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Oczekiwania i  

aspiracje najbogatszych  
 

 
 

 

Część I 



Każda generacja najbogatszych jest pierwszą 
generacją (J.E. Hughes Jr.)  

 

• „Shirtsleeves to shirtleeves in three generations” – Stany Zjednoczone  

• „Rice paddy to rice paddy in three generations” – Japonia 

• „Fu Bu Guo Dan Dai” – Chiny   

 

Tylko niewielu się udało….rodziny Rockefeller, 
Rothschild, Krupps, Mitsubishi!  

 
 

  
 

Transfer bogactwa   



Konsekwencje braku transferu w liczbach  
 

• 30 % bogatych rodzin roztrwania majątek w drugim pokoleniu  

• 88 % bogatych rodzina roztrwania majątek w trzecim pokoleniu 

• 97% bogatych rodzina roztrwania majątek w czwartym pokoleniu 

 

 

 

 

  
 

Transfer bogactwa w liczbach   



Prognoza Komisji Europejskiej oraz Family Firm Institute 
na temat transferu bogactwa do roku 2017  

• Włochy - 360 miliardów EUR 

• Austria - 36 miliardów EUR 

• UK - 396 miliardów EUR 

• Francja - 363 miliardów EUR 

• Niemcy - 495 miliardów EUR  

• Stany Zjednoczone – 5 bilionów EUR (2020 – 11 bln US, 2040 – 41 bln US) 

 W Europie biznes rodzinny stanowi 55-65% PKB oraz 
prawie 70% zatrudnienia  

 
 

  
 

Transfer bogactwa - wyzwanie  



Świat możliwości dla doradców Wealth Management  
 

• Według Laird Norton Tyee (2007) 71% rodzinnych biznesów w USA nie 
ma planu transferu  

• Prawie 60% najbogatszych w USA ma więcej niż 55 lat 

• W Europie sytuacja wygląda jeszcze gorzej…… 

• Nie wspominając o Polsce….. 

 

 

 
 

  
 

Sukcesorzy bogactwa  



 

 

 

 

 

 

 

 

Transfer międzypokoleniowy jest kluczem  

 
 

  
 

Horyzont inwestycyjny   

Okres inwestycyjny Zwykły 

biznes 

Grupa 

HNWI, 

UHNWI i 

Family Office 

Krótki okres 2 lata 20 lat 

Średni okres 5 lat 50 lat 

Długi okres 10 lat 100 lat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

Ambicje finansowe   

Chcemy osiągnąć poziom około 8 mln USD 
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Rynek sztuki  

jako  

część rynku finansowego  
 

 
 

 

Część I 



Poszukiwanie stabilizatora zysków 
• Spadki WIG 2000-02 40%, 2007-08 50% 

• Dywersyfikacja portfela  

 odpowiedzią na spadki  

 i elementem jego stabilizacji  

• Absolute return strategies  

 – strategie oparte na  

 uniezależnieniu zysków  

 od koniunktury rynkowej 

• Dostępność i mniejsze  

      bariery wejścia 

 

 

 

  
 

Inwestycje alternatywne  

Source: www.arttrust.com 



Definicja inwestycji alternatywnych  
 

• Inwestycje  alternatywne, stanowią grupę aktywów wychodzących 

poza krąg tradycyjnych instrumentów inwestycyjnych (mainstream): 

akcji, obligacji czy indeksów giełdowych.  

• Wspólną cechą inwestycji alternatywnych jest stosunkowo mała 

zależność ich cen od sytuacji na tradycyjnych rynkach. Nie 

„podążają” one w dół lub w górę za trendem rynkowym 

 

 

  
 

Inwestycje alternatywne  



Rodzaje inwestycji alternatywnych  
 

• finansowe inwestycje alternatywne (instrumenty pochodne, 

fundusze hedge, private equity/venture capital, produkty 

strukturyzowane, surowce naturalne) 

• niefinansowe inwestycje alternatywne – inwestycje emocjonalne 

(produkty kolekcjonerskie, w tym m.in. sztuka, antyki, wino, whisky   

i zabytkowe samochody).  

 

 

  
 

Inwestycje alternatywne  

Potencjał rynku rośnie… pomimo kryzysu na rynku  

produktów strukturyzowanych i funduszy typu REIT  



Trendy na rynku inwestycji alternatywnych 
 

 

 

  
 

Inwestycje alternatywne  

Source: www.arttrust.com 



Udział w portfelu inwestycji alternatywnych wzrósł na 

przestrzeni 3 ostatnich lat z 6% do 8% (2008-2010), 

przewyższając inwestycje w nieruchomości i gotówkę   
 

 

Struktura oszczędności 

europejskich FE 



Zgodnie z prognozą , Capgemini i Merrill Lynch w 2011 

najbogatsi zainwestują 8% swoich aktywów finansowych 

w inwestycje alternatywne (4 biliony USD) 

   
 

 

Struktura oszczędności 

najbogatszych (1) 



Zgodnie z Capgemini i Merrill Lynch inwestycje w sztukę są 

wiodącym produktem, w który inwestuje grupa 

najbogatszych  

   
 

 

Struktura oszczędności 

najbogatszych (2) 



Na koniec 2010 roku wartość oszczędności 

zgromadzonych przez polskie gospodarstwa domowe 

sięgnęła 910 mld PLN 

   
 

 

Struktura oszczędności Polaków (1) 

Biorąc pod uwagę strukturę 

proponowaną w WWR oraz 

IPE wartość inwestycji 

alternatywnych mogłaby 

wynieść w Polsce prawie 73 

mld PLN 



Według KPMG: 

• Rynek dóbr luksusowych wynosi 27 mld PLN 

• W Polsce ponad 590 tys. osób zarabia powyżej 7,1 tys. PLN (15% 

dochodów przeznacza na dobra luksusowe w tym sztukę) a w 

grupie powyżej 20 tys. PLN aż 18% 

• Ankietowani średnio 13% dochodów chcą przeznaczyć na dobra 

luksusowe 

 

 

 

 

   
 

 

Struktura oszczędności Polaków (2) 

Biorąc pod uwagę strukturę proponowaną w WWR rynek sztuki może mieć  

potencjał na poziomie około 6 mld PLN  



Rynki tradycyjne vs. alternatywne (naukowe)  
 

 

Sztuka jako inwestycja 

alternatywna (1) 

•  Najważniejszym i najdłuższym      

zidentyfikowanym cyklem na rynkach 

finansowych jest cykl Kondratiewa 

(trwający około 55 lat)  

 

• Ostatnia fala cyklu rozpoczęła się  

  w roku 1973 i będzie trwała  

  do około 2030  

 

 

www.arttrust.com 



Rynki tradycyjne v. alternatywne (naukowe)  
 

 

Sztuka jako inwestycja 

alternatywna (2) 

 

Eksperci z ArtTrust szacują, że gdy w 

okresie 1973 – 2000 większość 

wytwarzanego bogactwa pochodziła z 

tradycyjnych instrumentów finansowych 

takich jak akcje czy obligacje, to w drugiej 

fali cyklu (okres 2000 – 2030) bogactwo 

będzie pochodziło w głównej mierze z 

inwestycji w instrumenty alternatywne a 

przede wszystkim w inwestycji w sztukę  

Source: www.arttrust.com 



Rynki tradycyjne vs. alternatywne (humorystyczne 

- Gwiazdowski)  
 

 

Sztuka jako inwestycja 

alternatywna 



Rozwój rynku sztuki podąża za rozwojem 

bogactwa krajów  

 

Pozytywna relacja dochodu z popytem na sztukę 

 

 

Wzrost bogactwa zwiększa popyt na dobra 

luksusowe w tym sztukę 
 

 

Mapa bogactwa świata a sztuka 



Potencjał rynku w Rosji 
 

 

Trendy BRIC – korelacja z 

bogactwem kraju 

Source: R.Kraeussl, R.Logher Emerging Art Markets, EM 2008 



Potencjał rynku w Indiach 
 

 

Trendy BRIC – korelacja z 

bogactwem kraju 

Source: R.Kraeussl, R.Logher Emerging Art Markets, EM 2008 



Potencjał rynku w Chinach 
 

 

Trendy BRIC – korelacja z 

bogactwem kraju 

Source: R.Kraeussl, R.Logher Emerging Art Markets, EM 2008 
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Wzrost obrotów, płynności i bezpieczeństwa    

rynku sztuki  
• Rynek sztuki jest wart 3 bln USD, obroty roczne sięgają 60 mld USD 

• W okresie 2003-2007 wartość 

 globalnego rynku wzrosła ponad  

 czterokrotnie - z 2,2 mld USD  

 do 9,4 mld USD (tylko aukcyjny) 

• Spadek wartości obrotów                                                                   

odrobiony w ciągu tylko 2010 roku 

 

 

Potencjał rynku w faktach (1) 



Stopy zwrotu indeksów rynku sztuki  
• Mei Moses Word Art Index przewyższył roczne stopy zwrotu z najważniejszego indeksu akcji w 

Stanach Zjednoczonych (S&P 500) oraz słynnego indeksu Finacial Times All Shares (FTAS): 

– w ostatnich 10 latach o 5,8% i 1,35% rocznie  

– w ostatnich 5 latach o 5,7% i 3,7% rocznie 

– a w 2010 roku o 15,06% i 14,5% 

 

 

 

Potencjał rynku w faktach (2) 



Stopy zwrotu instytucji rynku sztuki  
• Spółki wchodzące w skład indeksu Skate’s Art Stocks osiągnęły w 2010 

roku średnią stopę zwrotu na poziomie 69,68% !!! 

• Kapitalizacja Skate’s Art Stocks wynosiła na koniec 2010 prawie 4 mld USD  

 
 

 

Potencjał rynku w faktach (3) 



Stopy zwrotu z dzieł artystów na świecie 
• Zgodnie z indeksem TOP 5000 publikowanym przez Skate’s średnia roczna 

stopa zwrotu z 10 najważniejszych dzieł artystów w 2010 roku przekroczyła 

35% (blue chips) 

• W przypadku wielu artystów z indeksu TOP 5000 takich jak Auguste Rodin, 

Isamu Nogutchi czy Gerhard Richter roczne stopy zwrotu wynosiły 

odpowiednio 189,33%, 190,2% i 45,58% 

 
 

 

Potencjał rynku w faktach (5) 



Stopy zwrotu z dzieł polskich artystów 
 

• Sasnal 2000 rok – 2 tys. PLN, 2009 rok – 400 tys. PLN 

• Fangor lata 90-te – 5 tys. PLN, 2008 rok – 200 tys. PLN 

• Nowosielski 1989 – 500 PLN, 2007 rok – 205 tys. PLN 

 

 

Zapomnijmy o tym, że sztuka była tańsza, gdyż 

wkrótce będzie znacznie droższa lub 

niedostępna... 
 

 

 
 

 

Potencjał rynku w faktach (5) 
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Sztuka  

jako  

produkt inwestycyjny  
 

 
 

 

Część II 



Europa posiada dużo dzieł sztuki, ale Stany 

Zjednoczone mają dużo pieniędzy (J.Duveen) 
 

• XIX wiek - Paryż i Londyn centrami inwestycji w sztukę 

• Od lat 60 XX wieku USA jest niekwestionowanym liderem inwestycji w 

dzieła sztuki  

• Lata 60 XX wieku Sotheby’s, Christie’s czy Parke-Bernet promują sztukę 

współczesna wśród grupy najbogatszych  

• Lata 70 XX wieku sztuka jako zabezpieczenie w okresie kryzysu naftowego 

• Lata 70 Londyn centrum sztuki azjatyckiej, twórców europejskich i klasyków 

z XVIII w. , Nowy Jork centrum sztuki współczesnej, impresjonistów  i 

postimpresjonistów 

• Od 1991 do 2008 na rynku panowały niepodzielnie wzrosty szczególnie 

dzięki sztuce współczesnej, nowoczesnej oraz impresjonistom 

 

 

 

 

 

  
 

Historia inwestycji w sztukę   



Ceny na rynku pierwotnym są niższe aniżeli na 

wtórnym (odwrotnie niż np. rynek samochodów) 
 

• Rynek pierwotny -  pierwsza sprzedaż dzieł do galerii, 

domów aukcyjnych lub prywatnych kolekcji  
 Brak pełnej informacji o artyście i cenach historycznych - SPEKULACJA 

• Rynek wtórny -  pierwsza sprzedaż dzieł do galerii, 

domów aukcyjnych lub prywatnych kolekcji 
 Duży poziom informacji o artyście i cenach historycznych - INWESTYCJA 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

Struktura rynku inwestycji w sztukę   



 

• Wartość sztuki rośnie wraz z upływem czasu (bardziej dobro inwestycyjne   

niż konsumpcyjne)  

• Wzrost popytu nie powoduje wzrostu podaży (zerowa elastyczność) 

• Popyt na dobro luksusowe wzrasta wraz ze wzrostem ceny 

• Sztuka jako produkt one-off jest unikalna i nie posiada substytutów 

• Brak płynności rynku (a raczej niższa niż rynków akcji) eliminuje spekulację 

• Cykl inwestycyjny średnio trwa 30-40 lat (druga sprzedaż) głównie z 

powodów 3D  

• Poziom wiedzy wejściowej znacznie wyższy aby osiągać znaczące dochody 

(rola ekspertów sztuki – zachęcać a nie zniechęcać) 

• Brak cyklicznych notowań – rzadki szereg 

Sztuka jako produkt inwestycyjny – 

pozytywne paradoksy  



Indeksy rynku sztuki – bazy danych  
Dane 

aukcyjne 

Artnet Artprice  Art. Sales 

index 

AMR Artfact 

Liczba 

artystów 

182 000 405 000 200 000 N.A. >500 000 

Liczba 

domów 

aukcyjnych 

>500 2 900 >500 N.A. >2 000 

Zakres 3,8 MLN 20 MLN 3,5 MLN N.A. 53 MLN 

Okres 1985 1980 1920 1975 1986 

Bazy systematycznie rosną każdego roku i stają się  

coraz bardziej reprezentatywne 



 

Praktycznie brak korelacji z rynkiem akcji przy 

podobnych stopach zwrotu 

Korelacja i dywersyfikacja  

 Mei Moses S&P 500 Amerykańskie 

10 letni bony 

skarbowe 

Amerykańskie 

bony skarbowe 

(wartości 

średnie) 

Złoto 

 Indeks All Art. 

– roczna stopa 

zwrotu 

Roczna Stopa 

zwrotu 

Roczna Stopa 

zwrotu 

Roczna Stopa 

zwrotu 

Roczna Stopa 

zwrotu 

50 lat 10,47% 10,95% 6,64% 5,42% 5,17% 

25 lat 7,97% 13,51% 9,81% 6,13% -1,11% 

Ostatnie 5 lat  7,27% -2,40% 7,47% 2,63% 8,97% 

Korelacja z 

rynkiem sztuki 

1.0 0.05 -0,19 0,06 0,11 

 
Source: www.arttrust.com 



 

Duża liczba niezależnych rynków ogranicza ryzyko 

inwestycyjne poprzez dywersyfikację wewnętrzną 

Dywersyfikacja dualna  

Source: R. Campbell Art as financial investment, MU 2008 



Stopy zwrotu z różnych segmentów 

rynku sztuki  

Source: R. Campbell Art as financial investment, MU 2008 



Stopa zwrotu a ryzyko  

Source: R. Campbell Art as financial investment, MU 2008 



 

• Sztuka jest neutralna względem presji inflacyjnej i zmienności kursów walut  

• Inwestycja w sztukę zabezpieczona jest instrumentem bazowym  

• Inwestowanie w sztukę może być elementem optymalizacji podatkowej  

• Inwestycja w sztukę ogranicza ryzyko portfela ze względu na niską bądź 

ujemną korelację z rynkami tradycyjnymi – zgodnie z modelem Markowitza 

• Istnieje możliwość otrzymywania „dodatkowej dywidendy” z tytułu 

udostępniania kolekcji na wystawy lub różnego rodzaju wydarzenia 

kulturalne/firmowe 

• Sztuka nie podlega ryzyku geograficznemu jak np. surowce naturalne 

 

I to wszystko poza doznaniami estetycznymi…. 

Korzyści z inwestycji w sztukę  
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Źródło: Polski rynek sztuki może być wart 300 mln zł, Piotr Mazurkiewicz, Rzeczpospolita, 13.03.2008 

Polski rynek sztuki w liczbach  

Wartość Objaśnienie 

300 mln PLN  
Na tyle szacuje się wartość rynku dzieł sztuki w Polsce. Rynek od kilku 

lat przeżywa stabilny wzrost. Za około 30% obrotów odpowiadają 

domy aukcyjne. 

40-45 mln 

PLN 
Prognozowany wartość obrotów aukcyjnych na koniec 2011 r., co 

oznacza 25% wzrost w stosunku do 2010 r.  

3 tys. 

obiektów 
Rocznie właściciela zmienia około 3 tys. obiektów. Za 95% wartości 

obrotów odpowiada rynek Warszawy. 

90% Ponad 90% wartości sprzedanych obiektów stanowi malarstwo. 

2,13 mln PLN 
najdrożej sprzedane dzieło sztuki w Polsce „Rozbitek” Henryka 

Siemiradzkiego w 2000 r. 

2 mld PLN 
Taką potencjalną wartość może mieć polski rynek sztuki według 

szacunków raportów KPMG oraz Capgemini i Merrill Lynch, czyli prawie 

7-razy więcej niż obecnie.  



Rynek sztuki: podziały 

1. Ze względu na okres powstania 

 
Porównanie Do 1945 Po  1945 

Poziom cen - Wzrost cen artystów z 

tego okresu już się 

dokonał (np. prace 

J.Matejko 0,5-1,5 mln zł) 

- Niższy poziom cen, 

następują spektakularne 

wzrosty (np. Sasnal, Opałka, 

Młodożeniec, Szprynger) 

Płynność umiarkowana Wysoka 

Możliwość 

eksportu 

Silnie ograniczona 

(podatek, zgoda MKiDN) 

Pełna, prace obecne na 

międzynarodowych targach 

etc. 

Autentyczność ??? Gwarantowana 
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Polski rynek sztuki – wzrost znaczenia sztuki współczesnej i 

młodej 

Źródło:  Roczniki aukcyjne, Art&Business   


