, preparaty piorące; preparaty smarowe, woski syntetyczne, 
woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania; 
świece; pasy modelarskie; „woski dentystyczne” oraz preparaty 
dentystyczne produkowane na bazie gipsu
Soap, washing preparations; lubricating preparations, artificial 
waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations; candles; 
modelling pastes; ‚’dental waxes’’ and dental preparations with a 
basis of plaster

 
 
 

102,5

 
 
 

101,7

 
 
 

99,7

 
 
 

105,7

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy
Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes

129,5 103,4 95,9 138,8

Materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy  
piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne
Explosives, pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys;  
certain combustible preparations

 
.

 
.

 
.

 
.

Materiały fotograficzne i kinematograficzne
Photographic or cinematographic goods

101,1 101,8 95,7 139,8

Wyroby chemiczne różne
Miscellaneous chemical products

115,0 116,7 94,1 93,1

Tworzywa sztuczne i kauczuk oraz artykuły z nich
Plastics and rubber and articles thereof                              

99,4 103,1 104,8 104,8

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich
Plastics and articles thereof

100,2 104,1 104,8 106,0

Kauczuk i artykuły z kauczuku
Rubber and articles thereof

97,3 98,2 102,7 97,7

Skóry i artykuły z nich
Raw hides and skins, articles thereof                                 

101,9 102,5 107,7 110,7

Skóry i skórki surowe (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóra 
wyprawiona
Raw hides and skins (other than furskins) and leather

 
94,5

 
95,0

 
100,6

 
111,6

Artykuły ze skóry; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, 
torby ręczne i podobne
Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags 
and similar containers

 
102,6

 
99,4

 
108,5

 
115,1

Skóry futerkowe i futra sztuczne, wyroby
Furskins and artificial fur, manufactures thereof

115,9 134,4 117,7 148,8

Drewno i artykuły z drewna
Wood and articles of wood                                             

96,7 105,2 97,7 117,0

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny
Wood and articles of wood; wood charcoal 

96,7 105,1 97,7 116,8

Korek i artykuły z korka
Cork and articles of cork

. . . .

 Tablica 19.  Terms of trade w handlu z krajami UE według sekcji i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 19.  Terms of trade in trade with UE countries by sections and divisions according to CN nomenclature (cont.)



109

rozdział 1. wskaźniki cen transakcyjnych

Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Wyroby ze słomy, wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny
Manufactures of straw, basketware and wickerwork

106,7 74,6 117,8 190,9

Ścier drzewny, papier, tektura i artykuły z nich
Pulp of wood, paper, paperboard and articles thereof                  

101,3 104,8 106,8 112,9

Ścier z drewna; makulatura i odpady papieru
Pulp of wood; waste and scrap of paper

87,9 103,4 102,2 111,4

Parier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury
Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of  
paperboard

103,7 102,7 101,8 109,8

Książki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraficznego; 
manuskrypty, maszynopisy i plany
Printed books, newspapers, pictures and other products of the 
printing industry; manuscripts, typescripts and plants

 
92,6

 
103,4

 
113,1

 
103,8

Materiały i artykuły włókiennicze
Textiles and textile articles                                         

90,6 97,3 107,5 93,1

Jedwab
Silk

. . . .

Wełna; cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia 
końskiego
Wool; fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric

 
92,5

 
106,0

 
87,5

 
83,3

Bawełna
Cotton

97,2 101,8 97,1 88,3

Inne włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy  
papierowej
Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of 
paper yarn

 
97,5

 
97,1

 
119,7

 
111,1

Włókna chemiczne ciągłe
Man-made filaments

106,0 101,8 91,8 92,3

Włókna chemiczne cięte
Man-made staple fibres

115,9 94,6 98,2 111,7

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny 
oraz artykuły z nich
Wadding; felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes 
and cables and articles thereof

 
98,1

 
95,5

 
100,3

 
84,3

Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe
Carpets and other textile floor coverings

106,4 106,8 109,1 109,7

Tkaniny specjalne; tkaniny pluszowe; koronki; tkaniny obiciowe; 
pasmanteria; hafty
Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries;  
trimmings; embroidery

 
84,4

 
84,0

 
114,4

 
89,4

Wyroby impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane; 
wyroby włókiennicze do celów technicznych
Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile 
articles of a kind suitable for industrial use

 
90,3

 
89,4

 
107,6

 
112,9

Dzianiny i wyroby szydełkowe
Knitted or crocheted fabrics

102,2 82,6 108,3 88,4

Odzież i dodatki odzieżowe dziane lub szydełkowe
Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted

82,7 93,0 120,1 81,7

 Tablica 19.  Terms of trade w handlu z krajami UE według sekcji i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 19.  Terms of trade in trade with UE countries by sections and divisions according to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Odzież i dodatki odzieżowe, bez dzianych i szydełkowanych
Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or  
crocheted

87,0 95,8 94,0 80,3

Inne konfenkcjonowane artykuły włókiennicze; odzież używana  
i używane artykuły włókiennicze; szmaty
Other made-up textile articles; worn clothing and worn textile 
articles; rags

 
89,8

 
106,0

 
107,3

 
107,6

Obuwie, nakrycia głowy, itp.
Footwear, headgear, etc.                         

98,7 99,0 99,3 95,2

Obuwie, getry i części tych artykułów
Footwear, gaiters and the like; parts of such articles

98,6 99,6 98,5 96,0

Nakrycia głowy i ich części
Headgear and parts thereof

102,3 90,1 126,7 111,1

Parasole, laski, bicze, szpicruty i ich części
Umbrellas, walking-sticks, whips, riding-crops and parts thereof

106,0 112,7 68,2 57,8

Preparowane pióra i puch oraz artykuły z piór lub puchu, sztuczne 
kwiaty, artykuły z włosów
Prepared feathers and down and articles made of feathers or of 
down, artificial flowers, articles of human hair

 
77,8

 
103,7

 
85,1

 
35,4

Artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne, szkło
Articles of stone, ceramic products, glass                            

95,5 101,3 100,7 96,6

Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych 
materiałów
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar  
materials

 
103,2

 
86,9

 
91,4

 
81,7

Wyroby ceramiczne
Ceramic products

91,9 113,9 110,1 109,8

Szkło i wyroby ze szkła
Glass and glassware

93,2 104,2 100,4 98,4

Perły, kamienie szlachetne, metale szlachetne i artykuły z nich
Pearls, precious stones and metals, articles thereof                  

95,4 87,4 123,3 105,9

Perły naturalne lub hodowlane; kamienie szlachetne lub  
półszlachetne; metale szlachetne, platery, sztuczna biżuteria; 
monety
Natural or cultured pearls; precious or semi-precious stones;  
precious metals, plate, imitation jewellery; coins

 
 

95,4

 
 

87,4

 
 

123,3

 
 

105,9

Metale nieszlachetne i artykuły z nich
Base metals and articles thereof                                      

101,7 102,3 101,0 107,2

Żeliwo i stal
Iron and steel

106,3 98,6 99,9 103,2

Artykuły z żeliwa lub stali
Articles of iron or steel

101,5 104,4 97,7 110,6

Miedź i artykuły z miedzi
Copper and articles thereof

100,9 97,4 99,0 104,0

Nikiel i artykuły z niklu
Nickel and articles thereof

112,3 99,4 95,3 78,4

Aluminium i artykuły z aluminium
Aluminium and atricles thereof

101,8 102,0 104,0 110,3

 Tablica 19.  Terms of trade w handlu z krajami UE według sekcji i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 19.  Terms of trade in trade with UE countries by sections and divisions according to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Ołów i artykuły z ołowiu
Lead and articles thereof

101,3 100,0 86,3 81,8

Cynk i artykuły z cynku
Zinc and articles threrof

96,1 94,9 97,4 101,6

Cyna i artykuły z cyny
Tin and articles thereof

94,8 110,5 120,1 116,4

Inne metale nieszlachetne i artykuły z nich
Other base metals and articles thereof

. . . .

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i inne sztućce
Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal

94,0 118,2 101,0 125,0

Artykuły różne z metali nieszlachetnych
Miscellaneous articles of base metal

101,2 98,9 95,1 95,4

Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny
Machinery and mechanical appliances, electrical and  
electrotechnical equipment                

102,6 99,1 97,9 100,4

Reaktory jądrowe; kotły; maszyny i urządzenia mechaniczne oraz 
ich części
Nuclear reactors; boilers; machinery and mechanical appliances; 
parts thereof

 
101,1

 
100,5

 
102,3

 
101,8

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory  
i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku 
oraz części i akcesoria
Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound  
recorders and reproducers, television image and sound recorders 
and reproducers and parts and accessories of such articles

 
 

104,2

 
 

97,0

 
 

93,0

 
 

98,8

Sprzęt transportowy
Transport equipment                                                   

97,2 100,4 103,9 100,3

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; 
osprzęt i elementy torów kolejowych i tramwajowych wraz  
z częściami, mechaniczne komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne 
wszelkich typów
Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; 
railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; 
mechanical traffic signalling equipment of all kinds

 
 
 

76,9

 
 
 

77,3

 
 
 

86,8

 
 
 

45,5

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and 
accessories thereof

96,9 100,7 103,1 100,9

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części
Aircraft, spacecraft and parts thereof

146,9 88,0 158,2 131,0

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające
Ships, boats and floating structures

. . . .

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, pomiarowe,  
kontrolne, itp.
Optical, photographic, measuring, checking instruments, etc.

 
87,1

 
109,0

 
101,5

 
103,3

Przyrządy, urządzenia i aparaty optyczne, fotograficzne,  
kinematograficzne, pomiarowo-kontrolne, precyzyjne, medyczne; 
ich części i akcesoria
Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, 
precision, medical instruments and apparatus; parts and accessories 
thereof

 
 

85,6

 
 

108,9

 
 

101,0

 
 

101,0

 Tablica 19.  Terms of trade w handlu z krajami UE według sekcji i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 19.  Terms of trade in trade with UE countries by sections and divisions according to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Zegary i zegarki oraz ich części
Clocks and watches and parts thereof

164,6 101,3 107,9 181,2

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria
Musical instruments; parts and accessories of such articles

137,1 111,4 132,1 215,9

Broń i amunicja
Arms and ammunition                                                   

128,3 92,2 0,0 0,0

Broń i amunicja, ich części i akcesoria
Arms and ammunition, parts and accessories thereof

128,3 92,2 0,0 0,0

Artykuły przemysłowe różne - meble, prefabrykaty budynków, 
zabawki, itp.
Miscellaneous manufactured articles                                   

 
96,4

 
94,6

 
104,6

 
107,2

Meble; pościel, materace, stelaże, lampy i oprawy oświetleniowe;  
reklamy świetlne, znaki informacyjne itp.; budynki prefabrykowane
Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, lamps and  
lighting fitting; illuminated signs, illuminated name-plates and the 
like; prefabricated buildings

 
97,8

 
97,8

 
106,6

 
113,8

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria
Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof

90,0 77,1 104,1 101,0

Różne artykuły przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

99,1 106,7 101,8 105,8

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
Works of art, collectors’ pieces and antiques                         

. . . .

W 2020 r. najkorzystniejsze relacje cenowe w handlu z krajami UE osiągnęliśmy w sekcjach: materiały 
i artykuły włókiennicze – 107,5, artykuły przemysłowe różne – meble, prefabrykaty budowlane, zabaw-
ki, itp. – 104,6, tworzywa sztuczne i kauczuk oraz artykuły z nich – 104,8, sprzęt transportowy – 103,9. 
Niekorzystne relacje cenowe miały miejsce w sekcjach tłuszcze i oleje – 96,8, produkty mineralne – 97,5, 
maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny – 97,9.

W porównaniu z 2015 r. wskaźniki „terms of trade” kształtowały się bardzo korzystnie w sekcjach: tłuszcze 
i oleje – 123,1 oraz produkty mineralne – 122,2. Niekorzystnie zaś dla materiałów i artykułów włókienni-
czych – 93,1, zwierząt żywych; produktów pochodzenia zwierzęcego – 95,9.

 Tablica 19.  Terms of trade w handlu z krajami UE według sekcji i działów nomenklatury CN (dok.)
 Table 19.  Terms of trade in trade with UE countries by sections and divisions according to CN nomenclature (cont.)
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1.2.3 Wskaźniki cen transakcyjnych według nomenklatury CN – kraje Europy Środkowo- 
-Wschodniej

1.2.3 Transaction price indices according to CN nomenclature - countries of Central and Eastern 
Europe

 Tablica 20.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury CN
 Table 20.  Transaction price indices of exports to Central and Eastern Europe countries by sections and divisions  
  according to CN nomenclature

Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Eksport
Exports

99,8 101,7 98,8 100,4

Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
Live animals; animal products                                         

94,5 106,9 99,6 105,2

Zwierzęta żywe
Live animals

100,0 111,8 100,9 102,1

Mięso i podroby jadalne
Meat and edible meat offal

93,1 113,2 100,3 109,9

Ryby i inne bezkręgowce wodne
Fish and other aquatic invertebrates

84,1 126,3 88,3 112,6

Produkty mleczarskie, jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty 
pochodzenia zwierzęcego
Dairy products, birds’ eggs; natural honey; edible products of animal 
origin

 
99,8

 
95,6

 
100,0

 
104,1

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione
Products of animal origin, n.e.s.

77,2 102,6 106,5 76,2

Produkty pochodzenia roślinnego
Vegetable products                                                    

107,8 100,9 109,4 121,6

Drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie; cięte kwiaty i ozdobne liście
Trees and other plants; bulbs, roots; cut flowers and ornamental 
foliage

94,4 95,9 104,9 68,5

Warzywa
Vegetables

108,5 122,9 100,1 139,0

Owoce i orzechy jadalne
Edible fruits and nuts

117,0 94,5 121,9 147,1

Kawa, herbata i przyprawy
Coffee, tea and spices

97,7 98,3 108,2 108,4

Zboża
Cereals

97,4 97,5 112,4 157,8

Produkty przemysłu młynarskiego; słód, skrobia
Products of the milling industry; malt, starches

106,2 131,0 91,2 142,2

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny  
przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza
Oil seeds and oleaginous fruit; miscellaneous grains, seeds and fruit; 
industrial or medicinal plants; straw and fodder

 
128,2

 
104,0

 
96,7

 
116,1

Szelak; gumy, żywice oraz inne soki i ekstrakty roślinne
Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts

91,0 92,5 101,9 109,1

Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, 
gdzie indziej niewymienione
Vegetable plaiting materials; vegetable products, n.e.s

 
152,2

 
95,8

 
100,0

 
82,0
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Tłuszcze i oleje
Fats and oils                                                         

89,2 98,7 96,2 94,2

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, gotowe 
tłuszcze jadalne, woski
Animal or vegetable fats and oils, prepared edible fats, waxes

 
89,2

 
98,7

 
96,2

 
94,2

Przetwory spożywcze
Prepared foodstuffs                                                   

100,2 101,7 103,0 109,8

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków  i innych  
bezkręgowców wodnych
Preparations of meat, fish or crustaceans, molluscs or other  aquatic 
invertebrates

 
99,3

 
78,1

 
92,5

 
76,5

Cukry i wyroby cukiernicze
Sugars and sugar confectionery

100,2 100,7 97,5 94,4

Kakao i przetwory
Cocoa and cocoa preparations

86,3 104,4 91,3 81,3

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywo cukiernicze
Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks’ products

103,8 102,7 105,3 113,2

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin
Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants

102,6 101,7 110,0 117,0

Różne przetwory spożywcze
Miscellaneous edible preparations

99,8 104,7 106,2 130,5

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet
Beverages, spirits and vinegar

101,3 104,3 96,7 100,0

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza  
dla zwierząt
Residues and waste from the food industries; prepared animal 
fooder

 
107,8

 
95,7

 
109,0

 
114,2

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu
Tobacco and manufactured tobacco substitutes

110,5 98,1 107,1 183,0

Produkty mineralne
Mineral products                                                      

100,1 98,0 89,0 113,2

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement
Salt; sulphur; earths and stone, plastering materials, lime and 
cement

107,2 104,9 119,5 154,0

Rudy metali, żużel i popiół
Ores, slag and ash

100,0 242,6 99,4 312,8

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji;  
substancje bitumiczne; woski mineralne
Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation;  
bituminous substances; mineral waxes

 
98,9

 
96,8

 
86,0

 
108,5

Produkty przemysłu chemicznego
Products of the chemical industry                                     

100,7 107,1 104,5 112,5

Chemikalia nieorganiczne, organiczne lub nieograniczne związki 
metali szlachetnych, metali rzadkich oraz pierwiastków  
promieniotwórczych lub izotopów
Inorganic chemicals, organic or inorganic compounds of precious 
metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes

 
 

104,2

 
 

97,3

 
 

85,2

 
 

89,2

 Tablica 20.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 20.  Transaction price indices of exports to Central and Eastern Europe countries by sections and divisions  
  according to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

108,9 103,3 95,1 112,5

Produkty farmaceutyczne
Pharmaceutical products

95,6 112,0 108,4 98,4

Nawozy
Fertilizers

113,4 101,6 94,5 77,8

Ekstrakty barwników lub środków barwiących; garbniki i ich  
pochodne, barwniki; pigmenty i inne substancje barwiące; farby  
i lakiery; kit i inne masy uszczelniające; atramenty
Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, 
pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty 
and other mastics; inks

 
 

103,6

 
 

100,5

 
 

103,5

 
 

117,8

Olejki eteryczne; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub  
toaletowe
Essential oils; perfumery, cosmetic or toilet preparations

 
95,6

 
115,0

 
106,9

 
134,2

Mydło, preparaty piorące; preparaty smarowe, woski syntetyczne, 
woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania; 
świece; pasy modelarskie; „woski dentystyczne” oraz preparaty 
dentystyczne produkowane na bazie gipsu
Soap, washing preparations; lubricating preparations, artificial 
waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations; candles; 
modelling pastes; ‚’dental waxes’’ and dental preparations with a 
basis of plaster

 
 
 

107,6

 
 
 

105,8

 
 
 

104,9

 
 
 

122,9

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy
Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes

103,2 113,3 104,8 119,5

Materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy  
piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne
Explosives, pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys;  
certain combustible preparations

 
104,5

 
99,9

 
95,6

 
212,4

Materiały fotograficzne i kinematograficzne
Photographic or cinematographic goods

104,8 137,9 107,4 120,0

Wyroby chemiczne różne
Miscellaneous chemical products

108,8 88,6 109,3 95,9

Tworzywa sztuczne i kauczuk oraz artykuły z nich
Plastics and rubber and articles thereof                              

98,4 101,9 100,4 105,0

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich
Plastics and articles thereof

98,2 100,9 98,8 100,7

Kauczuk i artykuły z kauczuku
Rubber and articles thereof

99,0 105,2 106,2 119,9

Skóry i artykuły z nich
Raw hides and skins, articles thereof                                 

95,8 97,8 101,1 96,6

Skóry i skórki surowe (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóra 
wyprawiona
Raw hides and skins (other than furskins) and leather

 
97,8

 
103,4

 
104,8

 
105,4

Artykuły ze skóry; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, 
torby ręczne i podobne
Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags 
and similar containers

 
89,2

 
86,2

 
90,5

 
81,1

 Tablica 20.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 20.  Transaction price indices of exports to Central and Eastern Europe countries by sections and divisions  
  according to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Skóry futerkowe i futra sztuczne, wyroby
Furskins and artificial fur, manufactures thereof

105,6 59,5 148,6 69,9

Drewno i artykuły z drewna
Wood and articles of wood                                             

106,8 105,4 103,4 110,5

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny
Wood and articles of wood; wood charcoal 

106,9 105,4 103,5 110,7

Korek i artykuły z korka
Cork and articles of cork

. . . .

Wyroby ze słomy, wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny
Manufactures of straw, basketware and wickerwork

92,9 110,1 96,5 89,1

Ścier drzewny, papier, tektura i artykuły z nich
Pulp of wood, paper, paperboard and articles thereof                  

105,2 99,1 98,9 105,5

Ścier z drewna; makulatura i odpady papieru
Pulp of wood; waste and scrap of paper

91,0 94,9 100,5 99,2

Parier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury
Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of  
paperboard

105,2 99,0 100,0 107,6

Książki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraficznego; 
manuskrypty, maszynopisy i plany
Printed books, newspapers, pictures and other products of the 
printing industry; manuscripts, typescripts and plants

 
117,3

 
101,8

 
88,3

 
96,8

Materiały i artykuły włókiennicze
Textiles and textile articles                                         

97,3 101,4 97,7 93,9

Jedwab
Silk

. . . .

Wełna; cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia 
końskiego
Wool; fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric

 
113,2

 
82,4

 
80,0

 
75,8

Bawełna
Cotton

104,4 99,3 90,8 89,3

Inne włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy  
papierowej
Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of 
paper yarn

 
125,0

 
139,6

 
128,8

 
205,1

Włókna chemiczne ciągłe
Man-made filaments

114,1 91,7 107,3 108,5

Włókna chemiczne cięte
Man-made staple fibres

97,1 107,7 84,8 67,7

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny 
oraz artykuły z nich
Wadding; felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes 
and cables and articles thereof

 
88,5

 
107,8

 
105,4

 
103,5

Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe
Carpets and other textile floor coverings

105,6 99,4 86,6 74,9

 Tablica 20.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 20.  Transaction price indices of exports to Central and Eastern Europe countries by sections and divisions  
  according to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Tkaniny specjalne; tkaniny pluszowe; koronki; tkaniny obiciowe; 
pasmanteria; hafty
Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries;  
trimmings; embroidery

 
96,0

 
116,3

 
91,0

 
101,2

Wyroby impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane; 
wyroby włókiennicze do celów technicznych
Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile 
articles of a kind suitable for industrial use

 
106,5

 
96,6

 
84,9

 
104,1

Dzianiny i wyroby szydełkowe
Knitted or crocheted fabrics

106,5 96,6 104,5 104,0

Odzież i dodatki odzieżowe dziane lub szydełkowe
Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted

94,5 106,8 98,8 85,4

Odzież i dodatki odzieżowe, bez dzianych i szydełkowanych
Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or  
crocheted

91,6 96,1 99,0 81,4

Inne konfenkcjonowane artykuły włókiennicze; odzież używana  
i używane artykuły włókiennicze; szmaty
Other made-up textile articles; worn clothing and worn textile 
articles; rags

 
97,0

 
104,5

 
96,1

 
108,5

Obuwie, nakrycia głowy, itp.
Footwear, headgear, etc.                         

90,6 111,3 94,9 89,5

Obuwie, getry i części tych artykułów
Footwear, gaiters and the like; parts of such articles

91,1 112,0 97,7 95,1

Nakrycia głowy i ich części
Headgear and parts thereof

85,5 105,1 76,1 52,4

Parasole, laski, bicze, szpicruty i ich części
Umbrellas, walking-sticks, whips, riding-crops and parts thereof

85,9 102,0 81,3 63,8

Preparowane pióra i puch oraz artykuły z piór lub puchu, sztuczne 
kwiaty, artykuły z włosów
Prepared feathers and down and articles made of feathers or of 
down, artificial flowers, articles of human hair

 
85,5

 
95,9

 
101,1

 
89,7

Artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne, szkło
Articles of stone, ceramic products, glass                            

98,2 105,6 102,6 99,6

Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych 
materiałów
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar  
materials

 
88,3

 
111,1

 
102,8

 
87,9

Wyroby ceramiczne
Ceramic products

105,5 104,3 99,7 117,6

Szkło i wyroby ze szkła
Glass and glassware

100,3 101,0 109,1 89,8

Perły, kamienie szlachetne, metale szlachetne i artykuły z nich
Pearls, precious stones and metals, articles thereof                  

91,6 97,7 96,9 57,3

Perły naturalne lub hodowlane; kamienie szlachetne lub  
półszlachetne; metale szlachetne, platery, sztuczna biżuteria; 
monety
Natural or cultured pearls; precious or semi-precious stones;  
precious metals, plate, imitation jewellery; coins

 
 

91,6

 
 

97,7

 
 

96,9

 
 

57,3

 Tablica 20.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 20.  Transaction price indices of exports to Central and Eastern Europe countries by sections and divisions  
  according to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Metale nieszlachetne i artykuły z nich
Base metals and articles thereof                                      

96,6 103,3 90,2 93,4

Żeliwo i stal
Iron and steel

96,9 98,8 99,1 102,7

Artykuły z żeliwa lub stali
Articles of iron or steel

100,0 101,8 94,7 98,3

Miedź i artykuły z miedzi
Copper and articles thereof

97,5 97,3 99,1 102,3

Nikiel i artykuły z niklu
Nickel and articles thereof

107,3 94,3 114,3 137,3

Aluminium i artykuły z aluminium
Aluminium and atricles thereof

102,4 104,1 99,7 101,7

Ołów i artykuły z ołowiu
Lead and articles thereof

91,2 111,9 143,0 166,4

Cynk i artykuły z cynku
Zinc and articles threrof

98,4 94,7 92,5 112,1

Cyna i artykuły z cyny
Tin and articles thereof

101,7 97,3 101,7 81,8

Inne metale nieszlachetne i artykuły z nich
Other base metals and articles thereof

. . . .

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i inne sztućce
Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal

82,7 113,4 63,8 65,5

Artykuły różne z metali nieszlachetnych
Miscellaneous articles of base metal

101,3 103,7 98,3 103,3

Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny
Machinery and mechanical appliances, electrical and  
electrotechnical equipment                

102,5 97,5 99,5 96,1

Reaktory jądrowe; kotły; maszyny i urządzenia mechaniczne oraz 
ich części
Nuclear reactors; boilers; machinery and mechanical appliances; 
parts thereof

 
103,9

 
99,6

 
102,0

 
102,9

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory  
i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku 
oraz części i akcesoria
Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound  
recorders and reproducers, television image and sound recorders 
and reproducers and parts and accessories of such articles

 
 

99,5

 
 

93,2

 
 

94,4

 
 

83,3

Sprzęt transportowy
Transport equipment                                                   

97,1 102,0 99,2 88,2

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; 
osprzęt i elementy torów kolejowych i tramwajowych wraz  
z częściami, mechaniczne komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne 
wszelkich typów
Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; 
railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; 
mechanical traffic signalling equipment of all kinds

 
 
 

97,6

 
 
 

149,4

 
 
 

89,6

 
 
 

147,1

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and 
accessories thereof

95,1 99,0 96,8 86,1

 Tablica 20.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 20.  Transaction price indices of exports to Central and Eastern Europe countries by sections and divisions  
  according to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części
Aircraft, spacecraft and parts thereof

128,7 105,6 171,6 131,0

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające
Ships, boats and floating structures

83,5 94,8 85,0 80,8

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, pomiarowe,  
kontrolne, itp.
Optical, photographic, measuring, checking instruments, etc.

 
110,0

 
119,2

 
92,9

 
99,9

Przyrządy, urządzenia i aparaty optyczne, fotograficzne,  
kinematograficzne, pomiarowo-kontrolne, precyzyjne, medyczne; 
ich części i akcesoria
Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, 
precision, medical instruments and apparatus; parts and accessories 
thereof

 
 

110,0

 
 

118,8

 
 

93,3

 
 

99,9

Zegary i zegarki oraz ich części
Clocks and watches and parts thereof

105,0 169,1 63,7 96,3

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria
Musical instruments; parts and accessories of such articles

208,2 242,3 100,0 .

Broń i amunicja
Arms and ammunition                                                   

210,4 77,5 . .

Broń i amunicja, ich części i akcesoria
Arms and ammunition, parts and accessories thereof

210,4 77,5 . .

Artykuły przemysłowe różne - meble, prefabrykaty budynków, 
zabawki, itp.
Miscellaneous manufactured articles                                   

 
100,2

 
99,5

 
95,6

 
97,4

Meble; pościel, materace, stelaże, lampy i oprawy oświetleniowe;  
reklamy świetlne, znaki informacyjne itp.; budynki prefabrykowane
Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, lamps and  
lighting fitting; illuminated signs, illuminated name-plates and the 
like; prefabricated buildings

 
95,7

 
92,8

 
99,0

 
85,1

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria
Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof

109,1 97,3 82,7 95,7

Różne artykuły przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

104,5 112,3 96,4 120,4

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
Works of art, collectors’ pieces and antiques                         

. . . .

W eksporcie do krajów Europy Środkowo-Wschodnie w 2020 r. uzyskano wyższe ceny niż przed rokiem 
m.in. w sekcjach: produkty pochodzenia roślinnego – o 9,4%, produkty przemysłu chemicznego – o 4,5%, 
drewno i artykuły z drewna – o 3,4%. Po niższych cenach eksportowano produkty mineralne – o 11,0%, 
metale nieszlachetne i artykuły z nich – o 9,8%, przyrządy i aparatura optyczna, fotograficzna, pomiarowa, 
kontrolna, itp. – o 7,1%.

W stosunku do 2015 r. wzrosły ceny eksportowanych produktów pochodzenia roślinnego – o 21,6%, pro-
duktów mineralnych – o 13,2%, produktów przemysłu chemicznego – o 12,5%. Obniżyły się natomiast ceny 
obuwia, nakryć głowy, itp. – o 10,5%, metali nieszlachetnych i artykułów z nich – o 6,6%, maszyn i urządzeń, 
sprzętu elektrycznego i elektrotechnicznego – o 3,9%.

 Tablica 20.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury CN (dok.)
 Table 20.  Transaction price indices of exports to Central and Eastern Europe countries by sections and divisions  
  according to CN nomenclature (cont.)
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 Tablica 21.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury CN
 Table 21.  Transaction price indices of imports with Central and Eastern Europe countries by sections and divisions  
  according to CN nomenclature

Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Import
Imports

115,6 97,1 77,8 84,2

Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
Live animals; animal products                                         

104,1 94,3 97,4 90,9

Zwierzęta żywe
Live animals

. . . .

Mięso i podroby jadalne
Meat and edible meat offal

100,0 58,9 79,9 .

Ryby i inne bezkręgowce wodne
Fish and other aquatic invertebrates

109,1 111,9 99,5 123,2

Produkty mleczarskie, jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty 
pochodzenia zwierzęcego
Dairy products, birds’ eggs; natural honey; edible products of animal 
origin

 
98,8

 
96,2

 
92,7

 
74,4

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione
Products of animal origin, n.e.s.

96,0 144,1 105,1 128,9

Produkty pochodzenia roślinnego
Vegetable products                                                    

114,8 101,3 99,8 98,0

Drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie; cięte kwiaty i ozdobne liście
Trees and other plants; bulbs, roots; cut flowers and ornamental 
foliage

97,2 103,7 90,6 107,5

Warzywa
Vegetables

93,6 88,1 102,2 94,0

Owoce i orzechy jadalne
Edible fruits and nuts

148,4 92,5 113,5 114,5

Kawa, herbata i przyprawy
Coffee, tea and spices

101,9 96,1 100,4 82,9

Zboża
Cereals

106,5 109,7 107,5 109,8

Produkty przemysłu młynarskiego; słód, skrobia
Products of the milling industry; malt, starches

108,4 113,0 93,3 122,7

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny  
przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza
Oil seeds and oleaginous fruit; miscellaneous grains, seeds and fruit; 
industrial or medicinal plants; straw and fodder

 
100,2

 
97,8

 
100,6

 
102,3

Szelak; gumy, żywice oraz inne soki i ekstrakty roślinne
Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts

93,0 108,5 167,8 120,7

Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, 
gdzie indziej niewymienione
Vegetable plaiting materials; vegetable products, n.e.s

 
169,9

 
130,1

 
79,2

 
83,7

Tłuszcze i oleje
Fats and oils                                                         

90,9 98,8 115,4 107,3

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, gotowe 
tłuszcze jadalne, woski
Animal or vegetable fats and oils, prepared edible fats, waxes

 
90,9

 
98,8

 
115,4

 
107,3
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Przetwory spożywcze
Prepared foodstuffs                                                   

101,8 98,8 108,5 105,1

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków  i innych  
bezkręgowców wodnych
Preparations of meat, fish or crustaceans, molluscs or other  aquatic 
invertebrates

 
106,2

 
89,4

 
105,8

 
109,5

Cukry i wyroby cukiernicze
Sugars and sugar confectionery

104,6 96,0 101,3 114,0

Kakao i przetwory
Cocoa and cocoa preparations

89,0 89,6 105,0 90,0

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywo cukiernicze
Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks’ products

98,8 105,2 101,1 103,8

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin
Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants

98,0 94,9 108,6 108,4

Różne przetwory spożywcze
Miscellaneous edible preparations

100,5 110,5 89,3 92,1

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet
Beverages, spirits and vinegar

100,2 98,8 120,0 106,2

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza  
dla zwierząt
Residues and waste from the food industries; prepared animal 
fooder

 
104,5

 
99,6

 
111,1

 
102,9

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu
Tobacco and manufactured tobacco substitutes

87,2 100,0 100,1 111,3

Produkty mineralne
Mineral products                                                      

122,1 95,3 72,6 85,7

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement
Salt; sulphur; earths and stone, plastering materials, lime and 
cement

106,3 116,1 92,0 97,0

Rudy metali, żużel i popiół
Ores, slag and ash

88,9 112,5 108,2 175,0

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji;  
substancje bitumiczne; woski mineralne
Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation;  
bituminous substances; mineral waxes

 
123,7

 
94,6

 
71,1

 
83,1

Produkty przemysłu chemicznego
Products of the chemical industry                                     

112,2 99,6 82,6 89,3

Chemikalia nieorganiczne, organiczne lub nieograniczne związki 
metali szlachetnych, metali rzadkich oraz pierwiastków  
promieniotwórczych lub izotopów
Inorganic chemicals, organic or inorganic compounds of precious 
metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes

 
 

121,6

 
 

104,3

 
 

75,8

 
 

104,2

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

113,7 85,5 78,5 81,1

Produkty farmaceutyczne
Pharmaceutical products

92,0 91,8 101,7 93,2

 Tablica 21.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 21.  Transaction price indices of imports with Central and Eastern Europe countries by sections and divisions  
  according to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Nawozy
Fertilizers

108,9 110,3 88,4 88,9

Ekstrakty barwników lub środków barwiących; garbniki i ich  
pochodne, barwniki; pigmenty i inne substancje barwiące; farby  
i lakiery; kit i inne masy uszczelniające; atramenty
Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, 
pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty 
and other mastics; inks

 
 

99,4

 
 

92,0

 
 

88,6

 
 

67,8

Olejki eteryczne; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub  
toaletowe
Essential oils; perfumery, cosmetic or toilet preparations

 
103,4

 
99,8

 
81,7

 
92,0

Mydło, preparaty piorące; preparaty smarowe, woski syntetyczne, 
woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania; 
świece; pasy modelarskie; „woski dentystyczne” oraz preparaty 
dentystyczne produkowane na bazie gipsu
Soap, washing preparations; lubricating preparations, artificial 
waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations; candles; 
modelling pastes; ‚’dental waxes’’ and dental preparations with a 
basis of plaster

 
 
 

98,2

 
 
 

80,6

 
 
 

102,7

 
 
 

94,1

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy
Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes

86,1 118,4 111,0 128,7

Materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy  
piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne
Explosives, pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys;  
certain combustible preparations

 
.

 
.

 
.

 
.

Materiały fotograficzne i kinematograficzne
Photographic or cinematographic goods

112,2 100,0 88,9 115,7

Wyroby chemiczne różne
Miscellaneous chemical products

98,7 90,9 104,3 103,6

Tworzywa sztuczne i kauczuk oraz artykuły z nich
Plastics and rubber and articles thereof                              

97,7 96,8 91,1 89,5

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich
Plastics and articles thereof

102,3 94,5 91,5 83,4

Kauczuk i artykuły z kauczuku
Rubber and articles thereof

94,5 98,6 90,8 92,8

Skóry i artykuły z nich
Raw hides and skins, articles thereof                                 

61,4 97,2 81,0 49,3

Skóry i skórki surowe (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóra 
wyprawiona
Raw hides and skins (other than furskins) and leather

 
89,4

 
82,7

 
82,9

 
63,7

Artykuły ze skóry; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, 
torby ręczne i podobne
Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags 
and similar containers

 
111,1

 
99,4

 
74,6

 
97,4

Skóry futerkowe i futra sztuczne, wyroby
Furskins and artificial fur, manufactures thereof

44,3 109,6 91,1 44,1

 Tablica 21.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 21.  Transaction price indices of imports with Central and Eastern Europe countries by sections and divisions  
  according to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Drewno i artykuły z drewna
Wood and articles of wood                                             

107,8 102,7 95,1 89,9

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny
Wood and articles of wood; wood charcoal 

107,8 102,7 95,1 89,9

Korek i artykuły z korka
Cork and articles of cork

174,9 80,8 112,1 113,2

Wyroby ze słomy, wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny
Manufactures of straw, basketware and wickerwork

131,0 141,5 112,0 136,4

Ścier drzewny, papier, tektura i artykuły z nich
Pulp of wood, paper, paperboard and articles thereof                  

113,2 93,1 85,8 90,0

Ścier z drewna; makulatura i odpady papieru
Pulp of wood; waste and scrap of paper

126,3 86,8 72,6 76,0

Parier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury
Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of  
paperboard

105,3 97,4 92,5 98,5

Książki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraficznego; 
manuskrypty, maszynopisy i plany
Printed books, newspapers, pictures and other products of the 
printing industry; manuscripts, typescripts and plants

 
80,4

 
131,8

 
107,7

 
148,3

Materiały i artykuły włókiennicze
Textiles and textile articles                                         

106,5 102,7 91,9 102,6

Jedwab
Silk

. . . .

Wełna; cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia 
końskiego
Wool; fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric

 
92,9

 
51,6

 
111,0

 
49,3

Bawełna
Cotton

99,3 96,7 100,3 89,3

Inne włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy  
papierowej
Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of 
paper yarn

 
100,3

 
119,8

 
103,5

 
113,2

Włókna chemiczne ciągłe
Man-made filaments

94,2 89,5 94,7 84,6

Włókna chemiczne cięte
Man-made staple fibres

104,7 92,9 83,6 81,4

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny 
oraz artykuły z nich
Wadding; felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes 
and cables and articles thereof

 
118,2

 
108,5

 
78,7

 
114,5

Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe
Carpets and other textile floor coverings

93,7 99,5 92,3 91,2

Tkaniny specjalne; tkaniny pluszowe; koronki; tkaniny obiciowe; 
pasmanteria; hafty
Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries;  
trimmings; embroidery

 
84,7

 
100,5

 
82,4

 
58,5

 Tablica 21.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 21.  Transaction price indices of imports with Central and Eastern Europe countries by sections and divisions  
  according to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Wyroby impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane; 
wyroby włókiennicze do celów technicznych
Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile 
articles of a kind suitable for industrial use

 
88,6

 
105,6

 
100,1

 
174,0

Dzianiny i wyroby szydełkowe
Knitted or crocheted fabrics

84,0 104,3 93,5 71,9

Odzież i dodatki odzieżowe dziane lub szydełkowe
Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted

95,7 92,6 97,4 73,9

Odzież i dodatki odzieżowe, bez dzianych i szydełkowanych
Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or  
crocheted

104,3 106,6 109,1 129,7

Inne konfenkcjonowane artykuły włókiennicze; odzież używana  
i używane artykuły włókiennicze; szmaty
Other made-up textile articles; worn clothing and worn textile 
articles; rags

 
99,5

 
110,2

 
97,6

 
83,4

Obuwie, nakrycia głowy, itp.
Footwear, headgear, etc.                         

101,2 88,0 102,0 86,9

Obuwie, getry i części tych artykułów
Footwear, gaiters and the like; parts of such articles

100,2 88,1 102,0 86,9

Nakrycia głowy i ich części
Headgear and parts thereof

119,9 81,0 94,8 60,3

Parasole, laski, bicze, szpicruty i ich części
Umbrellas, walking-sticks, whips, riding-crops and parts thereof

94,6 45,7 109,4 46,6

Preparowane pióra i puch oraz artykuły z piór lub puchu, sztuczne 
kwiaty, artykuły z włosów
Prepared feathers and down and articles made of feathers or of 
down, artificial flowers, articles of human hair

 
102,2

 
100,0

 
102,0

 
70,3

Artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne, szkło
Articles of stone, ceramic products, glass                            

100,4 102,8 98,9 113,8

Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych 
materiałów
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar  
materials

 
96,5

 
105,1

 
99,3

 
85,8

Wyroby ceramiczne
Ceramic products

101,4 106,5 98,6 115,8

Szkło i wyroby ze szkła
Glass and glassware

101,7 101,1 98,8 129,3

Perły, kamienie szlachetne, metale szlachetne i artykuły z nich
Pearls, precious stones and metals, articles thereof                  

72,9 136,8 99,6 102,6

Perły naturalne lub hodowlane; kamienie szlachetne lub  
półszlachetne; metale szlachetne, platery, sztuczna biżuteria; 
monety
Natural or cultured pearls; precious or semi-precious stones;  
precious metals, plate, imitation jewellery; coins

 
 

72,9

 
 

136,8

 
 

99,6

 
 

102,6

Metale nieszlachetne i artykuły z nich
Base metals and articles thereof                                      

105,2 94,3 93,0 103,5

Żeliwo i stal
Iron and steel

105,3 93,3 92,2 109,0

 Tablica 21.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 21.  Transaction price indices of imports with Central and Eastern Europe countries by sections and divisions  
  according to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Artykuły z żeliwa lub stali
Articles of iron or steel

109,4 96,1 94,2 103,7

Miedź i artykuły z miedzi
Copper and articles thereof

105,7 96,1 99,3 113,8

Nikiel i artykuły z niklu
Nickel and articles thereof

117,7 110,0 100,5 118,5

Aluminium i artykuły z aluminium
Aluminium and atricles thereof

103,4 94,4 93,8 92,4

Ołów i artykuły z ołowiu
Lead and articles thereof

95,2 94,0 90,2 106,7

Cynk i artykuły z cynku
Zinc and articles threrof

105,2 95,3 93,0 115,2

Cyna i artykuły z cyny
Tin and articles thereof

90,6 109,1 96,3 106,8

Inne metale nieszlachetne i artykuły z nich
Other base metals and articles thereof

82,6 110,2 125,6 127,1

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i inne sztućce
Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal

116,3 96,6 92,7 104,0

Artykuły różne z metali nieszlachetnych
Miscellaneous articles of base metal

102,6 109,2 97,9 100,9

Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny
Machinery and mechanical appliances, electrical and  
electrotechnical equipment                

104,0 98,1 100,7 100,2

Reaktory jądrowe; kotły; maszyny i urządzenia mechaniczne oraz 
ich części
Nuclear reactors; boilers; machinery and mechanical appliances; 
parts thereof

 
99,9

 
100,8

 
93,8

 
89,9

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory  
i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku 
oraz części i akcesoria
Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound  
recorders and reproducers, television image and sound recorders 
and reproducers and parts and accessories of such articles

 
 

107,7

 
 

95,9

 
 

107,5

 
 

111,6

Sprzęt transportowy
Transport equipment                                                   

94,9 102,2 123,6 109,2

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; 
osprzęt i elementy torów kolejowych i tramwajowych wraz  
z częściami, mechaniczne komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne 
wszelkich typów
Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; 
railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; 
mechanical traffic signalling equipment of all kinds

 
 
 

100,5

 
 
 

100,2

 
 
 

133,7

 
 
 

85,7

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and 
accessories thereof

92,6 113,0 96,9 93,0

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części
Aircraft, spacecraft and parts thereof

97,0 89,4 122,0 106,4

 Tablica 21.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury CN (cd.)
 Table 21.  Transaction price indices of imports with Central and Eastern Europe countries by sections and divisions  
  according to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające
Ships, boats and floating structures

. . . .

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, pomiarowe,  
kontrolne, itp.
Optical, photographic, measuring, checking instruments, etc.

 
92,3

 
99,2

 
88,8

 
63,9

Przyrządy, urządzenia i aparaty optyczne, fotograficzne,  
kinematograficzne, pomiarowo-kontrolne, precyzyjne, medyczne; 
ich części i akcesoria
Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, 
precision, medical instruments and apparatus; parts and accessories 
thereof

 
 

91,2

 
 

99,1

 
 

92,7

 
 

67,1

Zegary i zegarki oraz ich części
Clocks and watches and parts thereof

163,5 96,2 88,8 53,5

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria
Musical instruments; parts and accessories of such articles

94,3 145,7 83,5 125,2

Broń i amunicja
Arms and ammunition                                                   

139,1 71,4 98,8 98,1

Broń i amunicja, ich części i akcesoria
Arms and ammunition, parts and accessories thereof

139,1 71,4 98,8 98,1

Artykuły przemysłowe różne - meble, prefabrykaty budynków, 
zabawki, itp.
Miscellaneous manufactured articles                                   

 
97,7

 
95,2

 
102,8

 
93,3

Meble; pościel, materace, stelaże, lampy i oprawy oświetleniowe;  
reklamy świetlne, znaki informacyjne itp.; budynki prefabrykowane
Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, lamps and  
lighting fitting; illuminated signs, illuminated name-plates and the 
like; prefabricated buildings

 
98,0

 
94,6

 
103,2

 
90,0

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria
Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof

95,8 100,9 92,3 87,8

Różne artykuły przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

96,1 99,5 104,1 113,7

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
Works of art, collectors’ pieces and antiques                         

. . . .

Na głęboki spadek cen (o 22,2%) towarów importowanych miały wpływ głównie produkty mineralne 
i produkty przemysłu chemicznego, których ceny obniżyły się odpowiednio o 27,4% i 17,4%. Wzrosły ceny 
tłuszczów i olejów – o 15,4%, przetworów spożywczych – o 8,5%.

W odniesieniu do 2015 r. niższe ceny zanotowano w sekcjach: produkty mineralne – o 14,3%, produkty 
przemysłu chemicznego – o 10,7%, skóry i artykuły z nich – o 50,7%, przyrządy i aparatura optyczna, fo-
tograficzna, pomiarowa, kontrolna, itp. – o 36,1%. Wzrosły ceny tłuszczów i olejów – o 7,3%, przetworów 
spożywczych – o 5,1%, materiałów i artykułów włókienniczych – o 2,6%.

 Tablica 21.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji  
  i działów nomenklatury CN (dok.)
 Table 21.  Transaction price indices of imports with Central and Eastern Europe countries by sections and divisions  
  according to CN nomenclature (cont.)
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 Tablica 22.  Terms of trade w handlu z krajami Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji i działów  
  nomenklatury CN
 Table 22.  Terms of trade in trade with the Central and Eastern countries by sections and divisions according to CN  
  nomenclature

Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Terms of trade 86,3 104,7 127,0 119,2

Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
Live animals; animal products                                         

90,8 113,4 102,3 115,7

Zwierzęta żywe
Live animals

. . . .

Mięso i podroby jadalne
Meat and edible meat offal

93,1 192,2 125,5 .

Ryby i inne bezkręgowce wodne
Fish and other aquatic invertebrates

77,1 112,9 88,7 91,4

Produkty mleczarskie, jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty 
pochodzenia zwierzęcego
Dairy products, birds’ eggs; natural honey; edible products of animal 
origin

 
101,0

 
99,4

 
107,9

 
139,9

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione
Products of animal origin, n.e.s.

80,4 71,2 101,3 59,1

Produkty pochodzenia roślinnego
Vegetable products                                                    

93,9 99,6 109,6 124,1

Drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie; cięte kwiaty i ozdobne liście
Trees and other plants; bulbs, roots; cut flowers and ornamental 
foliage

97,1 92,5 115,8 63,7

Warzywa
Vegetables

115,9 139,5 97,9 147,9

Owoce i orzechy jadalne
Edible fruits and nuts

78,8 102,2 107,4 128,5

Kawa, herbata i przyprawy
Coffee, tea and spices

95,9 102,3 107,8 130,8

Zboża
Cereals

91,5 88,9 104,6 143,7

Produkty przemysłu młynarskiego; słód, skrobia
Products of the milling industry; malt, starches

98,0 115,9 97,7 115,9

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny  
przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza
Oil seeds and oleaginous fruit; miscellaneous grains, seeds and fruit; 
industrial or medicinal plants; straw and fodder

 
127,9

 
106,3

 
96,1

 
113,5

Szelak; gumy, żywice oraz inne soki i ekstrakty roślinne
Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts

97,8 85,3 60,7 90,4

Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, 
gdzie indziej niewymienione
Vegetable plaiting materials; vegetable products, n.e.s

 
89,6

 
73,6

 
126,3

 
98,0

Tłuszcze i oleje
Fats and oils                                                         

98,1 99,9 83,4 87,8

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, gotowe 
tłuszcze jadalne, woski
Animal or vegetable fats and oils, prepared edible fats, waxes

 
98,1

 
99,9

 
83,4

 
87,8
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Przetwory spożywcze
Prepared foodstuffs                                                   

98,4 102,9 94,9 104,5

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków  i innych  
bezkręgowców wodnych
Preparations of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic 
invertebrates

 
93,5

 
87,4

 
87,4

 
69,9

Cukry i wyroby cukiernicze
Sugars and sugar confectionery

95,8 104,9 96,2 82,8

Kakao i przetwory
Cocoa and cocoa preparations

97,0 116,5 87,0 90,3

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywo cukiernicze
Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks’ products

105,1 97,6 104,2 109,1

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin
Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants

104,7 107,2 101,3 107,9

Różne przetwory spożywcze
Miscellaneous edible preparations

99,3 94,8 118,9 141,7

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet
Beverages, spirits and vinegar

101,1 105,6 80,6 94,2

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza  
dla zwierząt
Residues and waste from the food industries; prepared animal 
fooder

 
103,2

 
96,1

 
98,1

 
111,0

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu
Tobacco and manufactured tobacco substitutes

126,7 98,1 107,0 164,4

Produkty mineralne
Mineral products                                                      

82,0 102,8 122,6 132,1

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement
Salt; sulphur; earths and stone, plastering materials, lime and 
cement

100,8 90,4 129,9 158,8

Rudy metali, żużel i popiół
Ores, slag and ash

112,5 215,6 91,9 178,7

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji;  
substancje bitumiczne; woski mineralne
Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation;  
bituminous substances; mineral waxes

 
80,0

 
102,3

 
121,0

 
130,6

Produkty przemysłu chemicznego
Products of the chemical industry                                     

89,8 107,5 126,5 126,0

Chemikalia nieorganiczne, organiczne lub nieograniczne związki 
metali szlachetnych, metali rzadkich oraz pierwiastków  
promieniotwórczych lub izotopów
Inorganic chemicals, organic or inorganic compounds of precious 
metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes

 
 

85,7

 
 

93,3

 
 

112,4

 
 

85,6

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

95,8 120,8 121,1 138,7

Produkty farmaceutyczne
Pharmaceutical products

103,9 122,0 106,6 105,6

 Tablica 22.  Terms of trade w handlu z krajami Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji i działów  
  nomenklatury CN (cd.)
 Table 22.  Terms of trade in trade with the Central and Eastern countries by sections and divisions according to CN  
  nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Nawozy
Fertilizers

104,1 92,1 106,9 87,5

Ekstrakty barwników lub środków barwiących; garbniki i ich  
pochodne, barwniki; pigmenty i inne substancje barwiące; farby  
i lakiery; kit i inne masy uszczelniające; atramenty
Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, 
pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty 
and other mastics; inks

 
 

104,2

 
 

109,2

 
 

116,8

 
 

173,7

Olejki eteryczne; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub  
toaletowe
Essential oils; perfumery, cosmetic or toilet preparations

 
92,5

 
115,2

 
130,8

 
145,9

Mydło, preparaty piorące; preparaty smarowe, woski syntetyczne, 
woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania; 
świece; pasy modelarskie; „woski dentystyczne” oraz preparaty 
dentystyczne produkowane na bazie gipsu
Soap, washing preparations; lubricating preparations, artificial 
waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations; candles; 
modelling pastes; ‚’dental waxes’’ and dental preparations with a 
basis of plaster

 
 
 

109,6

 
 
 

131,3

 
 
 

102,1

 
 
 

130,6

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy
Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes

119,9 95,7 94,4 92,9

Materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy  
piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne
Explosives, pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys;  
certain combustible preparations

 
.

 
.

 
.

 
.

Materiały fotograficzne i kinematograficzne
Photographic or cinematographic goods

93,4 137,9 120,8 103,7

Wyroby chemiczne różne
Miscellaneous chemical products

110,2 97,5 104,8 92,6

Tworzywa sztuczne i kauczuk oraz artykuły z nich
Plastics and rubber and articles thereof                              

100,7 105,3 110,2 117,3

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich
Plastics and articles thereof

96,0 106,8 108,0 120,7

Kauczuk i artykuły z kauczuku
Rubber and articles thereof

104,8 106,7 117,0 129,2

Skóry i artykuły z nich
Raw hides and skins, articles thereof                                 

156,0 100,6 124,8 195,9

Skóry i skórki surowe (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóra 
wyprawiona
Raw hides and skins (other than furskins) and leather

 
109,4

 
125,0

 
126,4

 
165,5

Artykuły ze skóry; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, 
torby ręczne i podobne
Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags 
and similar containers

 
80,3

 
86,7

 
121,3

 
83,3

Skóry futerkowe i futra sztuczne, wyroby
Furskins and artificial fur, manufactures thereof

238,4 54,3 163,1 158,5

 Tablica 22.  Terms of trade w handlu z krajami Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji i działów  
  nomenklatury CN (cd.)
 Table 22.  Terms of trade in trade with the Central and Eastern countries by sections and divisions according to CN  
  nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Drewno i artykuły z drewna
Wood and articles of wood                                             

99,1 102,6 108,7 122,9

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny
Wood and articles of wood; wood charcoal 

99,2 102,6 108,8 123,1

Korek i artykuły z korka
Cork and articles of cork

. . . .

Wyroby ze słomy, wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny
Manufactures of straw, basketware and wickerwork

70,9 77,8 86,2 65,3

Ścier drzewny, papier, tektura i artykuły z nich
Pulp of wood, paper, paperboard and articles thereof                  

92,9 106,4 115,3 117,2

Ścier z drewna; makulatura i odpady papieru
Pulp of wood; waste and scrap of paper

72,1 109,3 138,4 130,5

Parier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury
Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of  
paperboard

99,9 101,6 108,1 109,2

Książki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraficznego; 
manuskrypty, maszynopisy i plany
Printed books, newspapers, pictures and other products of the 
printing industry; manuscripts, typescripts and plants

 
145,9

 
77,2

 
82,0

 
65,3

Materiały i artykuły włókiennicze
Textiles and textile articles                                         

91,4 98,7 106,3 91,5

Jedwab
Silk

. . . .

Wełna; cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia 
końskiego
Wool; fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric

 
121,9

 
159,7

 
72,1

 
153,8

Bawełna
Cotton

105,1 102,7 90,5 100,0

Inne włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy  
papierowej
Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of 
paper yarn

 
124,6

 
116,5

 
124,4

 
181,2

Włókna chemiczne ciągłe
Man-made filaments

121,1 102,5 113,3 128,3

Włókna chemiczne cięte
Man-made staple fibres

92,7 115,9 101,4 83,2

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny 
oraz artykuły z nich
Wadding; felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes 
and cables and articles thereof

 
74,9

 
99,4

 
133,9

 
90,4

Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe
Carpets and other textile floor coverings

112,7 99,9 93,8 82,1

Tkaniny specjalne; tkaniny pluszowe; koronki; tkaniny obiciowe; 
pasmanteria; hafty
Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries;  
trimmings; embroidery

 
113,3

 
115,7

 
110,4

 
173,0

 Tablica 22.  Terms of trade w handlu z krajami Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji i działów  
  nomenklatury CN (cd.)
 Table 22.  Terms of trade in trade with the Central and Eastern countries by sections and divisions according to CN  
  nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Wyroby impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane; 
wyroby włókiennicze do celów technicznych
Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile 
articles of a kind suitable for industrial use

 
120,2

 
91,5

 
84,8

 
59,8

Dzianiny i wyroby szydełkowe
Knitted or crocheted fabrics

126,8 92,6 111,8 144,6

Odzież i dodatki odzieżowe dziane lub szydełkowe
Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted

98,7 115,3 101,4 115,6

Odzież i dodatki odzieżowe, bez dzianych i szydełkowanych
Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or  
crocheted

87,8 90,2 90,7 62,8

Inne konfenkcjonowane artykuły włókiennicze; odzież używana  
i używane artykuły włókiennicze; szmaty
Other made-up textile articles; worn clothing and worn textile 
articles; rags

 
97,5

 
94,8

 
98,5

 
130,1

Obuwie, nakrycia głowy, itp.
Footwear, headgear, etc.                         

89,5 126,5 93,0 103,0

Obuwie, getry i części tych artykułów
Footwear, gaiters and the like; parts of such articles

90,9 127,1 95,8 109,4

Nakrycia głowy i ich części
Headgear and parts thereof

71,3 129,8 80,3 86,9

Parasole, laski, bicze, szpicruty i ich części
Umbrellas, walking-sticks, whips, riding-crops and parts thereof

90,8 223,2 74,3 136,9

Preparowane pióra i puch oraz artykuły z piór lub puchu, sztuczne 
kwiaty, artykuły z włosów
Prepared feathers and down and articles made of feathers or of 
down, artificial flowers, articles of human hair

 
83,7

 
95,9

 
99,1

 
127,6

Artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne, szkło
Articles of stone, ceramic products, glass                            

97,8 102,7 103,7 87,5

Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych 
materiałów
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar  
materials

 
91,5

 
105,7

 
103,5

 
102,4

Wyroby ceramiczne
Ceramic products

104,0 97,9 101,1 101,6

Szkło i wyroby ze szkła
Glass and glassware

98,6 99,9 110,4 69,5

Perły, kamienie szlachetne, metale szlachetne i artykuły z nich
Pearls, precious stones and metals, articles thereof                  

125,7 71,4 97,3 55,8

Perły naturalne lub hodowlane; kamienie szlachetne lub  
półszlachetne; metale szlachetne, platery, sztuczna biżuteria; 
monety
Natural or cultured pearls; precious or semi-precious stones;  
precious metals, plate, imitation jewellery; coins

 
 

125,7

 
 

71,4

 
 

97,3

 
 

55,8

Metale nieszlachetne i artykuły z nich
Base metals and articles thereof                                      

91,8 109,5 97,0 90,2

Żeliwo i stal
Iron and steel

92,0 105,9 107,5 94,2

 Tablica 22.  Terms of trade w handlu z krajami Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji i działów  
  nomenklatury CN (cd.)
 Table 22.  Terms of trade in trade with the Central and Eastern countries by sections and divisions according to CN  
  nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Artykuły z żeliwa lub stali
Articles of iron or steel

91,4 105,9 100,5 94,8

Miedź i artykuły z miedzi
Copper and articles thereof

92,2 101,2 99,8 89,9

Nikiel i artykuły z niklu
Nickel and articles thereof

91,2 85,7 113,7 115,9

Aluminium i artykuły z aluminium
Aluminium and atricles thereof

99,0 110,3 106,3 110,1

Ołów i artykuły z ołowiu
Lead and articles thereof

95,8 119,0 158,5 156,0

Cynk i artykuły z cynku
Zinc and articles threrof

93,5 99,4 99,5 97,3

Cyna i artykuły z cyny
Tin and articles thereof

112,3 89,2 105,6 76,6

Inne metale nieszlachetne i artykuły z nich
Other base metals and articles thereof

. . . .

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i inne sztućce
Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal

71,1 117,4 68,8 63,0

Artykuły różne z metali nieszlachetnych
Miscellaneous articles of base metal

98,7 95,0 100,4 102,4

Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny
Machinery and mechanical appliances, electrical and  
electrotechnical equipment                

98,6 99,4 98,8 95,9

Reaktory jądrowe; kotły; maszyny i urządzenia mechaniczne oraz 
ich części
Nuclear reactors; boilers; machinery and mechanical appliances; 
parts thereof

 
104,0

 
98,8

 
108,7

 
114,5

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory  
i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku 
oraz części i akcesoria
Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound  
recorders and reproducers, television image and sound recorders 
and reproducers and parts and accessories of such articles

 
 

92,4

 
 

97,2

 
 

87,8

 
 

74,6

Sprzęt transportowy
Transport equipment                                                   

102,3 99,8 80,3 80,8

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; 
osprzęt i elementy torów kolejowych i tramwajowych wraz  
z częściami, mechaniczne komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne 
wszelkich typów
Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; 
railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; 
mechanical traffic signalling equipment of all kinds

 
 
 

97,1

 
 
 

149,1

 
 
 

67,0

 
 
 

171,6

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and 
accessories thereof

102,7 87,6 99,9 92,6

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części
Aircraft, spacecraft and parts thereof

132,7 118,1 140,7 123,1

 Tablica 22.  Terms of trade w handlu z krajami Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji i działów  
  nomenklatury CN (cd.)
 Table 22.  Terms of trade in trade with the Central and Eastern countries by sections and divisions according to CN  
  nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające
Ships, boats and floating structures

. . . .

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, pomiarowe,  
kontrolne, itp.
Optical, photographic, measuring, checking instruments, etc.

 
119,2

 
120,3

 
104,6

 
156,3

Przyrządy, urządzenia i aparaty optyczne, fotograficzne,  
kinematograficzne, pomiarowo-kontrolne, precyzyjne, medyczne; 
ich części i akcesoria
Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, 
precision, medical instruments and apparatus; parts and accessories 
thereof

 
 

120,6

 
 

119,9

 
 

100,6

 
 

148,9

Zegary i zegarki oraz ich części
Clocks and watches and parts thereof

64,2 175,8 163,8 411,5

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria
Musical instruments; parts and accessories of such articles

220,8 166,3 119,8 609,0

Broń i amunicja
Arms and ammunition                                                   

151,3 108,5 . .

Broń i amunicja, ich części i akcesoria
Arms and ammunition, parts and accessories thereof

151,3 108,5 . .

Artykuły przemysłowe różne - meble, prefabrykaty budynków, 
zabawki, itp.
Miscellaneous manufactured articles                                   

 
102,6

 
104,5

 
93,0

 
104,4

Meble; pościel, materace, stelaże, lampy i oprawy oświetleniowe;  
reklamy świetlne, znaki informacyjne itp.; budynki prefabrykowane
Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, lamps and  
lighting fitting; illuminated signs, illuminated name-plates and the 
like; prefabricated buildings

 
97,7

 
98,1

 
95,9

 
94,6

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria
Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof

113,9 96,4 89,6 109,0

Różne artykuły przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

108,7 112,9 92,6 105,9

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
Works of art, collectors’ pieces and antiques                         

. . . .

W 2020 r. niższy spadek cen towarów w eksporcie (o 2,2%) niż w imporcie (o 22,2%) spowodował, że 
wskaźnik „terms of trade” osiągnął korzystny poziom – 127,0. W sekcjach m.in.ukształtował się na poziomie: 
produkty przemysłu chemicznego – 126,5, produkty mineralne – 122,6, skóry i artykuły z nich – 124,8, 
tłuszcze i oleje – 83,4.

W porównaniu z 2015 r. najkorzystniejsze relacje cen osiągnięto w sekcjach: produkty mineralne – 132,1, 
produkty przemysłu chemicznego – 126,0 oraz produkty pochodzenia roślinnego – 124,1. Wskaźnik  „terms 
of trade” ukształtował się niekorzystnie w sekcjach: artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne, szkło – 87,5, 
tłuszcze i oleje – 87,8, materiały i artykuły włókiennicze – 91,5. 

 Tablica 22.  Terms of trade w handlu z krajami Europy Środkowo-Wschodniej według sekcji i działów  
  nomenklatury CN (dok.)
 Table 22.  Terms of trade in trade with the Central and Eastern countries by sections and divisions according to CN  
  nomenclature (cont.)
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1.2.4 Wskaźniki cen transakcyjnych według nomenklatury CN – kraje rozwijające się
1.2.4 Transaction price indices according to the CN nomenclature - developing countries

 Tablica 23.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów rozwijających się według sekcji i działów  
  nomenklatury CN
 Table 23.  Transaction price indices of exports to the developing countries by sections and divisions according to  
  CN nomenclature

Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Eksport
Exports

98,7 103,2 100,8 103,1

Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
Live animals; animal products                                         

92,6 103,5 103,0 100,3

Zwierzęta żywe
Live animals

101,4 107,4 104,4 112,6

Mięso i podroby jadalne
Meat and edible meat offal

95,9 94,3 103,2 98,7

Ryby i inne bezkręgowce wodne
Fish and other aquatic invertebrates

93,5 105,6 86,7 115,0

Produkty mleczarskie, jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty 
pochodzenia zwierzęcego
Dairy products, birds’ eggs; natural honey; edible products of animal 
origin

 
88,8

 
113,1

 
104,9

 
97,3

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione
Products of animal origin, n.e.s.

92,3 97,6 101,5 106,8

Produkty pochodzenia roślinnego
Vegetable products                                                    

106,7 103,1 108,0 115,0

Drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie; cięte kwiaty i ozdobne liście
Trees and other plants; bulbs, roots; cut flowers and ornamental 
foliage

126,1 99,5 94,8 103,7

Warzywa
Vegetables

100,7 108,9 105,3 93,7

Owoce i orzechy jadalne
Edible fruits and nuts

104,7 100,1 132,0 143,4

Kawa, herbata i przyprawy
Coffee, tea and spices

102,9 126,9 87,9 100,9

Zboża
Cereals

107,3 97,0 110,9 112,3

Produkty przemysłu młynarskiego; słód, skrobia
Products of the milling industry; malt, starches

106,8 118,4 84,0 115,7

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny  
przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza
Oil seeds and oleaginous fruit; miscellaneous grains, seeds and fruit; 
industrial or medicinal plants; straw and fodder

 
143,8

 
157,9

 
69,9

 
229,8

Szelak; gumy, żywice oraz inne soki i ekstrakty roślinne
Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts

140,1 167,6 82,1 115,2

Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, 
gdzie indziej niewymienione
Vegetable plaiting materials; vegetable products, n.e.s

 
100,0

 
103,1

 
100,0

 
89,9
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Tłuszcze i oleje
Fats and oils                                                         

96,1 103,7 102,9 109,7

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, gotowe 
tłuszcze jadalne, woski
Animal or vegetable fats and oils, prepared edible fats, waxes

 
96,1

 
103,7

 
102,9

 
109,7

Przetwory spożywcze
Prepared foodstuffs                                                   

94,7 105,5 109,0 103,1

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków  i innych  
bezkręgowców wodnych
Preparations of meat, fish or crustaceans, molluscs or other  aquatic 
invertebrates

 
101,4

 
109,7

 
104,0

 
128,4

Cukry i wyroby cukiernicze
Sugars and sugar confectionery

84,5 99,8 106,3 85,5

Kakao i przetwory
Cocoa and cocoa preparations

95,9 99,8 96,3 77,5

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywo cukiernicze
Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks’ products

93,2 111,2 108,6 109,6

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin
Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants

96,3 101,6 103,3 80,8

Różne przetwory spożywcze
Miscellaneous edible preparations

99,8 93,2 95,8 84,1

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet
Beverages, spirits and vinegar

96,4 107,0 95,2 90,3

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza  
dla zwierząt
Residues and waste from the food industries; prepared animal 
fooder

 
98,7

 
98,6

 
97,8

 
105,5

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu
Tobacco and manufactured tobacco substitutes

107,4 122,4 150,9 194,4

Produkty mineralne
Mineral products                                                      

126,8 97,3 72,0 110,3

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement
Salt; sulphur; earths and stone, plastering materials, lime and 
cement

150,5 88,3 123,0 96,2

Rudy metali, żużel i popiół
Ores, slag and ash

168,8 111,4 190,7 334,1

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji;  
substancje bitumiczne; woski mineralne
Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation;  
bituminous substances; mineral waxes

 
124,3

 
96,8

 
70,0

 
122,7

Produkty przemysłu chemicznego
Products of the chemical industry                                     

95,6 103,3 107,1 105,6

Chemikalia nieorganiczne, organiczne lub nieograniczne związki 
metali szlachetnych, metali rzadkich oraz pierwiastków  
promieniotwórczych lub izotopów
Inorganic chemicals, organic or inorganic compounds of precious 
metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes

 
 

116,9

 
 

96,2

 
 

102,9

 
 

125,1

 Tablica 23.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów rozwijających się według sekcji i działów  
  nomenklatury CN (cd.)
 Table 23.  Transaction price indices of exports to the developing countries by sections and divisions according to  
  CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

103,2 106,7 96,0 117,5

Produkty farmaceutyczne
Pharmaceutical products

90,4 102,7 121,6 129,4

Nawozy
Fertilizers

83,4 111,6 87,6 96,0

Ekstrakty barwników lub środków barwiących; garbniki i ich  
pochodne, barwniki; pigmenty i inne substancje barwiące; farby  
i lakiery; kit i inne masy uszczelniające; atramenty
Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, 
pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty 
and other mastics; inks

 
 

110,7

 
 

109,8

 
 

100,2

 
 

115,5

Olejki eteryczne; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub  
toaletowe
Essential oils; perfumery, cosmetic or toilet preparations

 
91,7

 
104,7

 
102,1

 
91,8

Mydło, preparaty piorące; preparaty smarowe, woski syntetyczne, 
woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania; 
świece; pasy modelarskie; „woski dentystyczne” oraz preparaty 
dentystyczne produkowane na bazie gipsu
Soap, washing preparations; lubricating preparations, artificial 
waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations; candles; 
modelling pastes; ‚’dental waxes’’ and dental preparations with a 
basis of plaster

 
 
 

103,5

 
 
 

103,4

 
 
 

114,6

 
 
 

117,0

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy
Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes

93,0 106,2 119,5 121,9

Materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy  
piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne
Explosives, pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys;  
certain combustible preparations

 
69,9

 
98,7

 
144,3

 
86,8

Materiały fotograficzne i kinematograficzne
Photographic or cinematographic goods

65,6 120,4 73,3 72,5

Wyroby chemiczne różne
Miscellaneous chemical products

92,0 96,7 114,9 80,2

Tworzywa sztuczne i kauczuk oraz artykuły z nich
Plastics and rubber and articles thereof                              

100,0 103,4 94,4 105,9

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich
Plastics and articles thereof

101,4 105,6 96,6 100,0

Kauczuk i artykuły z kauczuku
Rubber and articles thereof

98,7 101,6 92,3 111,1

Skóry i artykuły z nich
Raw hides and skins, articles thereof                                 

98,1 101,3 99,0 89,0

Skóry i skórki surowe (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóra 
wyprawiona
Raw hides and skins (other than furskins) and leather

 
93,9

 
98,2

 
106,8

 
93,2

Artykuły ze skóry; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, 
torby ręczne i podobne
Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags 
and similar containers

 
100,9

 
102,6

 
104,6

 
95,3

 Tablica 23.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów rozwijających się według sekcji i działów  
  nomenklatury CN (cd.)
 Table 23.  Transaction price indices of exports to the developing countries by sections and divisions according to  
  CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Skóry futerkowe i futra sztuczne, wyroby
Furskins and artificial fur, manufactures thereof

100,2 106,4 84,3 69,6

Drewno i artykuły z drewna
Wood and articles of wood                                             

107,8 115,8 105,3 118,9

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny
Wood and articles of wood; wood charcoal 

107,9 115,8 105,3 119,0

Korek i artykuły z korka
Cork and articles of cork

. . . .

Wyroby ze słomy, wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny
Manufactures of straw, basketware and wickerwork

86,7 108,4 117,3 110,7

Ścier drzewny, papier, tektura i artykuły z nich
Pulp of wood, paper, paperboard and articles thereof                  

109,0 91,5 93,4 88,5

Ścier z drewna; makulatura i odpady papieru
Pulp of wood; waste and scrap of paper

106,2 89,6 73,5 62,7

Parier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury
Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of  
paperboard

107,9 90,5 94,2 87,7

Książki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraficznego; 
manuskrypty, maszynopisy i plany
Printed books, newspapers, pictures and other products of the 
printing industry; manuscripts, typescripts and plants

 
129,1

 
109,0

 
97,2

 
122,1

Materiały i artykuły włókiennicze
Textiles and textile articles                                         

93,2 97,4 99,2 79,7

Jedwab
Silk

. . . .

Wełna; cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia 
końskiego
Wool; fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric

 
80,7

 
116,3

 
102,0

 
109,8

Bawełna
Cotton

111,3 90,9 98,5 130,9

Inne włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy  
papierowej
Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of 
paper yarn

 
109,1

 
109,7

 
115,9

 
140,6

Włókna chemiczne ciągłe
Man-made filaments

106,6 98,9 92,0 98,6

Włókna chemiczne cięte
Man-made staple fibres

98,2 64,8 112,2 103,1

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny 
oraz artykuły z nich
Wadding; felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes 
and cables and articles thereof

 
87,0

 
101,7

 
110,5

 
88,0

Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe
Carpets and other textile floor coverings

100,7 105,7 102,4 97,6

 Tablica 23.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów rozwijających się według sekcji i działów  
  nomenklatury CN (cd.)
 Table 23.  Transaction price indices of exports to the developing countries by sections and divisions according to  
  CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Tkaniny specjalne; tkaniny pluszowe; koronki; tkaniny obiciowe; 
pasmanteria; hafty
Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries;  
trimmings; embroidery

 
120,1

 
94,8

 
104,0

 
121,5

Wyroby impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane; 
wyroby włókiennicze do celów technicznych
Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile 
articles of a kind suitable for industrial use

 
79,9

 
99,9

 
100,2

 
93,6

Dzianiny i wyroby szydełkowe
Knitted or crocheted fabrics

102,5 95,0 121,2 128,0

Odzież i dodatki odzieżowe dziane lub szydełkowe
Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted

102,9 89,4 100,1 61,9

Odzież i dodatki odzieżowe, bez dzianych i szydełkowanych
Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or  
crocheted

85,9 91,3 91,7 63,7

Inne konfenkcjonowane artykuły włókiennicze; odzież używana  
i używane artykuły włókiennicze; szmaty
Other made-up textile articles; worn clothing and worn textile 
articles; rags

 
99,0

 
101,6

 
95,7

 
70,7

Obuwie, nakrycia głowy, itp.
Footwear, headgear, etc.                         

102,6 117,5 116,6 131,1

Obuwie, getry i części tych artykułów
Footwear, gaiters and the like; parts of such articles

104,5 117,3 119,8 143,0

Nakrycia głowy i ich części
Headgear and parts thereof

98,6 122,1 99,8 93,3

Parasole, laski, bicze, szpicruty i ich części
Umbrellas, walking-sticks, whips, riding-crops and parts thereof

68,2 144,3 114,1 70,2

Preparowane pióra i puch oraz artykuły z piór lub puchu, sztuczne 
kwiaty, artykuły z włosów
Prepared feathers and down and articles made of feathers or of 
down, artificial flowers, articles of human hair

 
100,9

 
95,4

 
118,0

 
134,0

Artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne, szkło
Articles of stone, ceramic products, glass                            

99,7 112,4 99,5 97,5

Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych 
materiałów
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar  
materials

 
108,5

 
126,6

 
99,3

 
119,8

Wyroby ceramiczne
Ceramic products

98,5 99,9 103,5 94,6

Szkło i wyroby ze szkła
Glass and glassware

89,9 103,0 92,0 68,0

Perły, kamienie szlachetne, metale szlachetne i artykuły z nich
Pearls, precious stones and metals, articles thereof                  

98,8 107,6 97,0 113,7

Perły naturalne lub hodowlane; kamienie szlachetne lub  
półszlachetne; metale szlachetne, platery, sztuczna biżuteria; 
monety
Natural or cultured pearls; precious or semi-precious stones;  
precious metals, plate, imitation jewellery; coins

 
 

98,8

 
 

107,6

 
 

97,0

 
 

113,7

 Tablica 23.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów rozwijających się według sekcji i działów  
  nomenklatury CN (cd.)
 Table 23.  Transaction price indices of exports to the developing countries by sections and divisions according to  
  CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Metale nieszlachetne i artykuły z nich
Base metals and articles thereof                                      

102,6 103,6 99,0 99,9

Żeliwo i stal
Iron and steel

107,7 93,0 95,1 92,1

Artykuły z żeliwa lub stali
Articles of iron or steel

109,0 100,2 94,7 80,5

Miedź i artykuły z miedzi
Copper and articles thereof

99,7 99,7 104,0 121,2

Nikiel i artykuły z niklu
Nickel and articles thereof

112,7 111,3 107,3 134,5

Aluminium i artykuły z aluminium
Aluminium and atricles thereof

101,3 91,0 86,1 84,5

Ołów i artykuły z ołowiu
Lead and articles thereof

86,0 91,2 93,0 84,3

Cynk i artykuły z cynku
Zinc and articles threrof

97,5 96,1 88,7 103,7

Cyna i artykuły z cyny
Tin and articles thereof

99,6 132,8 92,1 161,7

Inne metale nieszlachetne i artykuły z nich
Other base metals and articles thereof

. . . .

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i inne sztućce
Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal

103,9 145,6 101,5 117,6

Artykuły różne z metali nieszlachetnych
Miscellaneous articles of base metal

96,5 99,6 98,8 82,4

Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny
Machinery and mechanical appliances, electrical and  
electrotechnical equipment                

97,3 104,2 105,9 95,1

Reaktory jądrowe; kotły; maszyny i urządzenia mechaniczne oraz 
ich części
Nuclear reactors; boilers; machinery and mechanical appliances; 
parts thereof

 
99,9

 
107,9

 
108,7

 
107,8

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory  
i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku 
oraz części i akcesoria
Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound  
recorders and reproducers, television image and sound recorders 
and reproducers and parts and accessories of such articles

 
 

93,7

 
 

98,8

 
 

102,0

 
 

79,9

Sprzęt transportowy
Transport equipment                                                   

92,3 104,4 96,7 123,0

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; 
osprzęt i elementy torów kolejowych i tramwajowych wraz  
z częściami, mechaniczne komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne 
wszelkich typów
Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; 
railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; 
mechanical traffic signalling equipment of all kinds

 
 
 

80,6

 
 
 

133,3

 
 
 

136,5

 
 
 

155,2

 Tablica 23.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów rozwijających się według sekcji i działów  
  nomenklatury CN (cd.)
 Table 23.  Transaction price indices of exports to the developing countries by sections and divisions according to  
  CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and 
accessories thereof

92,9 98,4 96,9 83,6

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części
Aircraft, spacecraft and parts thereof

90,5 101,6 222,0 318,3

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające
Ships, boats and floating structures

95,6 106,1 90,4 189,9

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, pomiarowe,  
kontrolne, itp.
Optical, photographic, measuring, checking instruments, etc.

 
108,5

 
105,7

 
96,1

 
103,3

Przyrządy, urządzenia i aparaty optyczne, fotograficzne,  
kinematograficzne, pomiarowo-kontrolne, precyzyjne, medyczne; 
ich części i akcesoria
Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, 
precision, medical instruments and apparatus; parts and accessories 
thereof

 
 

108,5

 
 

105,5

 
 

95,9

 
 

102,3

Zegary i zegarki oraz ich części
Clocks and watches and parts thereof

109,0 113,0 108,8 158,8

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria
Musical instruments; parts and accessories of such articles

118,1 113,0 113,6 213,3

Broń i amunicja
Arms and ammunition                                                   

. . . .

Broń i amunicja, ich części i akcesoria
Arms and ammunition, parts and accessories thereof

. . . .

Artykuły przemysłowe różne - meble, prefabrykaty budynków, 
zabawki, itp.
Miscellaneous manufactured articles                                   

 
101,3

 
102,7

 
102,1

 
103,2

Meble; pościel, materace, stelaże, lampy i oprawy oświetleniowe;  
reklamy świetlne, znaki informacyjne itp.; budynki prefabrykowane
Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, lamps and  
lighting fitting; illuminated signs, illuminated name-plates and the 
like; prefabricated buildings

 
100,6

 
101,4

 
103,4

 
101,2

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria
Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof

101,8 104,4 97,9 100,8

Różne artykuły przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

104,0 107,6 98,7 113,1

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
Works of art, collectors’ pieces and antiques                         

. . . .

W eksporcie do krajów rozwijających się najbardziej wzrosły ceny obuwia, nakryć głowy, itp. – o 16,6%, 
przetworów spożywczych – o 9,0%, produktów pochodzenia roślinnego – o 8,0%. Spadły natomiast ceny 
produktów mineralnych – o 28,0%, tworzyw sztucznych i kauczuku oraz artykułów z nich – o 5,6%, sprzętu 
transportowego – o 3,3%.

W stosunku do 2015 r. ceny eksportu znacząco wzrosły w sekcjach: obuwie, nakrycia głowy, itp. – o 31,1%, 
sprzęt transportowy – o 23,0%, produkty pochodzenia roślinnego – o 15,0%. Obniżyły się ceny materiałów 
i artykułów włókienniczych – o 20,3%, skór i artykułów z nich – o 11,0%.

 Tablica 23.  Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu do krajów rozwijających się według sekcji i działów  
  nomenklatury CN (dok.)
 Table 23.  Transaction price indices of exports to the developing countries by sections and divisions according to  
  CN nomenclature (cont.)
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 Tablica 24.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów rozwijających się według sekcji i działów  
  nomenklatury CN
 Table 24.  Transaction price indices of imports with the developing countries by sections and divisions according  
  to CN nomenclature

Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Import
Imports

100,7 100,9 100,0 102,9

Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
Live animals; animal products                                         

100,9 105,8 99,4 110,5

Zwierzęta żywe
Live animals

100,0 100,0 . .

Mięso i podroby jadalne
Meat and edible meat offal

96,1 98,4 114,5 119,6

Ryby i inne bezkręgowce wodne
Fish and other aquatic invertebrates

103,5 114,5 100,4 119,6

Produkty mleczarskie, jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty 
pochodzenia zwierzęcego
Dairy products, birds’ eggs; natural honey; edible products of animal 
origin

 
100,0

 
89,3

 
117,4

 
101,0

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione
Products of animal origin, n.e.s.

95,0 89,2 93,0 97,6

Produkty pochodzenia roślinnego
Vegetable products                                                    

92,3 102,2 100,7 89,8

Drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie; cięte kwiaty i ozdobne liście
Trees and other plants; bulbs, roots; cut flowers and ornamental 
foliage

95,5 100,7 95,5 55,5

Warzywa
Vegetables

80,8 110,4 99,7 101,9

Owoce i orzechy jadalne
Edible fruits and nuts

95,7 100,2 97,2 85,6

Kawa, herbata i przyprawy
Coffee, tea and spices

84,2 97,2 103,3 83,6

Zboża
Cereals

116,3 110,0 116,1 142,8

Produkty przemysłu młynarskiego; słód, skrobia
Products of the milling industry; malt, starches

115,2 94,2 85,2 106,1

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny  
przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza
Oil seeds and oleaginous fruit; miscellaneous grains, seeds and fruit; 
industrial or medicinal plants; straw and fodder

 
90,0

 
108,4

 
105,1

 
94,2

Szelak; gumy, żywice oraz inne soki i ekstrakty roślinne
Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts

128,8 126,4 108,6 137,1

Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, 
gdzie indziej niewymienione
Vegetable plaiting materials; vegetable products, n.e.s

 
94,4

 
98,1

 
99,5

 
77,5

Tłuszcze i oleje
Fats and oils                                                         

105,0 101,5 107,0 131,7

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, gotowe 
tłuszcze jadalne, woski
Animal or vegetable fats and oils, prepared edible fats, waxes

 
105,0

 
101,5

 
107,0

 
131,7



142

chapter 1. transaction price indices

Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Przetwory spożywcze
Prepared foodstuffs                                                   

99,0 97,5 103,5 93,5

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków  i innych  
bezkręgowców wodnych
Preparations of meat, fish or crustaceans, molluscs or other  aquatic 
invertebrates

 
100,7

 
100,1

 
104,9

 
123,3

Cukry i wyroby cukiernicze
Sugars and sugar confectionery

92,4 95,4 107,5 129,0

Kakao i przetwory
Cocoa and cocoa preparations

85,7 101,5 111,0 95,0

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywo cukiernicze
Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks’ products

91,3 108,3 102,4 95,4

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin
Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants

93,5 98,6 98,3 81,1

Różne przetwory spożywcze
Miscellaneous edible preparations

94,2 107,0 95,4 100,7

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet
Beverages, spirits and vinegar

97,6 106,2 107,5 106,3

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza  
dla zwierząt
Residues and waste from the food industries; prepared animal 
fooder

 
105,9

 
92,8

 
107,8

 
94,0

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu
Tobacco and manufactured tobacco substitutes

96,0 99,7 97,8 90,2

Produkty mineralne
Mineral products                                                      

119,0 99,4 74,0 96,2

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement
Salt; sulphur; earths and stone, plastering materials, lime and 
cement

108,5 111,8 101,1 111,3

Rudy metali, żużel i popiół
Ores, slag and ash

93,9 108,4 92,4 127,9

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji;  
substancje bitumiczne; woski mineralne
Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation;  
bituminous substances; mineral waxes

 
123,9

 
97,8

 
70,4

 
91,1

Produkty przemysłu chemicznego
Products of the chemical industry                                     

101,0 95,0 96,1 84,9

Chemikalia nieorganiczne, organiczne lub nieograniczne związki 
metali szlachetnych, metali rzadkich oraz pierwiastków  
promieniotwórczych lub izotopów
Inorganic chemicals, organic or inorganic compounds of precious 
metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes

 
 

105,0

 
 

93,1

 
 

91,2

 
 

75,9

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

96,4 86,1 96,2 76,9

Produkty farmaceutyczne
Pharmaceutical products

107,0 98,3 94,7 70,7

Nawozy
Fertilizers

88,9 107,0 91,6 92,6

 Tablica 24.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów rozwijających się według sekcji i działów  
  nomenklatury CN (cd.)
 Table 24.  Transaction price indices of imports with the developing countries by sections and divisions according  
  to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Ekstrakty barwników lub środków barwiących; garbniki i ich  
pochodne, barwniki; pigmenty i inne substancje barwiące; farby  
i lakiery; kit i inne masy uszczelniające; atramenty
Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, 
pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty 
and other mastics; inks

 
 

104,3

 
 

92,8

 
 

96,5

 
 

88,2

Olejki eteryczne; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub  
toaletowe
Essential oils; perfumery, cosmetic or toilet preparations

 
91,7

 
104,0

 
97,8

 
99,4

Mydło, preparaty piorące; preparaty smarowe, woski syntetyczne, 
woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania; 
świece; pasy modelarskie; „woski dentystyczne” oraz preparaty 
dentystyczne produkowane na bazie gipsu
Soap, washing preparations; lubricating preparations, artificial 
waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations; candles; 
modelling pastes; ‚’dental waxes’’ and dental preparations with a 
basis of plaster

 
 
 

95,1

 
 
 

103,0

 
 
 

97,5

 
 
 

116,8

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy
Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes

96,3 107,9 126,2 110,8

Materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy  
piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne
Explosives, pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys;  
certain combustible preparations

 
.

 
.

 
.

 
.

Materiały fotograficzne i kinematograficzne
Photographic or cinematographic goods

97,6 89,8 90,2 76,1

Wyroby chemiczne różne
Miscellaneous chemical products

110,8 103,9 100,5 108,0

Tworzywa sztuczne i kauczuk oraz artykuły z nich
Plastics and rubber and articles thereof                              

101,7 99,0 97,2 96,8

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich
Plastics and articles thereof

104,3 98,6 91,5 91,1

Kauczuk i artykuły z kauczuku
Rubber and articles thereof

97,0 99,7 109,2 108,4

Skóry i artykuły z nich
Raw hides and skins, articles thereof                                 

94,7 100,3 106,9 93,6

Skóry i skórki surowe (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóra 
wyprawiona
Raw hides and skins (other than furskins) and leather

 
87,1

 
85,6

 
82,0

 
62,3

Artykuły ze skóry; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, 
torby ręczne i podobne
Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags 
and similar containers

 
95,3

 
101,4

 
108,5

 
94,8

Skóry futerkowe i futra sztuczne, wyroby
Furskins and artificial fur, manufactures thereof

120,3 111,9 97,2 130,8

Drewno i artykuły z drewna
Wood and articles of wood                                             

96,5 105,8 98,0 98,6

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny
Wood and articles of wood; wood charcoal 

97,5 104,9 98,2 99,6

 Tablica 24.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów rozwijających się według sekcji i działów  
  nomenklatury CN (cd.)
 Table 24.  Transaction price indices of imports with the developing countries by sections and divisions according  
  to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Korek i artykuły z korka
Cork and articles of cork

90,9 122,5 99,6 114,1

Wyroby ze słomy, wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny
Manufactures of straw, basketware and wickerwork

91,0 109,7 97,0 92,5

Ścier drzewny, papier, tektura i artykuły z nich
Pulp of wood, paper, paperboard and articles thereof                  

102,6 97,4 87,4 82,9

Ścier z drewna; makulatura i odpady papieru
Pulp of wood; waste and scrap of paper

117,8 91,1 77,9 80,8

Parier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury
Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of  
paperboard

96,4 100,7 90,8 83,9

Książki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraficznego; 
manuskrypty, maszynopisy i plany
Printed books, newspapers, pictures and other products of the 
printing industry; manuscripts, typescripts and plants

 
94,4

 
91,6

 
85,2

 
67,4

Materiały i artykuły włókiennicze
Textiles and textile articles                                         

95,9 98,6 106,9 100,4

Jedwab
Silk

134,6 107,2 97,3 94,9

Wełna; cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia 
końskiego
Wool; fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric

 
106,2

 
120,8

 
81,6

 
131,5

Bawełna
Cotton

94,0 101,9 94,8 84,8

Inne włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy  
papierowej
Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of 
paper yarn

 
86,1

 
108,8

 
99,5

 
82,6

Włókna chemiczne ciągłe
Man-made filaments

102,2 100,1 94,2 86,0

Włókna chemiczne cięte
Man-made staple fibres

103,4 98,1 87,7 82,1

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny 
oraz artykuły z nich
Wadding; felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes 
and cables and articles thereof

 
105,7

 
101,3

 
102,9

 
102,1

Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe
Carpets and other textile floor coverings

90,1 108,8 88,7 80,5

Tkaniny specjalne; tkaniny pluszowe; koronki; tkaniny obiciowe; 
pasmanteria; hafty
Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries;  
trimmings; embroidery

 
97,7

 
98,4

 
105,3

 
93,4

Wyroby impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane; 
wyroby włókiennicze do celów technicznych
Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile 
articles of a kind suitable for industrial use

 
94,1

 
106,5

 
96,2

 
86,8

 Tablica 24.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów rozwijających się według sekcji i działów  
  nomenklatury CN (cd.)
 Table 24.  Transaction price indices of imports with the developing countries by sections and divisions according  
  to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Dzianiny i wyroby szydełkowe
Knitted or crocheted fabrics

97,3 103,5 97,1 88,2

Odzież i dodatki odzieżowe dziane lub szydełkowe
Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted

94,9 97,2 111,4 101,8

Odzież i dodatki odzieżowe, bez dzianych i szydełkowanych
Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or  
crocheted

94,4 99,0 104,8 103,6

Inne konfenkcjonowane artykuły włókiennicze; odzież używana  
i używane artykuły włókiennicze; szmaty
Other made-up textile articles; worn clothing and worn textile 
articles; rags

 
101,5

 
95,5

 
120,1

 
105,6

Obuwie, nakrycia głowy, itp.
Footwear, headgear, etc.                         

102,2 102,1 116,0 122,5

Obuwie, getry i części tych artykułów
Footwear, gaiters and the like; parts of such articles

101,5 102,5 118,2 124,6

Nakrycia głowy i ich części
Headgear and parts thereof

120,1 90,8 108,1 118,0

Parasole, laski, bicze, szpicruty i ich części
Umbrellas, walking-sticks, whips, riding-crops and parts thereof

100,0 118,9 81,5 82,5

Preparowane pióra i puch oraz artykuły z piór lub puchu, sztuczne 
kwiaty, artykuły z włosów
Prepared feathers and down and articles made of feathers or of 
down, artificial flowers, articles of human hair

 
97,5

 
105,5

 
97,5

 
108,9

Artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne, szkło
Articles of stone, ceramic products, glass                            

102,1 108,5 100,3 99,7

Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych 
materiałów
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar  
materials

 
100,5

 
112,4

 
105,5

 
112,5

Wyroby ceramiczne
Ceramic products

100,2 112,9 98,9 102,4

Szkło i wyroby ze szkła
Glass and glassware

104,1 103,7 98,7 92,1

Perły, kamienie szlachetne, metale szlachetne i artykuły z nich
Pearls, precious stones and metals, articles thereof                  

96,4 114,1 92,5 91,4

Perły naturalne lub hodowlane; kamienie szlachetne lub  
półszlachetne; metale szlachetne, platery, sztuczna biżuteria; 
monety
Natural or cultured pearls; precious or semi-precious stones;  
precious metals, plate, imitation jewellery; coins

 
 

96,4

 
 

114,1

 
 

92,5

 
 

91,4

Metale nieszlachetne i artykuły z nich
Base metals and articles thereof                                      

102,4 99,1 98,5 100,9

Żeliwo i stal
Iron and steel

105,6 98,2 96,5 109,2

Artykuły z żeliwa lub stali
Articles of iron or steel

101,7 101,6 96,0 97,6

 Tablica 24.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów rozwijających się według sekcji i działów  
  nomenklatury CN (cd.)
 Table 24.  Transaction price indices of imports with the developing countries by sections and divisions according  
  to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Miedź i artykuły z miedzi
Copper and articles thereof

113,9 86,6 102,6 101,4

Nikiel i artykuły z niklu
Nickel and articles thereof

84,2 98,3 158,3 111,0

Aluminium i artykuły z aluminium
Aluminium and atricles thereof

102,3 96,0 100,3 99,1

Ołów i artykuły z ołowiu
Lead and articles thereof

95,0 95,1 97,7 109,0

Cynk i artykuły z cynku
Zinc and articles threrof

100,2 112,3 108,0 143,4

Cyna i artykuły z cyny
Tin and articles thereof

94,9 102,5 90,2 105,7

Inne metale nieszlachetne i artykuły z nich
Other base metals and articles thereof

102,7 92,6 93,2 88,8

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i inne sztućce
Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal

98,1 104,0 101,1 96,5

Artykuły różne z metali nieszlachetnych
Miscellaneous articles of base metal

100,2 102,9 101,3 105,6

Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny
Machinery and mechanical appliances, electrical and  
electrotechnical equipment                

101,3 102,2 100,0 108,8

Reaktory jądrowe; kotły; maszyny i urządzenia mechaniczne oraz 
ich części
Nuclear reactors; boilers; machinery and mechanical appliances; 
parts thereof

 
102,0

 
100,3

 
100,8

 
111,2

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory  
i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku 
oraz części i akcesoria
Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound  
recorders and reproducers, television image and sound recorders 
and reproducers and parts and accessories of such articles

 
 

100,9

 
 

103,3

 
 

99,6

 
 

107,5

Sprzęt transportowy
Transport equipment                                                   

99,4 105,0 102,2 111,2

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; 
osprzęt i elementy torów kolejowych i tramwajowych wraz  
z częściami, mechaniczne komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne 
wszelkich typów
Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; 
railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; 
mechanical traffic signalling equipment of all kinds

 
 
 

109,3

 
 
 

91,7

 
 
 

115,0

 
 
 

108,3

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and 
accessories thereof

102,5 104,0 100,8 112,1

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części
Aircraft, spacecraft and parts thereof

79,2 134,8 184,4 288,1

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające
Ships, boats and floating structures

. . . .

 Tablica 24.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów rozwijających się według sekcji i działów  
  nomenklatury CN (cd.)
 Table 24.  Transaction price indices of imports with the developing countries by sections and divisions according  
  to CN nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, pomiarowe,  
kontrolne, itp.
Optical, photographic, measuring, checking instruments, etc.

 
99,2

 
105,3

 
100,1

 
100,2

Przyrządy, urządzenia i aparaty optyczne, fotograficzne,  
kinematograficzne, pomiarowo-kontrolne, precyzyjne, medyczne; 
ich części i akcesoria
Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, 
precision, medical instruments and apparatus; parts and accessories 
thereof

 
 

98,9

 
 

104,4

 
 

99,6

 
 

98,9

Zegary i zegarki oraz ich części
Clocks and watches and parts thereof

105,7 125,0 110,0 132,1

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria
Musical instruments; parts and accessories of such articles

99,2 102,4 94,6 87,5

Broń i amunicja
Arms and ammunition                                                   

85,8 106,1 132,1 110,7

Broń i amunicja, ich części i akcesoria
Arms and ammunition, parts and accessories thereof

85,8 106,1 132,1 110,7

Artykuły przemysłowe różne - meble, prefabrykaty budynków, 
zabawki, itp.
Miscellaneous manufactured articles                                   

 
96,5

 
103,9

 
101,5

 
103,3

Meble; pościel, materace, stelaże, lampy i oprawy oświetleniowe;  
reklamy świetlne, znaki informacyjne itp.; budynki prefabrykowane
Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, lamps and  
lighting fitting; illuminated signs, illuminated name-plates and the 
like; prefabricated buildings

 
97,2

 
104,7

 
103,5

 
99,5

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria
Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof

95,4 102,9 100,2 109,0

Różne artykuły przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

99,9 104,8 97,4 96,5

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
Works of art, collectors’ pieces and antiques                         

. . . .

Ceny towarów importowanych w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego utrzymały się na tym samym 
poziomie. Nastąpiły zmiany w poszczególnych sekcjach. Wzrosły ceny obuwia, nakryć głowy, itp. – o 16,0%, 
tłuszczów i olejów – o 7,0%, skór i artykułów z nich oraz materiałów i artykułów włókienniczych – o 6,9%. 
Natomiast, najbardziej spadły ceny produktów mineralnych – o 26,0%.

W porównaniu z 2015 r. wzrosły ceny obuwia, nakryć głowy, itp. – o 22,5%, tłuszczów i olejów – o 31,7%, 
sprzętu transportowego – o 11,2%. Obniżyły się ceny produktów przemysłu chemicznego – o 15,1%, pro-
duktów pochodzenia roślinnego – o 10,2%. 

 Tablica 24.  Wskaźniki cen transakcyjnych importu z krajów rozwijających się według sekcji i działów  
  nomenklatury CN (dok.)
 Table 24.  Transaction price indices of imports with the developing countries by sections and divisions according  
  to CN nomenclature (cont.)
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 Tablica 25.  Terms of trade w handlu z krajami rozwijającymi się według sekcji i działów nomenklatury CN
 Table 25 .  Terms of trade in trade with the developing countries by sections and divisions according to CN  
  nomenclature

Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Terms of trade 98,0 102,3 100,8 100,2

Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
Live animals; animal products                                         

91,8 97,8 103,6 90,8

Zwierzęta żywe
Live animals

. . . .

Mięso i podroby jadalne
Meat and edible meat offal

99,8 95,8 90,1 82,5

Ryby i inne bezkręgowce wodne
Fish and other aquatic invertebrates

90,3 92,2 86,4 96,2

Produkty mleczarskie, jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty 
pochodzenia zwierzęcego
Dairy products, birds’ eggs; natural honey; edible products of animal 
origin

 
88,8

 
126,7

 
89,4

 
96,3

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione
Products of animal origin, n.e.s.

97,2 109,4 109,1 109,4

Produkty pochodzenia roślinnego
Vegetable products                                                    

115,6 100,9 107,2 128,1

Drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie; cięte kwiaty i ozdobne liście
Trees and other plants; bulbs, roots; cut flowers and ornamental 
foliage

132,0 98,8 99,3 186,8

Warzywa
Vegetables

124,6 98,6 105,6 92,0

Owoce i orzechy jadalne
Edible fruits and nuts

109,4 99,9 135,8 167,5

Kawa, herbata i przyprawy
Coffee, tea and spices

122,2 130,6 85,1 120,7

Zboża
Cereals

92,3 88,2 95,5 78,6

Produkty przemysłu młynarskiego; słód, skrobia
Products of the milling industry; malt, starches

92,7 125,7 98,6 109,0

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny  
przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza
Oil seeds and oleaginous fruit; miscellaneous grains, seeds and fruit; 
industrial or medicinal plants; straw and fodder

 
159,8

 
145,7

 
66,5

 
243,9

Szelak; gumy, żywice oraz inne soki i ekstrakty roślinne
Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts

108,8 132,6 75,6 84,0

Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, 
gdzie indziej niewymienione
Vegetable plaiting materials; vegetable products, n.e.s

 
105,9

 
105,1

 
100,5

 
116,0

Tłuszcze i oleje
Fats and oils                                                         

91,5 102,2 96,2 83,3

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, gotowe 
tłuszcze jadalne, woski
Animal or vegetable fats and oils, prepared edible fats, waxes

 
91,5

 
102,2

 
96,2

 
83,3
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Przetwory spożywcze
Prepared foodstuffs                                                   

95,7 108,2 105,3 110,3

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków  i innych  
bezkręgowców wodnych
Preparations of meat, fish or crustaceans, molluscs or other  aquatic 
invertebrates

 
100,7

 
109,6

 
99,1

 
104,1

Cukry i wyroby cukiernicze
Sugars and sugar confectionery

91,5 104,6 98,9 66,3

Kakao i przetwory
Cocoa and cocoa preparations

111,9 98,3 86,8 81,6

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywo cukiernicze
Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks’ products

102,1 102,7 106,1 114,9

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin
Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants

103,0 103,0 105,1 99,6

Różne przetwory spożywcze
Miscellaneous edible preparations

105,9 87,1 100,4 83,5

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet
Beverages, spirits and vinegar

98,8 100,8 88,6 84,9

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza  
dla zwierząt
Residues and waste from the food industries; prepared animal 
fooder

 
93,2

 
106,3

 
90,7

 
112,2

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu
Tobacco and manufactured tobacco substitutes

111,9 122,8 154,3 215,5

Produkty mineralne
Mineral products                                                      

106,6 97,9 97,3 114,7

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement
Salt; sulphur; earths and stone, plastering materials, lime and 
cement

138,7 79,0 121,7 86,4

Rudy metali, żużel i popiół
Ores, slag and ash

179,8 102,8 206,4 261,2

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji;  
substancje bitumiczne; woski mineralne
Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation;  
bituminous substances; mineral waxes

 
100,3

 
99,0

 
99,4

 
134,7

Produkty przemysłu chemicznego
Products of the chemical industry                                     

94,7 108,7 111,4 124,4

Chemikalia nieorganiczne, organiczne lub nieograniczne związki 
metali szlachetnych, metali rzadkich oraz pierwiastków  
promieniotwórczych lub izotopów
Inorganic chemicals, organic or inorganic compounds of precious 
metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes

 
 

111,3

 
 

103,3

 
 

112,8

 
 

164,8

Chemikalia organiczne
Organic chemicals

107,1 123,9 99,8 152,8

Produkty farmaceutyczne
Pharmaceutical products

84,5 104,5 128,4 183,0

 Tablica 25.  Terms of trade w handlu z krajami rozwijającymi się według sekcji i działów nomenklatury  
  CN (cd.)
 Table 25 .  Terms of trade in trade with the developing countries by sections and divisions according to CN  
  nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Nawozy
Fertilizers

93,8 104,3 95,6 103,7

Ekstrakty barwników lub środków barwiących; garbniki i ich  
pochodne, barwniki; pigmenty i inne substancje barwiące; farby  
i lakiery; kit i inne masy uszczelniające; atramenty
Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, 
pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty 
and other mastics; inks

 
 

106,1

 
 

118,3

 
 

103,8

 
 

131,0

Olejki eteryczne; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub  
toaletowe
Essential oils; perfumery, cosmetic or toilet preparations

 
100,0

 
100,7

 
104,4

 
92,4

Mydło, preparaty piorące; preparaty smarowe, woski syntetyczne, 
woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania; 
świece; pasy modelarskie; „woski dentystyczne” oraz preparaty 
dentystyczne produkowane na bazie gipsu
Soap, washing preparations; lubricating preparations, artificial 
waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations; candles; 
modelling pastes; ‚’dental waxes’’ and dental preparations with a 
basis of plaster

 
 
 

108,8

 
 
 

100,4

 
 
 

117,5

 
 
 

100,2

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy
Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes

96,6 98,4 94,7 110,0

Materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy  
piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne
Explosives, pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys;  
certain combustible preparations

 
.

 
.

 
.

 
.

Materiały fotograficzne i kinematograficzne
Photographic or cinematographic goods

67,2 134,1 81,3 95,3

Wyroby chemiczne różne
Miscellaneous chemical products

83,0 93,1 114,3 74,3

Tworzywa sztuczne i kauczuk oraz artykuły z nich
Plastics and rubber and articles thereof                              

98,3 104,4 97,1 109,4

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich
Plastics and articles thereof

97,2 107,1 105,6 109,8

Kauczuk i artykuły z kauczuku
Rubber and articles thereof

101,8 101,9 84,5 102,5

Skóry i artykuły z nich
Raw hides and skins, articles thereof                                 

103,6 101,0 92,6 95,1

Skóry i skórki surowe (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóra 
wyprawiona
Raw hides and skins (other than furskins) and leather

 
107,8

 
114,7

 
130,2

 
149,6

Artykuły ze skóry; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, 
torby ręczne i podobne
Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags 
and similar containers

 
105,9

 
101,2

 
96,4

 
100,5

Skóry futerkowe i futra sztuczne, wyroby
Furskins and artificial fur, manufactures thereof

83,3 95,1 86,7 53,2

 Tablica 25.  Terms of trade w handlu z krajami rozwijającymi się według sekcji i działów nomenklatury  
  CN (cd.)
 Table 25 .  Terms of trade in trade with the developing countries by sections and divisions according to CN  
  nomenclature (cont.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Drewno i artykuły z drewna
Wood and articles of wood                                             

111,7 109,5 107,4 120,6

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny
Wood and articles of wood; wood charcoal 

110,7 110,4 107,2 119,5

Korek i artykuły z korka
Cork and articles of cork

. . . .

Wyroby ze słomy, wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny
Manufactures of straw, basketware and wickerwork

95,3 98,8 120,9 119,7

Ścier drzewny, papier, tektura i artykuły z nich
Pulp of wood, paper, paperboard and articles thereof                  

106,2 93,9 106,9 106,8

Ścier z drewna; makulatura i odpady papieru
Pulp of wood; waste and scrap of paper

90,2 98,4 94,4 77,6

Parier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury
Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of  
paperboard

111,9 89,9 103,7 104,5

Książki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraficznego; 
manuskrypty, maszynopisy i plany
Printed books, newspapers, pictures and other products of the 
printing industry; manuscripts, typescripts and plants

 
136,8

 
119,0

 
114,1

 
181,2

Materiały i artykuły włókiennicze
Textiles and textile articles                                         

97,2 98,8 92,8 79,4

Jedwab
Silk

. . . .

Wełna; cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia 
końskiego
Wool; fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric

 
76,0

 
96,3

 
125,0

 
83,5

Bawełna
Cotton

118,4 89,2 103,9 154,4

Inne włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy  
papierowej
Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of 
paper yarn

 
126,7

 
100,8

 
116,5

 
170,2

Włókna chemiczne ciągłe
Man-made filaments

104,3 98,8 97,7 114,7

Włókna chemiczne cięte
Man-made staple fibres

95,0 66,1 127,9 125,6

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny 
oraz artykuły z nich
Wadding; felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes 
and cables and articles thereof

 
82,3

 
100,4

 
107,4

 
86,2

Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe
Carpets and other textile floor coverings

111,8 97,2 115,4 121,2

Tkaniny specjalne; tkaniny pluszowe; koronki; tkaniny obiciowe; 
pasmanteria; hafty
Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries;  
trimmings; embroidery

 
122,9

 
96,3

 
98,8

 
130,1

 Tablica 25.  Terms of trade w handlu z krajami rozwijającymi się według sekcji i działów nomenklatury  
  CN (cd.)
 Table 25 .  Terms of trade in trade with the developing countries by sections and divisions according to CN  
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Wyroby impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane; 
wyroby włókiennicze do celów technicznych
Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile 
articles of a kind suitable for industrial use

 
84,9

 
93,8

 
104,2

 
107,8

Dzianiny i wyroby szydełkowe
Knitted or crocheted fabrics

105,3 91,8 124,8 145,1

Odzież i dodatki odzieżowe dziane lub szydełkowe
Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted

108,4 92,0 89,9 60,8

Odzież i dodatki odzieżowe, bez dzianych i szydełkowanych
Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or  
crocheted

91,0 92,2 87,5 61,5

Inne konfenkcjonowane artykuły włókiennicze; odzież używana  
i używane artykuły włókiennicze; szmaty
Other made-up textile articles; worn clothing and worn textile 
articles; rags

 
97,5

 
106,4

 
79,7

 
67,0

Obuwie, nakrycia głowy, itp.
Footwear, headgear, etc.                         

100,4 115,1 100,5 107,0

Obuwie, getry i części tych artykułów
Footwear, gaiters and the like; parts of such articles

103,0 114,4 101,4 114,8

Nakrycia głowy i ich części
Headgear and parts thereof

82,1 134,5 92,3 79,1

Parasole, laski, bicze, szpicruty i ich części
Umbrellas, walking-sticks, whips, riding-crops and parts thereof

68,2 121,4 140,0 85,1

Preparowane pióra i puch oraz artykuły z piór lub puchu, sztuczne 
kwiaty, artykuły z włosów
Prepared feathers and down and articles made of feathers or of 
down, artificial flowers, articles of human hair

 
103,5

 
90,4

 
121,0

 
123,0

Artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne, szkło
Articles of stone, ceramic products, glass                            

97,6 103,6 99,2 97,8

Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych 
materiałów
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar  
materials

 
108,0

 
112,6

 
94,1

 
106,5

Wyroby ceramiczne
Ceramic products

98,3 88,5 104,7 92,4

Szkło i wyroby ze szkła
Glass and glassware

86,4 99,3 93,2 73,8

Perły, kamienie szlachetne, metale szlachetne i artykuły z nich
Pearls, precious stones and metals, articles thereof                  

102,5 94,3 104,9 124,4

Perły naturalne lub hodowlane; kamienie szlachetne lub  
półszlachetne; metale szlachetne, platery, sztuczna biżuteria; 
monety
Natural or cultured pearls; precious or semi-precious stones;  
precious metals, plate, imitation jewellery; coins

 
 

102,5

 
 

94,3

 
 

104,9

 
 

124,4

Metale nieszlachetne i artykuły z nich
Base metals and articles thereof                                      

100,2 104,5 100,5 99,0

Żeliwo i stal
Iron and steel

102,0 94,7 98,5 84,3

 Tablica 25.  Terms of trade w handlu z krajami rozwijającymi się według sekcji i działów nomenklatury  
  CN (cd.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Artykuły z żeliwa lub stali
Articles of iron or steel

107,2 98,6 98,6 82,5

Miedź i artykuły z miedzi
Copper and articles thereof

87,5 115,1 101,4 119,5

Nikiel i artykuły z niklu
Nickel and articles thereof

133,8 113,2 67,8 121,2

Aluminium i artykuły z aluminium
Aluminium and atricles thereof

99,0 94,8 85,8 85,3

Ołów i artykuły z ołowiu
Lead and articles thereof

90,5 95,9 95,2 77,3

Cynk i artykuły z cynku
Zinc and articles threrof

97,3 85,6 82,1 72,3

Cyna i artykuły z cyny
Tin and articles thereof

105,0 129,6 102,1 153,0

Inne metale nieszlachetne i artykuły z nich
Other base metals and articles thereof

. . . .

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i inne sztućce
Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal

105,9 140,0 100,4 121,9

Artykuły różne z metali nieszlachetnych
Miscellaneous articles of base metal

96,3 96,8 97,5 78,0

Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny
Machinery and mechanical appliances, electrical and  
electrotechnical equipment                

96,1 102,0 105,9 87,4

Reaktory jądrowe; kotły; maszyny i urządzenia mechaniczne oraz 
ich części
Nuclear reactors; boilers; machinery and mechanical appliances; 
parts thereof

 
97,9

 
107,6

 
107,8

 
96,9

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory  
i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku 
oraz części i akcesoria
Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound  
recorders and reproducers, television image and sound recorders 
and reproducers and parts and accessories of such articles

 
 

92,9

 
 

95,6

 
 

102,4

 
 

74,3

Sprzęt transportowy
Transport equipment                                                   

92,9 99,4 94,6 110,6

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; 
osprzęt i elementy torów kolejowych i tramwajowych wraz  
z częściami, mechaniczne komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne 
wszelkich typów
Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; 
railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; 
mechanical traffic signalling equipment of all kinds

 
 
 

73,7

 
 
 

145,4

 
 
 

118,7

 
 
 

143,3

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and 
accessories thereof

90,6 94,6 96,1 74,6

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części
Aircraft, spacecraft and parts thereof

114,3 75,4 120,4 110,5

 Tablica 25.  Terms of trade w handlu z krajami rozwijającymi się według sekcji i działów nomenklatury  
  CN (cd.)
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Sekcje / Działy
Sections / Divisions

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające
Ships, boats and floating structures

. . . .

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, pomiarowe,  
kontrolne, itp.
Optical, photographic, measuring, checking instruments, etc.

 
109,4

 
101,2

 
96,0

 
103,1

Przyrządy, urządzenia i aparaty optyczne, fotograficzne,  
kinematograficzne, pomiarowo-kontrolne, precyzyjne, medyczne; 
ich części i akcesoria
Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, 
precision, medical instruments and apparatus; parts and accessories 
thereof

 
 

109,7

 
 

101,1

 
 

96,3

 
 

103,4

Zegary i zegarki oraz ich części
Clocks and watches and parts thereof

103,1 90,4 98,9 120,2

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria
Musical instruments; parts and accessories of such articles

119,1 110,4 120,1 243,8

Broń i amunicja
Arms and ammunition                                                   

116,6 94,3 . .

Broń i amunicja, ich części i akcesoria
Arms and ammunition, parts and accessories thereof

116,6 94,3 . .

Artykuły przemysłowe różne - meble, prefabrykaty budynków, 
zabawki, itp.
Miscellaneous manufactured articles                                   

 
105,0

 
98,8

 
100,6

 
99,9

Meble; pościel, materace, stelaże, lampy i oprawy oświetleniowe;  
reklamy świetlne, znaki informacyjne itp.; budynki prefabrykowane
Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, lamps and  
lighting fitting; illuminated signs, illuminated name-plates and the 
like; prefabricated buildings

 
103,5

 
96,8

 
99,9

 
101,7

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria
Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof

106,7 101,5 97,7 92,5

Różne artykuły przemysłowe
Miscellaneous manufactured articles

104,1 102,7 101,3 117,2

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
Works of art, collectors’ pieces and antiques                         

. . . .

W 2020 r. relacje cen eksportu i importu osiągnęły korzystny poziom szczególnie w sekcjach: produkty 
przemysłu chemicznego – 111,4, drewno i artykuły z drewna – 107,4, produkty pochodzenia roślinnego – 
107,2. Niekorzystnie wskaźnik „terms of trade” kształtował się dla materiałów i artykułów włókienniczych 
– 92,8 oraz sprzętu transportowego – 94,6.

W stosunku do 2015 r. w wyniku wyższej dynamiki cen w eksporcie niż w imporcie wskaźnik „terms of trade” 
ukształtował się na korzystnym poziomie w sekcjach: produkty pochodzenia roślinnego – 128,1, produkty 
przemysłu chemicznego – 124,4, drewno i artykuły z drewna – 120,6. Niekorzystne relacje cen zanotowano 
m.in. w sekcjach: materiały i artykuły włókiennicze – 79,4, tłuszcze i oleje – 83,3.

 Tablica 25.  Terms of trade w handlu z krajami rozwijającymi się według sekcji i działów nomenklatury  
  CN (dok.)
 Table 25 .  Terms of trade in trade with the developing countries by sections and divisions according to CN  
  nomenclature (cont.)
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1.3 Wskaźniki cen transakcyjnych według klasyfikacji BEC
1.3 Transaction price indices according to the BEC classification

Klasyfikacja Towarowa Handlu Zagranicznego według Głównych Kategorii Ekonomicznych (BEC) jest 
klasyfikacją stosowaną w statystyce handlu zagranicznego do opracowania danych o kierunkach wyko-
rzystania importu i eksportu, a przygotowana przez Departament Statystyki ONZ. Dane zaprezentowane 
są według Rev. 4.

1.3.1 Wskaźniki cen rozdysponowania importu według kierunków przeznaczenia 
1.3.1 Price indices of the distribution of imports by destination

 Tablica 26.  Wskaźniki cen rozdysponowania importu według kierunków przeznaczenia
 Table 26.  Price indices of imports by end-use

Wyszczególnienie
Specification

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

DOBRA INWESTYCYJNE  
CAPITAL GOODS 

98,9 101,9 101,6 100,8

Dobra inwestycyjne (z wyjątkiem środków transportu)  
Capital goods (except transport equipment)

99,5 101,6 101,3 100,1

Środki transportu przemysłowe  
Transport equipment, industrial

96,5 103 103,7 104,5

ZUŻYCIE POŚREDNIE  
INTERMEDIATE GOODS

105,4 99,8 96,9 103,9

Żywność i napoje, nieprzetworzone, głównie dla przemysłu  
Food and beverages, primary, mainly for industry

86,3 110,1 100,5 107,2

Żywność i napoje, przetworzone, głównie dla przemysłu  
Food and beverages, processed, mainly for industry

92,0 101,7 106,9 103,2

Towary zaopatrzeniowe dla przemy słu gdzie indziej  
niewymienione, nieprzetworzone  
Industrial supplies not elsewhere specified, primary

 
97,7

 
103,8

 
98,0

 
106,1

Towary zaopatrzeniowe dla przemy słu gdzie indziej  
niewymienione, przetworzone  
Industrial supplies not elsewhere specified, processed

 
104,0

 
98,6

 
98,3

 
101,9

Paliwa i smary, nieprzetworzone  
Fuels and lubricants, primary

123,1 96,1 71,1 87,4

Paliwa i smary, przetworzone (inne niż benzyny silnikowe)  
Fuels and lubricants, processed (other than motor spirit)

117,5 99,1 75,2 86,9

Części i akcesoria do dóbr inwersty-cyjnych (z wyjątkiem 
części i akce-soriów do środków transportu)  
Parts and accesories of capital goods (except transport 
equipment)

 
100,6

 
100,2

 
105,4

 
108,1

Części i akcesoria do środków tran sportu  
Parts and accesories of tranport equipment 

105,2 105,4 108,0 122,1

TOWARY KONSUMPCYJNE  
CONSUMPTION GOODS

99,8 104,9 103,3 111,3

Żywność i napoje, nieprzetworzone, głównie dla  
gospodarstw domo wych 
Food and beverages, primary, mainly for household  
consumption

 
97,8

 
99,9

 
97,6

 
105,3

Żywność i napoje, przetworzone, głównie dla gospodarstw 
domo wych 
Food and beverages, processed, mainly for household 
consumption

 
96,9

 
104,2

 
99,8

 
104,3
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Wyszczególnienie
Specification

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Samochody osobowe  
Passenger motor cars

107,7 106,4 100,9 127,3

Środki transportu, nieprzemysłowe  
Transport equipment, non-industrial

85,3 98,5 115,9 143,4

Towary konsumpcyjne gdzie indziej niewymienione,  
trwałego użytku  
Consumer goods not elsewhere specified, durable

 
99,7

 
103,9

 
97,6

 
103,2

Towary konsumpcyjne gdzie indziej niewymienione,  
półtrwałego użytku 
Consumer goods not elsewhere specified, semi-durable

 
98,4

 
102,4

 
107,8

 
110,0

Towary konsumpcyjne gdzie indziej niewymienione,  
nietrwałego użytku 
Consumer goods not elsewhere specified, non-durable

 
99,3

 
110,2

 
106,0

 
113,2

W 2020 r. ceny importu towarów według kierunków ich przeznaczenia obniżyły się w towarach na zużycie 
pośrednie – o 3,1%, w tym przede wszystkim – paliwa i smary, nieprzetworzone i przetworzone (odpo-
wiednio o 28,9% i 24,8%). Natomiast, wzrosły ceny towarów konsumpcyjnych (o 3,3%), w tym głównie 
środków transportu nieprzemysłowego (o 15,9%), towarów konsumpcyjnych półtrwałego i nietrwałego 
użytku (odpowiednio o 7,8% i 6,0%), samochodów osobowych (o 0,9%), a także dóbr inwestycyjnych  
(o 1,6%), w tym głównie cen środków transportu przemysłowego (o 3,7%).

W porównaniu z 2015 r. wzrosły ceny importowanych towarów z przeznaczeniem na konsumpcję (o 11,3%) 
i zużycie pośrednie (o 3,9%), a także dóbr inwestycyjnych (o 0,8%). Najszybciej rosły ceny środków trans-
portu, nieprzemysłowych (o 43,4%), samochodów osobowych (o 27,3%), części i akcesoriów do środków 
transportu (o 22,1%). Po cenach niższych niż w 2015 r. importowano paliwa i smary nieprzetworzone – 
o 12,6% oraz paliwa i smary przetworzone (inne niż benzyny silnikowe) – o 13,1%.

1.3.2 Wskaźniki cen rozdysponowania eksportu i importu według głównych kategorii 
ekonomicznych

1.3.2 Price indices of distribution of export and import by broad economic categories

W 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego wzrosły ceny rozdysponowania eksportu we wszystkich 
głównych kategoriach ekonomicznych (BEC) oprócz paliw i smarów, gdzie zanotowano spadek o 23,3%. 
Największe wzrosty cen uzyskano w eksporcie środków transportu, części, akcesoriów – o 7,2% oraz towa-
rów konsumpcyjnych, gdzie indziej niewymienionych – o 4,6%.

 Tablica 27.  Wskaźniki cen rozdysponowania eksportu według głównych kategorii ekonomicznych 
 Table 27.  Price indices of exports by Broad Economic Categories 

Wyszczególnienie
Specification

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Żywność i napoje  
Food and beverages

99,0 101,9 102,9 105,2

Nieprzetworzone  
Primary

103,4 101,7 105,5 111,5

głównie dla przemysłu  
mainly for industry

104,8 100,1 104,7 107,9

 Tablica 26.  Wskaźniki cen rozdysponowania importu według kierunków przeznaczenia (dok.)
 Table 26.  Price indices of imports by end-use (cont.)
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Wyszczególnienie
Specification

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

głównie dla gospodarstw domowych 
mainly for household consumption

103,0 102,2 105,9 113,5

Przetworzone  
Processed

98,2 102,0 102,3 104,1

głównie dla przemysłu  
mainly for industry

88,1 117,5 109,2 109,0

głównie dla gospodarstw domowych 
mainly for household consumption

99,0 100,9 101,7 103,6

Towary zaopatrzeniowe dla przemysłu, gdzie indziej  
niewymienione  
Industrial supplies not elsewhere specified

 
103,4

 
102,2

 
100,0

 
107,8

Nieprzetworzone  
Primary

104,9 98,8 98,4 99,4

Przetworzone  
Processed

103,3 102,5 100,1 100,1

Paliwa i smary  
Fuels and lubricants

111,2 101,7 76,7 112,9

Nieprzetworzone  
Primary

103,6 101,7 79,9 114,9

Przetworzone  
Processed

112,7 101,7 76,0 112,3

Dobra inwestycyjne (z wyjątkiem środków transportu), 
części, akcesoria  
Capital goods (except transport equipment) and parts 
and accessories thereof

 
104,7

 
103,3

 
103,3

 
105,9

Dobra inwestycyjne (z wyjątkiem środków transportu)  
Capital goods (except transport equipment)

103,5 103,9 104,6 104,7

Części i akcesoria  
Parts and accessories

107,0 102,2 100,8 107,0

Środki transportu, części, akcesoria  
Transport equipment and parts and accessories thereof

99,5 103,6 107,2 120,8

Samochody osobowe  
Passenger motor cars

100,0 96,4 118,1 122,4

Pozostałe  
Other

95,6 106,2 113,6 139,1

środki transportu przemysłowe  
industrial

96,0 103,8 115,2 100,1

środki transportu nieprzemysłowe
non-industrial

91,1 142,6 100,6 154,1

Części i akcesoria  
Parts and accessories

100,9 104,4 103,5 116,0

Towary konsumpcyjne, gdzie indziej niewymienione  
Consumer goods not elsewhere specified

99,6 104,2 104,6 107,1

Trwałego użytku  
Durable

98,7 101,1 100,2 96,3

Półtrwałego użytku  
Semi-durable

100,1 102,6 107,8 110,7

Nietrwałego użytku  
Non-durable

100,1 108,8 106,3 115,9

 Tablica 27.  Wskaźniki cen rozdysponowania eksportu według głównych kategorii ekonomicznych (dok.)
 Table 27.  Price indices of exports by Broad Economic Categories (cont.)
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W imporcie największy wzrost zanotowano w kategoriach: środki transportu, części, akcesoria – o 5,4% 
oraz towary konsumpcyjne, gdzie indziej niewymienione o 5,2%. Najbardziej, natomiast, obniżyły się ceny 
importowanych paliw i smarów – o 27,6%.

 Tablica 28.  Wskaźniki cen rozdysponowania importu według głównych kategorii ekonomicznych
 Table 28.  Price indices of imports by Broad Economic Categories 

Wyszczególnienie
Specification

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Żywność i napoje  
Food and beverages

95,4 103,2 100,1 104,5

Nieprzetworzone  
Primary

94,4 102,3 98,3 105,3

głównie dla przemysłu  
mainly for industry

86,3 110,1 100,5 107,2

głównie dla gospodarstw domowych 
mainly for household consumption

97,8 99,9 97,6 105,3

Przetworzone  
Processed

96,0 103,7 101,1 104,1

głównie dla przemysłu  
mainly for industry

92,0 101,7 106,9 103,1

głównie dla gospodarstw domowych 
mainly for household consumption

86,9 104,2 99,8 93,5

Towary zaopatrzeniowe dla przemysłu, gdzie indziej  
niewymienione  
Industrial supplies not elsewhere specified

 
103,5

 
98,9

 
98,3

 
102,1

Nieprzetworzone  
Primary

97,7 103,8 98,0 106,1

Przetworzone  
Processed

104,0 98,6 98,3 100,1

Paliwa i smary  
Fuels and lubricants

121,5 97,0 72,4 87,0

Nieprzetworzone  
Primary

123,1 96,1 71,1 87,4

Przetworzone  
Processed

117,5 99,1 75,2 87,0

Dobra inwestycyjne (z wyjątkiem środków transportu), 
części, akcesoria  
Capital goods (except transport equipment) and parts 
and accessories thereof

 
100,0

 
101,0

 
103,0

 
103,5

Dobra inwestycyjne (z wyjątkiem środków transportu)  
Capital goods (except transport equipment)

99,5 101,6 101,3 100,1

Części i akcesoria  
Parts and accessories

100,6 100,2 105,4 108,2

Środki transportu, części, akcesoria  
Transport equipment and parts and accessories thereof

103,7 105,1 105,4 119,7

Samochody osobowe  
Passenger motor cars

107,7 106,4 100,9 127,3

Pozostałe  
Other

96,1 102,8 104,4 105,9

środki transportu przemysłowe  
industrial

96,5 103,0 103,7 100,1
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Wyszczególnienie
Specification

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

środki transportu nieprzemysłowe
non-industrial

85,3 98,5 115,9 143,3

Części i akcesoria  
Parts and accessories

105,2 105,4 108,0 122,1

Towary konsumpcyjne, gdzie indziej niewymienione  
Consumer goods not elsewhere specified

99,0 105,4 105,2 109,8

Trwałego użytku  
Durable

99,7 103,9 97,6 103,1

Półtrwałego użytku  
Semi-durable

98,4 102,4 107,8 109,9

Nietrwałego użytku  
Non-durable

99,3 110,2 106,0 113,2

W 2020 r. struktura rozdysponowania importu i eksportu według głównych kategorii ekonomicznych 
w cenach bieżących kształtowała się na podobnym poziomie jak w poprzednim roku. 

Największy udział miała kategoria towary zaopatrzeniowe dla przemysłu, gdzie indziej niewymienione, 
chociaż ten udział w eksporcie w kolejnym roku nieco się obniżył (o 0,2 p. proc.), a w imporcie wzrósł  
(o 1,2 p. proc.). Większy był udział, zarówno w eksporcie, jak i w imporcie, dóbr inwestycyjnych (z wyjątkiem 
środków transportu), części i akcesoriów odpowiednio o 0,4 p. proc. i 2,0 p. proc.

 Wykres 4.  Rozdysponowanie importu i eksportu według BEC (ceny bieżące)
 Chart 4.  Distribution of imports and exports by BEC (current prices)

0 10 20 30 40%

Import
Import

Export
Export

Żywność i napoje
Food and beverages

Towary zaopatrzeniowe dla przemysłu, gdzie indziej niewymienione  
Industrial supplies not elsewhere specified

Paliwa i smary  
Fuels and lubricants

Dobra inwestycyjne (z wyjątkiem środków transportu), części, akcesoria  
Capital goods (except transport equipment) and parts and accessories

thereof

Środki transportu, części, akcesoria  
Transport equipment and parts and accessories thereof

Towary konsumpcyjne, gdzie indziej niewymienione  
Consumer goods not elsewhere specified

Towary, gdzie indziej niewymienione  
Goods not elsewhere specified

Wykres 4. Rozdysponowanie importu i eksportu według BEC w 2020 r. (ceny bieżące)
Chart 4. Distribution of imports and exports by BEC in 2020  (current prices) 

 Tablica 28.  Wskaźniki cen rozdysponowania importu według głównych kategorii ekonomicznych (dok.)
 Table 28.  Price indices of imports by Broad Economic Categories (cont.)
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Rozdział 2 
Chapter 2 

Wskaźniki cen eksportu i importu
Price indices of exports and imports

2.1 Wskaźniki cen eksportu i importu według PKWiU
2.1 Exports and imports price indices according to PKWiU

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) została wprowadzona do stosowania w statystyce, ewidencji 
i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych admini-
stracji publicznej. Stosowana jest do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, opodatkowania 
podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczał-
towanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty 
podatkowej. Publikowane poniżej dane są zgodne z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), 
która została opracowana na potrzeby statystyki, może stanowić także podstawę wykazów grupowań, 
względnie konkretnych wyrobów i usług, stosowanych przy podejmowaniu decyzji gospodarczych, jak 
również organizacji ewidencji źródłowej podmiotów gospodarczych w postaci indeksów materiałowych, 
towarowych itp. narzędzi ewidencyjnych.

W 2020 r. odnotowano wzrost cen importu produktów przemysłowych według PKWiU o 0,5% (w 2019 r. 
o 0,4%), a cen eksportu w podobnej jak w poprednim roku skali – o 0,9%. Istotna zmiana cen w stosunku 
do roku poprzedniego nastąpiła w sekcji produkty górnictwa i wydobywania. Zarówno w imporcie, jak 
i w eksporcie w 2020 r. ceny spadły po 8,6%, wobec wzrostu w 2019 r. odpowiednio o 0,2% i 5,3%. Ceny 
produktów przetwórstwa przemysłowego wzrosły w imporcie o 0,7%, a w eksporcie 1,0%.

 Tablica 29.  Wskaźniki cen eksportu produktów przemysłowych według PKWiU
 Table 29.  Price indices of exports of industrial products by PKWiU

Wyszczególnienie
Specification

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

PRZEMYSŁ  
INDUSTRY 

101,0 100,9 100,9 105,3

w tym:
of which:

     

Produkty górnictwa i wydobywania 
Mining and quarrying

110,2 105,3 91,4 131,3

Węgiel kamienny i węgiel brunatny (liqnit)  
Coal and lignite

109,0 100,8 90,2 129,5

Ropa naftowa i gaz ziemny  
Crude petroleum and natural gas

. . . .

Rudy metali  
Metal ores

106,3 118,5 86,6 145,5

Pozostałe produkty górnictwa i wydobywania  
Other mining and quarrying products

121,6 115,3 96,8 129,7
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Wyszczególnienie
Specification

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Produkty przetwórstwa przemysłowego  
Manufactured products

100,9 100,8 101,0 105,0

Artykuły spożywcze  
Food products

100,1 101,8 102,8 109,3

Napoje  
Beverages

98,5 102,5 100,5 102,4

Wyroby tytoniowe  
Tobacco products

101,9 102,4 102,1 113,4

Wyroby tekstylne  
Textiles

99,8 101,6 102,8 106,4

Odzież  
Wearing apparel

101,2 99,3 101,5 106,8

Skóry i wyroby ze skór wyprawionych  
Leather and related products

101,0 100,7 102,5 108,4

Drewno i wyroby z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; 
wyroby ze słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do 
wyplatania  
Wood and of products of wood and cork, except furniture; 
articles of straw and plaiting materials

 
 

101,8

 
 

102,4

 
 

103,1

 
 

109,4

Papier i wyroby z papieru  
Paper and paper products

104,8 101,5 98,0 105,6

Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz 
produkty rafinacji ropy naftowej   
Coke, briquettes and similar solid fuels manufactured from 
coal and peat, and refined petroleum products

 
113,6

 
99,0

 
78,7

 
97,8

Chemikalia i wyroby chemiczne  
Chemicals and chemical products

101,9 101,0 99,4 105,7

Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe 
wyroby farmaceutyczne  
Basic pharmaceutical products and pharmaceutical  
preparations

 
98,8

 
100,4

 
103,9

 
101,0

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 
Rubber and plastic products

100,8 100,9 101,1 103,5

Wyroby z pozostałych mineralnych surowców  
niemetalicznych  
Other non-metallic mineral products

 
99,8

 
102,1

 
101,7

 
103,9

Metale  
Basic metals

103,0 98,4 101,5 109,6

Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn  
i urządzeń  
Fabricated metal products, except machinery and  
equipment

 
102,0

 
101,9

 
102,4

 
109,3

Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne  
Computer, electronic and optical products

98,0 97,9 99,8 97,1

Urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt  
gospodarstwa domowego  
Electric and non-electric household appliances

 
101,0

 
101,6

 
101,9

 
104,7

Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane   
Machinery and equipment n.e.c.

100,4 102,3 102,9 107,4

 Tablica 29.  Wskaźniki cen eksportu produktów przemysłowych według PKWiU (cd.)
 Table 29.  Price indices of exports of industrial products by PKWiU (cont.)
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Wyszczególnienie
Specification

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Pojazdy samochodowe (z wyłączeniem motocykli),  
przyczepy i naczepy  
Motor vehicles (except motorcycles), trailers and  
semi-trailers 

 
99,7

 
100,4

 
101,7

 
102,7

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego  
Manufacture of other transport equipment

99,7 101,9 102,3 105,9

Meble  
Furniture

100,1 100,5 101,5 103,5

Pozostałe wyroby  
Other manufactured goods

102,6 102,8 103,5 114,9

Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca 
woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Electricity, gas, steam, hot water and air conditioning

 
107,3

 
123,5

 
114,2

 
165,3

Wśród towarów eksportowanych największy wzrost cen uzyskano w zakresie podstawowych substancji 
farmaceutycznych, leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (o 3,9%), drewna i wyrobów z drew-
na i korka, z wyłączeniem mebli; wyrobów ze słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania 
(o 3,1%) oraz maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (o 2,9%). Natomiast, niższe ceny niż 
w roku poprzednim uzyskali eksporterzy koksu, brykietów i podobnych paliw stałych z węgla i torfu  
oraz produktów rafinacji ropy naftowej (o 21,3%), rud metali (o 13,4%) oraz węgla kamiennego i węgla 
brunatnego (liqnitu) (o 9,8%).

 Tablica 30.  Wskaźniki cen importu produktów przemysłowych według PKWiU
 Table 30.  Price indices of imports of industrial products by PKWiU

Wyszczególnienie
Specification

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

PRZEMYSŁ  
INDUSTRY 

101,7 100,4 100,5 106,4

w tym:
of which:

     

Produkty górnictwa i wydobywania 
Mining and quarrying

120,8 100,2 91,4 134,0

Węgiel kamienny i węgiel brunatny (liqnit)  
Coal and lignite

104,8 96,3 89,6 97,8

Ropa naftowa i gaz ziemny  
Crude petroleum and natural gas

125,6 99,2 87,9 133,6

Rudy metali  
Metal ores

94,2 103,1 100,8 135,6

Pozostałe produkty górnictwa i wydobywania  
Other mining and quarrying products

100,4 105,8 102,9 100,8

Produkty przetwórstwa przemysłowego  
Manufactured products

100,3 100,2 100,7 103,4

Artykuły spożywcze  
Food products

98,7 103,1 102,5 109,9

Napoje  
Beverages

100,9 101,2 102,1 107,3

 Tablica 29.  Wskaźniki cen eksportu produktów przemysłowych według PKWiU (dok.)
 Table 29.  Price indices of exports of industrial products by PKWiU (cont.)
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Wyszczególnienie
Specification

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Wyroby tytoniowe  
Tobacco products

98,3 98,5 92,1 82,9

Wyroby tekstylne  
Textiles

100,6 101,4 100,8 107,2

Odzież  
Wearing apparel

99,3 99,1 100,1 100,5

Skóry i wyroby ze skór wyprawionych  
Leather and related products

99,3 100,7 98,8 99,7

Drewno i wyroby z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; 
wyroby ze słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do 
wyplatania  
Wood and of products of wood and cork, except furniture; 
articles of straw and plaiting materials

 
 

103,0

 
 

97,9

 
 

100,0

 
 

102,7

Papier i wyroby z papieru  
Paper and paper products

105,1 98,1 97,2 102,3

Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz 
produkty rafinacji ropy naftowej   
Coke, briquettes and similar solid fuels manufactured from 
coal and peat, and refined petroleum products

 
116,3

 
99,8

 
87,9

 
112,9

Chemikalia i wyroby chemiczne  
Chemicals and chemical products

101,6 98,7 97,8 100,3

Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe 
wyroby farmaceutyczne  
Basic pharmaceutical products and pharmaceutical  
preparations

 
99,9

 
99,5

 
103,9

 
102,1

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 
Rubber and plastic products

99,4 100,1 100,7 101,2

Wyroby z pozostałych mineralnych surowców  
niemetalicznych  
Other non-metallic mineral products

 
100,4

 
101,7

 
101,3

 
106,3

Metale  
Basic metals

104,0 98,4 98,4 108,9

Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn  
i urządzeń  
Fabricated metal products, except machinery and  
equipment

 
100,9

 
101,6

 
101,4

 
107,6

Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne  
Computer, electronic and optical products

97,4 97,8 101,2 94,4

Urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt  
gospodarstwa domowego  
Electric and non-electric household appliances

 
99,3

 
101,0

 
102,9

 
105,0

Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane   
Machinery and equipment n.e.c.

99,8 101,6 102,0 106,5

Pojazdy samochodowe (z wyłączeniem motocykli),  
przyczepy i naczepy  
Motor vehicles (except motorcycles), trailers and  
semi-trailers 

 
99,7

 
101,7

 
102,8

 
107,1

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego  
Manufacture of other transport equipment

99,1 101,8 101,1 103,6

 Tablica 30.  Wskaźniki cen importu produktów przemysłowych według PKWiU (cd.)
 Table 30.  Price indices of imports of industrial products by PKWiU (cont.)
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Wyszczególnienie
Specification

2018 2019 2020

rok poprzedni=100
previous year=100 2015=100

Meble  
Furniture

99,1 101,2 103,2 108,8

Pozostałe wyroby  
Other manufactured goods

100,0 102,3 101,7 107,0

Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca 
woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Electricity, gas, steam, hot water and air conditioning

 
108,0

 
101,1

 
81,8

 
92,8

W imporcie, w 2020 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, najbardziej wzrosły ceny w działach PKWiU: 
podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne (o 3,9%), meble (o 3.2%) 
oraz pozostałe produkty górnictwa i wydobywania (o 2,9%). Po cenach niższych importowano natomiast 
m.in. ropę naftową i gaz ziemny oraz koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty 
rafinacji ropy naftowej (o 12,1%), a także węgiel kamienny i węgiel brunatny (liqnit) (o 10,4%).

W 2020 r. w odniesieniu do 2015 r. ceny produktów przetwórstwa przemysłowego były wyższe zarówno 
w imporcie (o 6,4%), jak i w eksporcie (o 5,3%). W imporcie znacznie więcej niż w 2015 r. trzeba było zapłacić 
za rudy metali (o 35,6%), ropę naftową (o 33,6%), koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz 
produkty rafinacji ropy naftowej (o 12,9%), metale (o 8,9%) oraz meble (o 8,8%). Natomiast, po cenach 
niższych niż w 2015 r. importowano wyroby tytoniowe (o 17,1%) oraz komputery, wyroby elektroniczne 
i optyczne (o 5,6%). Spośród towarów eksportowanych największy wzrost dotyczył cen rud metali (o 45,5%), 
węgla kamiennego i brunatnego (liqnitu) (o 29,5%) oraz metali (o 9,6). Niższe ceny uzyskali eksporterzy 
m.in. komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 2,9%), koksu, brykietów i podobnych paliw 
stałych z węgla, torfu oraz produktów rafinacji ropy naftowej (o 2,2%).

 Tablica 30.  Wskaźniki cen importu produktów przemysłowych według PKWiU (dok.)
 Table 30.  Price indices of imports of industrial products by PKWiU (cont.)
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Rozdział 3
Chapter 3

Uwagi metodologiczne
Methodological notes

3.1 Wskaźniki cen transakcyjnych
3.1 Transaction price indices

Od 1 maja 2004 r., tj. od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, jedynym źródłem informacji 
do obliczania wskaźników cen transakcyjnych jest wtórne wykorzystanie danych o ilości i wartości obrotów 
pochodzących ze zgłoszeń INTRASTAT służących do rejestracji obrotów z krajami Unii Europejskiej oraz 
zgłoszeń celnych stosowanych do rejestracji obrotów z krajami spoza Unii Europejskiej. 

Na podstawie danych narastających zarejestrowanych w złotych obliczane są w cyklu miesięcznym wskaź-
niki cen transakcyjnych w handlu zagranicznym, liczone jako indeksy wartości jednostkowych według 
wzoru:

gdzie:

– Ilość towaru eksportowanego/importowanego w okresie badanym,

– średnia cena w okresie badanym,

– średnia cena w roku poprzednim,

– okres badany (narastający),

– rok badany,

– rok poprzedni

Wskaźniki cen transakcyjnych w handlu zagranicznym odzwierciedlają dynamikę cen w imporcie i ekspo-
rcie oraz „terms of trade”, który określa relację zmian cen towarów eksportowanych do zmian cen towarów 
importowanych.

Obliczanie wskaźników cen transakcyjnych oparte jest na celowo dobranej próbie, obejmującej towary na 
najniższym 8-cyfrowym poziomie Nomenklatury Scalonej CN. Zasadniczym kryterium doboru towarów 
do badania jest znaczący udział w obrotach zapewniający reprezentatywność i adekwatne odzwiercie-
dlanie zmian cen dla danej grupy agregacji oraz występowanie towaru w obrotach w poprzednim roku.  
W 2020 r. badaniem objęto ok. 3,7 tys. towarów w imporcie i ok. 2,5 tys. towarów w eksporcie, których 
wartość stanowiła po ok. 80% wartości obrotów zarówno dla importu jak i eksportu. 

Wskaźniki cen transakcyjnych obliczane są dla obrotów ogółem oraz w podziale na niżej wymienione grupy:
– kraje rozwinięte gospodarczo (w tym: kraje Unii Europejskiej), 
– kraje Europy Środkowo-Wschodniej, 
– kraje rozwijające się. 
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gdzie: 

 

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼−𝑛𝑛𝑛𝑛 – Ilość towaru eksportowanego/importowanego w okresie badanym, 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼−𝑛𝑛𝑛𝑛 – średnia cena w okresie badanym, 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡−1𝐼𝐼𝐼𝐼−𝑋𝑋𝑋𝑋𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 – średnia cena w roku poprzednim, 

𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝑛𝑛𝑛𝑛 – okres badany (narastający), 

𝑡𝑡𝑡𝑡 – rok badany, 

𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1 – rok poprzedni 

 
Wskaźniki cen transakcyjnych w handlu zagranicznym odzwierciedlają dynamikę cen w imporcie 
i eksporcie oraz „terms of trade”, który określa relację zmian cen towarów eksportowanych do zmian 
cen towarów importowanych. 
Obliczanie wskaźników cen transakcyjnych oparte jest na celowo dobranej próbie, obejmującej towary 
na najniższym 8-cyfrowym poziomie Nomenklatury Scalonej CN. Zasadniczym kryterium doboru 
towarów do badania jest znaczący udział w obrotach zapewniający reprezentatywność i adekwatne 
odzwierciedlanie zmian cen dla danej grupy agregacji oraz występowanie towaru w obrotach 
w poprzednim roku. W 2020 r. badaniem objęto ok. 3,7 tys. towarów w imporcie i ok. 2,5 tys. towarów 
w eksporcie, których wartość stanowiła po ok. 80% wartości obrotów zarówno dla importu jak i eksportu.  
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− kraje rozwinięte gospodarczo (w tym: kraje Unii Europejskiej),  
− kraje Europy Środkowo-Wschodniej,  
− kraje rozwijające się.  

Podstawą do wyliczenia wskaźnika są przeciętne ceny eksportu i importu będące wypadkową 
zagregowanych wartości w złotych i ilości zadeklarowanych przez respondentów w badanym okresie. 
W ten sposób uzyskujemy wskaźniki wartości jednostkowej (unit value). Do obliczeń wskaźników cen 
transakcyjnych stosowana jest formuła Paaschego..  
Wskaźniki cen transakcyjnych dla najniższych poziomów Nomenklatury Scalonej CN są 
wykorzystywane do wyliczania wskaźników cen wyższych poziomów agregacji, tzn.: 

− działów i sekcji Nomenklatury Scalonej CN, 
− działów i sekcji Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu SITC, 
− Klasyfikacji Towarowej Handlu Zagranicznego wg Głównych Kategorii Ekonomicznych BEC. 
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Podstawą do wyliczenia wskaźnika są przeciętne ceny eksportu i importu będące wypadkową zagregowa-
nych wartości w złotych i ilości zadeklarowanych przez respondentów w badanym okresie. W ten sposób 
uzyskujemy wskaźniki wartości jednostkowej (unit value). Do obliczeń wskaźników cen transakcyjnych 
stosowana jest formuła Paaschego. 

Wskaźniki cen transakcyjnych dla najniższych poziomów Nomenklatury Scalonej CN są wykorzystywane 
do wyliczania wskaźników cen wyższych poziomów agregacji, tzn.:

– działów i sekcji Nomenklatury Scalonej CN,
– działów i sekcji Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu SITC,
– Klasyfikacji Towarowej Handlu Zagranicznego wg Głównych Kategorii Ekonomicznych BEC.

Wskaźniki cen dla działu CN oraz działu SITC wyliczane są jako ilorazy wartości towarów badanych w ce-
nach bieżących i cenach średnich roku ubiegłego. Wykorzystywane są one do wyliczenia wartości obrotów 
całego działu w okresie sprawozdawczym w cenach roku ubiegłego. Wartości dotyczące obrotów działów 
SITC i działów CN są agregowane na poziomy sekcji SITC i sekcji CN. Nastepnie wylicza się wskaźniki cen 
dla eksportu/importu ogółem. 

Wskaźniki zmian cen średnich w okresach narastających, w stosunku do średnich cen roku ubiegłego, sta-
nowią podstawę do obliczenia wskaźników cen miesięcznych i kwartalnych. Służą również do wyliczenia 
wskaźników cen dla okresów narastających w stosunku do okresu analogicznego ubiegłego roku. Wskaźniki 
cen wykorzystywane są do obliczania wskaźników wolumenu obrotów handlu zagranicznego.

Zbiór informatyczny handlu zagranicznego tworzony na podstawie połączonych systemów INTRASTAT 
i  EXTRASTAT jest tzw. „zbiorem otwartym”, w którym każdy następny okres sprawozdawczy przynosi korekty 
do poprzednich okresów zgodnie z datą przepływu towarów, co powoduje konieczność comiesięcznych 
weryfikacji obliczonych wskaźników cen i wolumenu wszystkich poprzednich okresów od początku roku. 
Dane publikowane w ciągu roku należy traktować jako dane nieostateczne, aktualne tylko dla bieżącego 
okresu sprawozdawczego. Ostateczne rozliczenie zbioru na kolejne okresy sprawozdawcze następuje po 
wprowadzeniu wszystkich korekt i po zamknięciu zbioru rocznego. 

Wskaźniki cen transakcyjnych i wolumenu publikowane są w terminie 70 dni po miesiącu sprawozdawczym, 
a dane ostateczne na podstawie zamkniętego zbioru rocznego w sierpniu roku następnego.

Wskaźniki cen transakcyjnych odzwierciedlają w przybliżeniu faktyczne zmiany cen w imporcie i eksporcie, 
mają jednak pewne naturalne braki, które ograniczają możliwość ich stosowania w szeroko rozumianych 
analizach gospodarki krajowej. Na wskaźniki na najniższym poziomie agregacji towaru wpływają zmiany 
cen, zmiany asortymentowe, jakościowe, struktura geograficzna, koszty transportu, rodzaj opakowania, 
warunki płatności oraz kursy różnych walut w jakich dokonywane są transakcje.

Mając na uwadze niedoskonałość wskaźników cen transakcyjnych oraz w celu dostarczenia wskaźników 
o wyższej jakości, które wzbogaciłyby zasób informacji umożliwiający prowadzenie szerszych analiz gospo-
darczych, wprowadzono badanie indeksów cen eksportu i importu oparte na obserwacji cen reprezentantów 
pochodzących z celowo dobranej próby towarów i przedsiębiorstw prowadzących międzynarodową 
wymianę handlową.
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3.2 Wskaźniki cen eksportu i importu
3.2 Price indices of exports and imports

3.2.1 Zakres podmiotowy 
3.2.1 Subjective scope 

Badaniem indeksów cen eksportu i importu objęto dobrane celowo przedsiębiorstwa produkcyjne oraz 
handlowe. Operat badania stanowi wykaz podmiotów realizujących wymianę towarów w handlu zagra-
nicznym spełniających następujące kryteria:

– znaczące obroty w handlu zagranicznym w zakresie towarów wybranych do badania,
– liczba pracujących 10 osób i więcej. 

Badanie obejmuje przedsiębiorstwa produkcyjne działające na rynku międzynarodowym na własny rachu-
nek oraz jednostki handlowe – niezależnie od ich zaklasyfikowania wg rodzaju działalności w PKD (NACE). 
W związku z tym do badania włącza się zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne samodzielnie sprowadzające 
towary z zagranicy, jak również firmy handlowe importujące na potrzeby rynku wewnętrznego i zaopatrze-
nia przemysłu. W zakresie eksportu badanie obejmuje przedsiębiorstwa produkcyjne sprzedające swoje 
towary na rynek zagraniczny oraz przedsiębiorstwa handlowe zajmujące się pośrednictwem w sprzedaży 
towarów na rynki zewnętrzne.

3.2.2 Zakres przedmiotowy
3.2.2 Objective scope 

Przedmiotem obserwacji w badaniu są ceny towarów w handlu zagranicznym należących do następujących 
sekcji klasyfikacji PKWiU1:

 • A – Produkty rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa oraz usługi wspomagające, 
 • B – Produkty górnictwa i wydobywania,
 • C – Produkty przetwórstwa przemysłowego,
 • D – Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimaty-

zacyjnych.

Źródłem danych do wyboru towarów do badania są informacje pochodzące ze statystyki handlu zagra-
nicznego. 

3.2.3 Opis i metoda badania
3.2.3 Description and method of the survey

Badanie indeksów cen eksportu i importu prowadzone jest metodą obserwacji reprezentacyjnej na celowo 
dobranej próbie towarów oraz przedsiębiorstw w cyklu miesięcznym. Do obliczeń wskaźników stosuje się 
narzędzia statystyki opisowej takie jak: liczność względną jako udział obrotów danego podmiotu w eks-
porcie lub imporcie ogółem – używany w ustalaniu systemów wag oraz miary dynamiki zjawisk – indeksy 
/wskaźniki. 

1 W ramach wybranych sekcji PKWiU z badania wyłączone są: 
– grupy PKWiU, odpowiednio PKD: 07.2 – Rudy uranu i toru, 24.4 – Paliwo jądrowe przetworzone, 25.4 – Broń i amunicja, 

30.1 – Statki i łodzie, 30.3 – Statki powietrzne, statki kosmiczne i podobne maszyny, 38.3 – Surowce wtórne, 58.1 – usługi 
związane z wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji; 

– usługi powiązane z importowanymi i eksportowanymi towarami; 
– import dokonywany przez gospodarstwa domowe, jednostki rządowe, instytucje niekomercyjne. 
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3.2.4 Źródła danych dla tworzenia kartoteki
3.2.4 Data sources for creating a file of units

Podstawą do tworzenia operatu próby do przedmiotowego badania są:
– Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON,
– Baza Jednostek Statystycznych (BJS) zawierająca szczegółowe informacje o przedsiębiorstwie po-

chodzące z innych aktualnych badań statystycznych,
– Zbiory danych pochodzące ze statystyki handlu zagranicznego zawierające zagregowane dane o obro-

tach w eksporcie i imporcie wg Nomenklatury Scalonej (CN) na wszystkich poziomach szczegółowości.

Podstawą wyboru towarów i przedsiębiorstw do badania są dane pochodzące ze statystyki handlu zagra-
nicznego za poprzednie lata (dane pochodzące ze zgłoszeń INTRASTAT służące do rejestracji obrotów z 
krajami Unii Europejskiej oraz zgłoszeń celnych stosowanych do rejestracji obrotów z krajami spoza Unii 
Europejskiej). Wyjątkiem jest sekcja D (Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych), dla której informacje o cenach pozyskiwane są ze źródeł ad-
ministracyjnych. 

3.2.5 Tworzenie operatu i dobór próby do badania
3.2.5 Creating a frame and selecting a sample for the survey 

Operat badania, jako wykaz towarów i jednostek sprawozdawczych tworzony jest w oparciu o obroty 
w tzw. roku bazowym2 w dwóch etapach:

– I etap – wybór reprezentatywnej grupy towarów (na 8-cyfrowym poziomie CN), które mają znaczące 
obroty w handlu zagranicznym, tzw. tworzenie kartoteki przedmiotowej,

– II etap – wybór reprezentatywnej grupy przedsiębiorstw (eksporterów i importerów) dla każdej grupy 
towarów (8-cyfrowy poziom CN), tzw. tworzenie kartoteki podmiotowej.

Z wybranej w pierwszym etapie grupy towarów (8-cyfrowy poziom CN) eksporterzy i importerzy (wybrani w 
drugim etapie) dokonują, wg określonych kryteriów, przy współpracy ze służbami statystycznymi, wyboru 
reprezentantów do bieżącej obserwacji cenowej.

W celu ułatwienia wyboru reprezentantów przedsiębiorstwa otrzymują opracowany indywidualnie „Wykaz 
asortymentowy towarów do badania cen w handlu zagranicznym”. 

Kryteria wyboru towarów (reprezentantów) do badania:
– pochodzenie z transakcji o największym udziale w obrocie,
– możliwie najdłuższy okres występowania transakcji danego towaru,
– możliwie największy stopień charakteryzacji cen zachodzących w wybranym CN poprzez dynamikę 

cen towaru,
– występowanie towaru w obrocie w danym miesiącu sprawozdawczym,
– możliwie najrzadsze zmiany jakości towaru.

3.2.6 Narzędzia i źródła zbierania danych 
3.2.6 Tools and sources of data collection

Źródłami informacji o poziomach cen towarów eksportowanych i importowanych są zestawy danych   
uzyskane przy pomocy formularza C-05 „Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym”. Jest 
on wypełniany i przekazywany w formie elektronicznej, co miesiąc przez przedsiębiorstwa wybrane do 
badania. Formularz C-05 jest standaryzowanym narzędziem badawczym służącym do monitorowania cen 
zarówno w eksporcie, jak i w imporcie.

2 Rok bazowy oznacza rok, w którym ostania cyfra w jego liczbie to 0 lub 5.
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3.2.7 Metody opracowywania wskaźników cen w handlu zagranicznym
3.2.7 Methods of developing price indices in foreign trade

Podstawowym wskaźnikiem obliczanym na podstawie danych uzyskanych z formularza C-05 jest miesięczny 
wskaźnik cen przy podstawie miesiąc poprzedni = 100 na poziomie konkretnego reprezentanta. Wskaźniki 
cen na poziomie reprezentanta obliczane są jako średnie geometryczne. Dla wyższych poziomów agregacji 
wskaźniki cen obliczane są przy wykorzystaniu wzoru Laspeyresa tj., jako średnie ważone wskaźników cen 
agregatów niższego poziomu. 

System wag dla odpowiednich poziomów PKWiU do obliczania agregatowych wskaźników (indeksów 
cen) tworzony jest w oparciu o udział obrotów w eksporcie oraz imporcie przy wykorzystaniu danych ze 
statystyki handlu zagranicznego. Obowiązuje zatem system wag zróżnicowanych, zwanych udziałowymi. 
Wagi aktualizowane są co pięć lat. Stopnie agregacji, a tym samym poziomy, dla których należy utworzyć 
wagi określone są przez strukturę klasyfikacji, wg której obliczane są wskaźniki cen. W eksporcie i imporcie 
wskaźniki cen agregowane są wg towarów w oparciu o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) na 
następujących poziomach:

– symbol 4-cyfrowy – klasa, 
– symbol 3-cyfrowy – grupa,
– symbol 2-cyfrowy – dział,
– symbol 1-literowy – sekcje A, B, C, D.

System wag w zakresie grup CN jest również systemem wag udziałowych. 
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