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Wstęp
Niezmiernie miło jest nam zaprezentować Państwu kolejną, ósmą już edycję
raportu o rynku dóbr luksusowych w Polsce. Jesteśmy dumni z zainteresowania,
jakim co roku cieszy się publikacja, i wierzymy, że ta i następne edycje będą
stanowiły dla Państwa wartościowe źródło informacji o tym ciekawym rynku.
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Motywem przewodnim tegorocznego raportu jest portret bogatego Polaka – jego
podejście do pracy, zadowolenie z życia, źródła sukcesu, sposoby spędzania
wolnego czasu oraz czynniki, jakimi kieruje się przy podejmowaniu decyzji
zakupowych.
Ponadto w raporcie prezentujemy analizę poszczególnych segmentów rynku
dóbr luksusowych wraz z prognozami na najbliższe lata. Jest ona uzupełniona
komentarzami eksperckimi oraz wynikami badania konsumenckiego.
Zgodnie z przewidywaniami przedstawionymi w poprzedniej edycji raportu,
zwiększyła się liczba osób zamożnych mieszkających w Polsce oraz wartość
ich majątku. Równie dobrze wygląda sytuacja na rynku dóbr luksusowych
– wszystkie segmenty zanotowały wzrost wartości w stosunku do poprzedniego
roku. Co więcej, prognozy sugerują, że w najbliższych latach utrzyma się trend
wzrostowy.
Dziękujemy wszystkim firmom, organizacjom oraz osobom, które przyczyniły
się do powstania tegorocznej edycji raportu. Wierzymy, że jego lektura będzie
dla Państwa prawdziwą przyjemnością.

Andrzej Marczak
Partner w KPMG w Polsce

Tomasz Wiśniewski
Partner w KPMG w Polsce
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Kluczowe wnioski
Liczba zamożnych Polaków w 2017 roku wyniesie 1,1 miliona osób. Będzie to o ponad 60 tysięcy więcej
w stosunku do poprzedniego roku. Prognozy wskazują, że w 2020 roku w Polsce może mieszkać nawet 1,4 miliona
osób zamożnych.

W Polsce w 2016 roku mieszkało 42 tysiące bardzo bogatych osób, spośród których największa liczba podatników
rozliczyła się z urzędem skarbowym w województwach mazowieckim (prawie 11 tys.), wielkopolskim
i małopolskim (po 4,4 tys.).

Cały rynek dóbr luksusowych w Polsce w 2017 roku szacowany jest na ponad 21 mld zł. Największym segmentem
tego rynku pozostają samochody premium i luksusowe.

Definicje

osoby
dobrze
zarabiające
/zamożne
– osoby uzyskujące
miesięczny dochód
powyżej 7,1 tys. zł
brutto

osoby bogate
– osoby uzyskujące miesięczny dochód
powyżej 20 tys. zł brutto

dobro luksusowe

osoby bardzo bogate

– każde dobro (w tym także usługa)
opatrzone marką powszechnie uznawaną za
luksusową na danym rynku lub takie, które
ze względu na swoją specyfikę (unikalność,
wysoką cenę itp.) nabiera luksusowego
charakteru

– osoby uzyskujące miesięczny dochód
powyżej 50 tys. zł brutto
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Segment luksusowej biżuterii i zegarków jest drugą najbardziej dynamicznie rosnącą kategorią rynku dóbr
luksusowych. W 2021 roku może osiągnąć wartość niemal 1 mld zł, a więc wzrośnie o prawie 50% w stosunku
do 2017 roku.

Przeprowadzone przez KPMG badanie na grupie bogatych Polaków pokazuje, że respondenci są zadowoleni
ze swojej pozycji zawodowej. Uważają, że źródłem ich życiowego sukcesu jest ciężka praca, cechy charakteru
oraz wykształcenie.

Bogaci pracują średnio 10 godzin dziennie, a większość wolnego czasu spędzają z rodziną.

Większość bogatych Polaków zatrudnia na stałe pomoc domową, prawie co czwarty
współpracuje regularnie z trenerem personalnym, a co piąty korzysta z usług ogrodnika.
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Według bogatych Polaków samochód powinien kosztować minimum 285 tys. zł,
żeby mógł być uznany za luksusowy, 1m2 luksusowego apartamentu to wydatek
co najmniej 17 tys. zł, a wysokiej klasy sprzęt grający – prawie 20 tys. zł.

Najpopularniejszą formą lokowania kapitału przez
bogatych Polaków jest inwestowanie w nieruchomości
oraz aktywa finansowe, takie jak akcje
czy produkty inwestycyjne.
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luksusowych
w Polsce
i ich sytuacja
finansowa
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1.Nabywcy dóbr

Zgodnie z ubiegłorocznymi prognozami przedstawionymi w raporcie „Rynek dóbr
luksusowych w Polsce. Edycja 2016” liczba zamożnych Polaków (o dochodzie
miesięcznym brutto powyżej 7,1 tys. zł) w 2016 roku po raz pierwszy w historii
przekroczyła milion. Wśród tej grupy 164 tys. podatników osiągnęło miesięczny dochód
brutto powyżej 20 tys. zł, w tym 42 tys. Polaków – powyżej 50 tys. zł.
Zamożni Polacy w liczbach
Szacujemy, że w skali całego 2017 roku grupa osób
zamożnych zwiększy się o 64 tys. osób (do 1,1 mln), a ich
dochody brutto wzrosną do 249 mld zł. Prognozujemy,
że trend ten utrzyma się, a w 2020 roku w Polsce może
mieszkać nawet 1,4 mln osób zamożnych, których łączny
dochód brutto sięgnie około 313 mld zł.
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Z roku na rok wzrasta liczba osób zamożnych. W 2016 roku
w Polsce mieszkało 1 042 tys. osób, które można określić
jako zamożne, a więc o miesięcznych dochodach brutto
przekraczających 7,1 tys. zł. Ich łączny roczny dochód
brutto wyniósł 230,8 mld zł. W porównaniu do roku 2015
wzrosły zarówno liczba (o 43 tys.), jak i dochody brutto
(o 6,8 mld zł) zamożnych osób zatrudnionych na etatach
(tj. rozliczających się według skali podatkowej). Z kolei
w grupie przedsiębiorców i osób samozatrudnionych
osiągających analogiczne przychody sytuacja była podobna
– ich liczba zwiększyła się o 12 tys., natomiast dochód
brutto o 7,8 mld zł.

Potencjał nabywczy osób zamożnych jest odzwierciedlony
m.in. przez ich łączny dochód netto. W 2017 roku kwota ta
wyniesie 191 mld zł, a według prognoz w ciągu najbliższych
trzech lat zwiększy się do 245 mld zł.

Liczba osób zamożnych w Polsce (tys.)
2017
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214
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1 106
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808
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Podatnicy osiągający dochód powyżej
7,1 tys. zł brutto miesięcznie, rozliczający się
wg podatku liniowego 19%
2014

2015

2016

2017 (p)

2018 (p)

2019 (p)

2020 (p)

Podatnicy rozliczający się wg skali
podatkowej (drugi próg podatkowy)

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych Ministerstwa Finansów; (p) – prognoza
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Łączny roczny dochód netto osób zamożnych w Polsce (mld zł)
2017

5,6
5,3
4,9
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110,2

3,9
5,1

54,9

4,0

61,9

3,2

59,5

50,6

56,6

64,2

2010
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103,4

4,1

64,1

72,5

82,5

88,6

65,0

71,4

77,4

82,1

2013

2014

2015

2016

mld zł

2020

5,1
4,7

191
245

mld zł

95,6

101,0

90,6

2017 (p)

2018 (p)

110,4

2019 (p)

121,5

Dochody netto osób zamożnych uzyskane
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych
lub pochodnych instrumentów ﬁnansowych
Podatnicy osiągający dochód powyżej
7,1 tys. zł brutto miesięcznie, rozliczający się
wg podatku liniowego 19%

2020 (p)

Podatnicy rozliczający się wg skali
podatkowej (drugi próg podatkowy)

Osoby zamożne to najważniejsza
grupa konsumentów dla firm
oferujących produkty i usługi
luksusowe. Szczególne znaczenie
mają wśród nich osoby o najwyższych
dochodach, przekraczających 20 tys.
a nawet 50 tys. zł brutto miesięcznie.
Na potrzeby raportu wprowadzono
następujące definicje:

osoby dobrze
zarabiające/zamożne
– osoby uzyskujące miesięczny dochód
powyżej 7,1 tys. zł brutto

osoby bogate
– osoby uzyskujące miesięczny dochód
powyżej 20 tys. zł brutto

osoby bardzo bogate
– osoby uzyskujące miesięczny dochód
powyżej 50 tys. zł brutto

Nawiązując do stosowanych w raporcie
definicji należy podkreślić, że terminy
zamożni, bogaci i bardzo bogaci
odnoszą się jedynie do osiąganych
miesięcznych dochodów brutto i nie
są tożsame z wartością majątku
posiadanego przez osoby zaliczane do
powyższych kategorii.
W tegorocznej edycji raportu po
raz pierwszy przedstawiamy liczbę
i dochód osób bogatych i bardzo
bogatych w podziale na województwa.
W 2016 roku mieszkało w Polsce
164 tys. osób bogatych, w tym 42 tys.
osób bardzo bogatych. Jednak ich
liczba, a także łączna kwota brutto są
znacznie zróżnicowane w zależności
od regionu kraju. Największa
liczba bogatych podatników, bo aż
48,8 tys. rozliczyła się za 2016 rok
w województwie mazowieckim.
Łączny dochód, jaki uzyskali, to
prawie 29 mld zł brutto, przy czym
ponad połowa tej kwoty przypada
osobom bardzo bogatym, których jest
10,8 tysięcy.

Pod względem liczby bardzo bogatych
mieszkańców drugie miejsce ex aequo
zajmują województwa wielkopolskie
(4,4 tys. osób z łącznym dochodem
6,8 mld zł brutto) oraz małopolskie
(4,4 tys. osób z łącznym dochodem
6,2 mld zł brutto). Niewiele mniej
bardzo bogatych zamieszkuje też
województwa śląskie (4,3 tys.)
i dolnośląskie (3,4 tys.).
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Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych Ministerstwa Finansów; (p) – prognoza

Liczba osób zamożnych i ich łączny dochód brutto w podziale na województwa (2016)

pomorskie

67
14 386

zachodniopomorskie

36
7 665

warmińsko-mazurskie
podlaskie

22
4 938

kujawsko-pomorskie

38
wielkopolskie

8 419

lubuskie

303
64 532

89
20 801

19
4 255

20
4 648

mazowieckie

łódzkie
lubelskie

57
12 385
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dolnośląskie

92
17 971

świętokrzyskie

opolskie

109
23 025

18
3 829

19
3 944
podkarpackie

śląskie
liczba osób zamożnych
(o miesięcznym dochodzie brutto powyżej 7,1 tys. zł)
(w tys.)

33
6 523

małopolskie

90
20 326

28
6 204

łączny dochód brutto osób zamożnych
(w mln zł)

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych Ministerstwa Finansów

W stosunku do 2015 roku w każdym
z województw nastąpił wzrost liczby
osób o dochodach miesięcznych
powyżej 7,1 tys. zł brutto. Największy
wzrost odnotowano w województwie
mazowieckim – aż o 16 tys. Łączna
kwota ich dochodu brutto zwiększyła się

o 4,4 mld zł. Na drugim miejscu znalazło
się województwo małopolskie, w którym
liczba podatników o dochodach
miesięcznych powyżej 7,1 tys. zł brutto
wzrosła o 7 tys., a ich łączny dochód
– o prawie 2,0 mld zł brutto.
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Liczba osób bogatych i ich łączny dochód brutto w podziale
na województwa (2016)
pomorskie

tys.

liczba osób bogatych
mieszkających w Polsce

105,4

mld zł

łączny dochód brutto osób
bogatych mieszkających
w Polsce

zachodniopomorskie

6,1
3 720

lubuskie

9,3
6 796

3
2 436

7,1
4 223

3
2 491

mazowieckie

48,8
28 920

15,4
10 962

łódzkie
lubelskie

9,2
5 927

dolnośląskie

12,4
7 256

podlaskie

kujawsko-pomorskie

wielkopolskie

3
2 238

warmińsko-mazurskie

5,1
2 810

świętokrzyskie

opolskie

16,3
10 733

3
1 838

3
1 842
podkarpackie

śląskie

małopolskie

5,1
3 055

14,4
10 108

liczba osób bogatych
(o miesięcznym dochodzie brutto
powyżej 20 tys. zł) (w tys.)
łączny dochód brutto osób bogatych
(w mln zł)

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych Ministerstwa Finansów

Liczba osób bardzo bogatych i ich łączny dochód brutto
w podziale na województwa (2016)

42,2

pomorskie

tys.

liczba osób bardzo bogatych
mieszkających w Polsce

59,8

zachodniopomorskie

1,1
2 088

mld zł

łączny dochód brutto osób bardzo
bogatych mieszkających
w Polsce

lubuskie

2,3
3 890

1
1 399

2,1
2 423
4,4
6 764

10,8
15 045
łódzkie
lubelskie

2,2
3 599

1,1
1 499

świętokrzyskie

opolskie

1
1 057

1
1 515

mazowieckie

dolnośląskie

3,4
3 910

podlaskie

kujawsko-pomorskie

wielkopolskie

1
1 293

warmińsko-mazurskie

4,3
6 395
śląskie

liczba osób bardzo bogatych
(o miesięcznym dochodzie brutto
powyżej 50 tys. zł) (w tys.)

1
1 056
podkarpackie

małopolskie

4,4
6 155

łączny dochód brutto osób bardzo bogatych
(w mln zł)

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych Ministerstwa Finansów
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164,2

Rośnie liczba polskich HNWI
Według raportu Global Wealth
Databook 2017, opracowanego
przez Credit Suisse, w Polsce
mieszka 57 tys. osób, zaliczających
się do kategorii HNWI (ang. high
net worth individuals), czyli takich
których majątek netto przekracza
1 mln dolarów. W porównaniu
z poprzednim rokiem liczba polskich
HNWI wzrosła o prawie 16 tysięcy.
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Nie zmienia to jednak faktu, że liczba
Polaków z majątkiem wartym więcej
niż 1 mln dolarów nie jest imponująca.
W Wielkiej Brytanii mieszka prawie
2,2 mln osób z kategorii HNWI,
w Niemczech i Francji – po blisko
2 mln, natomiast we Włoszech prawie
1,3 mln. Polska gra w niższej lidze,
razem z np. Finlandią, Portugalią
czy Czechami. Należy mieć jednak
w pamięci, że populacja tych państw
jest o wiele mniejsza niż całkowita
liczba ludności Polski.
W strukturze polskich HNWI dominują
ludzie z majątkiem wartym pomiędzy
1 a 5 mln dolarów. Liczba osób
z majątkiem powyżej 100 mln dolarów
przekracza 200, z czego 12 dysponuje
majątkiem wartym więcej niż
1 mld dolarów.

Liczba HNWI w wybranych krajach europejskich
(tys., 2017)
2189

Wielka Brytania

Niemcy

1959

Francja

1949
1288

Włochy

594

Szwajcaria

428

Hiszpania

340

Belgia

Szwecja

335

Holandia

335
250

Austria

Dania

211

Norwegia

201

Rosja

132

Irlandia

125

Grecja

88

Finlandia

80

Portugalia

68

Polska

57

Czechy

Łączna liczba HNWI w Europie

10,7

mln

30

Liczba HNWI w Polsce wg poziomu bogactwa
(2017)
2017
1 – 5 mln $
5 – 10 mln $
10 – 50 mln $
50 – 100 mln $
powyżej 100 mln $
Razem HNWI

49 101
4 545
2 884
272
203
57 005

HNWI (high net worth individuals) – osoby o aktywach netto powyżej 1 mln dol.
Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych Credit Suisse
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Majątek Polaków
Wartość majątku zgromadzonego przez
polskie gospodarstwa domowe wyniosła
1 938 mld zł na koniec II kwartału
2017 roku, co oznacza wzrost o 9,2%
w stosunku do analogicznego okresu
zeszłego roku. Jednocześnie wartość
zobowiązań wzrosła o 3,1% r/r do 700
mld zł, zatem polskie gospodarstwa
domowe były w posiadaniu majątku
wartego netto 1 238 mld zł na koniec
I połowy 2017 roku.
Największą część aktywów
gospodarstw domowych w Polsce
stanowią niezmiennie depozyty, których
wartość urosła o 5,4% r/r, osiągając
poziom 738 mld zł w II kwartale
2017 roku. W kategorii inwestycji
Polacy zgromadzili majątek wart
528 mld zł, z czego największą część
stanowiły akcje, udziały kapitałowe
oraz udziały lub jednostki uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych.

Depozyty

738 mld zł

Inwestycje

528 mld zł

Ubezpieczenia

311 mld zł

Gotówka

172 mld zł

Inne

189 mld zł
1 938 mld zł

Razem

Polacy wciąż relatywnie dużą część
oszczędności trzymają w gotówce.
W ciągu ostatniego roku jej wartość
wzrosła o 8,3% do poziomu 172 mld zł.

Aktywa i zobowiązania finansowe gospodarstw domowych (mld zł)
2 500

Aktywa netto (Q2 2017)

1 238 mld zł

Aktywa

1 938 mld zł

2 000

1 500

1 000
Zobowiązania

700 mld zł
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Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych NBP
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Zgodnie z oczekiwaniami liczba osób zamożnych mieszkających w Polsce
w 2016 roku przekroczyła 1 mln. W tym roku spodziewamy się, że osób zarabiających
powyżej 7,1 tys. zł brutto miesięcznie będzie już nieco ponad 1,1 mln, a ich łączny
dochód netto wyniesie 191 mld zł. Najwięcej zamożnych mieszka w województwach
mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Szacujemy ponadto, że w ciągu najbliższych
trzech lat liczba osób zamożnych mieszkających w Polsce zwiększy się do prawie
1,4 mln i będą oni dysponowali łącznym dochodem netto w wysokości 245 mld zł.
Rośnie również liczba polskich HNWI, czyli osób których majątek netto wart jest
więcej niż 1 mln dolarów. W 2017 roku było ich już 57 tys., z czego 203 osoby były
w posiadaniu majątku większego niż 100 milionów dolarów.
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Andrzej Marczak
Partner
KPMG w Polsce
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Firma KPMG przeprowadziła unikatowe w Polsce badanie na próbie blisko stu bogatych
Polaków (zarabiających powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie), którego celem było
poznanie opinii respondentów na temat przyczyn ich sukcesu finansowego, stosunku
do pracy, sposobów spędzania czasu wolnego oraz czynników wpływających na
decyzje zakupowe.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że bogaci Polacy są
zadowoleni lub bardzo zadowoleni ze swojej aktualnej
sytuacji zawodowej i społecznej. Do jej osiągnięcia, w ich
opinii, najbardziej przyczyniła się ciężka praca, odpowiednie
cechy charakteru (np. inteligencja czy samodyscyplina)
oraz wykształcenie. Według ankietowanych indywidualne
zasługi i łut szczęścia są ważniejsze na drodze do sukcesu
niż uwarunkowania zewnętrzne, takie jak sytuacja
społeczno-ekonomiczna kraju. Bogaci Polacy wierzą
w merytokrację i wysoką mobilność społeczną, a zatem
uważają, że bardziej liczą się kompetencje, chęci i cechy
charakteru niż kontakty czy pochodzenie. Paradoksalnie
jednak ci sami ankietowani nie są przekonani, czy rynek jest
mechanizmem, który sprawiedliwie wycenia pracowników.
Pomimo że większość badanych uważa, że pieniądze
są dobrym miernikiem sukcesu, opinie co do tego, czy
wysokość zarobków jest adekwatna do włożonego wysiłku,
są podzielone.
Bogaci Polacy pracują dużo, deklarują najczęściej, że
około 10 godzin dziennie. Chociaż przyznają, że praca to
przede wszystkim źródło utrzymania, dla wielu z nich to
także szansa na samorealizację oraz okazja do poznawania
nowych ludzi. Wysokie zarobki pozwalają im na realizację
pasji, zapewniają bezpieczeństwo i niezależność.
Po pracy ankietowani spędzają wolny czas z rodziną.
Telewizja, filmy i seriale to rozrywki zdecydowanie mniej
popularne. Bogaci Polacy nie wydają się przesadnie
ekstrawaganccy w wydawaniu pieniędzy – z luksusowych
rozrywek i usług najpopularniejsze są wizyty
w ekskluzywnych restauracjach, drogich hotelach i SPA.
Zdecydowana większość ankietowanych korzysta z usług
pomocy domowej, popularne są również usługi ogrodników
i trenerów personalnych.

Większość bogatych Polaków inwestuje w nieruchomości,
najczęściej mieszkania na wynajem. Posiadają oni zazwyczaj
1– 2 samochody, jednak zakup jachtów czy samolotów
należy do rzadkości. Ponad połowie ankietowanych
pieniądze pozwoliły posłać dzieci do prywatnych szkół,
głównie w Polsce.
Bogaci Polacy relatywnie rzadko angażują się w aktywności
społeczeństwa obywatelskiego, niewielu z nich działa
w organizacjach pozarządowych bądź samorządzie
lokalnym. Zdecydowanie więcej badanych zadeklarowało
wspieranie finansowo organizacji charytatywnych bądź
publicznych. Pokrywa się to z przekonaniem respondentów,
że pieniędzmi należy się dzielić, jednak nie w sposób
przymusowy, przez redystrybucyjną rolę państwa. Bogaci
Polacy wolą sami wspierać potrzebujących, nie chcą zaś
płacić wyższych podatków.

69%
bogatych Polaków twierdzi,
że wysokie zarobki
umożliwiają realizowanie
pasji
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Sukces dzięki ciężkiej pracy,
cechom charakteru i ryzyku
Badanie KPMG w Polsce zostało
przeprowadzone na próbie 97
respondentów, którzy zadeklarowali,
że ich miesięczny dochód przekracza
20 tys. zł brutto. Jednym z jego celów
było poznanie oceny satysfakcji
respondentów z ich sytuacji życiowej
oraz czynników, które przyczyniły się
do osiągnięcia sukcesu. Dwóch na
trzech respondentów oceniło swoje
zadowolenie z aktualnie zajmowanej
pozycji zawodowej i społecznej
w przedziale 8 – 10 w 10-stopniowej
skali, gdzie 10 oznaczało bardzo
zadowolony. Tych, którzy ocenili swoją
sytuację na 5 lub mniej, było łącznie
zaledwie 6%.

Czynniki, które sprawiły, że bogaci Polacy zajmują aktualną
pozycję zawodową i społeczną
74%
Ciężka praca

73%
Cechy charakteru (np. inteligencja, samodyscyplina)

50%
Wykształcenie

35%
Szczęście

27%
Relacje społeczne

bogatych Polaków uważa, że
do ich sukcesu przyczyniła
się ciężka praca

Talent

8%
Pochodzenie społeczne

5%
Sprzyjająca sytuacja polityczno-gospodarcza

Ankietowani – zapytani o czynniki, które
sprawiły, że osiągnęli obecny status
społeczny – odpowiedzieli, że jest on
rezultatem przede wszystkim ich ciężkiej
pracy (74%) i cech charakteru, takich
jak inteligencja czy samodyscyplina
(73%). Połowa badanych uznała, że
wykształcenie przyczyniło się do ich
sukcesu, natomiast nieco ponad jedna
trzecia przyznała, że miała po prostu
szczęście. Bogaci Polacy nieco rzadziej
postrzegają sieć kontaktów oraz własny
talent (po 27% wskazań) jako czynniki
mające wpływ na ich obecną pozycję.
Pochodzenie czy sprzyjająca sytuacja
polityczno-gospodarcza kraju w ich opinii
nie miały dużego znaczenia w osiągnięciu
życiowego sukcesu.

1%
Inne
Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego. Respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich
stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

74%

27%

W opinii większości Polaków,
deklarujących przychody przekraczające
20 tys. zł brutto miesięcznie, bogatym
może być praktycznie każdy, kto
spełni odpowiednie warunki. Ze
stwierdzeniem, że każdy ma szansę
dobrze zarabiać, jeżeli tylko się
postara, zgodziło się łącznie 57%
ankietowanych, przeciwnego zdania
było jedynie 16%. Z odpowiedzi
badanych wynika, że nieodłącznym
czynnikiem towarzyszącym sukcesowi
jest konieczność ryzykowania. Aby
dużo zarabiać, trzeba podjąć ryzyko
– z tym stwierdzeniem zgodziło się aż
81% osób. Większość respondentów
nie podziela zaś opinii, że bogactwo
wynika w większej mierze ze szczęścia
niż talentu czy umiejętności. Badanie
KPMG ujawnia, że zdaniem większości
bogatych Polaków indywidualne cechy
i zasługi mają większe znaczenie
w osiągnięciu życiowego sukcesu
niż warunki strukturalne, takie jak np.
sytuacja polityczno-gospodarcza kraju.

Opinie respondentów na temat wysokich zarobków
Nie zgadzam się
lub zdecydowanie nie zgadzam się

Zgadzam się lub zdecydowanie
zgadzam się

81%

3%
Aby dużo zarabiać, trzeba podjąć ryzyko

61%

17%
Pieniądze pomagają być szczęśliwym

60%

10%

Bogactwem należy się dzielić.
Ludzie z wysokimi zarobkami powinni być szczodrymi ﬁlantropami

57%

16%
Każdy ma szansę, jeżeli się postara, dobrze zarabiać

54%

13%
Pieniądze są dobrym miernikiem sukcesu

34%

31%
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Wysokość zarobków jest adekwatna do włożonego wysiłku

26%

32%
Aby dużo zarabiać,
trzeba podjąć ryzyko –

81%
ankietowanych Polaków
zgadza się z tą opinią

Rynek właściwie wycenia pracowników

16%

53%

Bogaci powinni płacić wyższe podatki

11%

64%

Każdy chciałby zarabiać więcej za wszelką cenę
59%

8%

Bogactwo jest bardziej wynikiem szczęścia niż talentu i umiejętności
Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego. Respondent ustosunkowywał się do każdego ze stwierdzeń
na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 – zdecydowanie zgadzam się

Pomimo przekonania o własnej
sprawczości i możliwości osiągnięcia
wysokiej pozycji zawodowej dzięki
ciężkiej pracy, bogaci Polacy są
podzieleni w ocenie, czy wysokość
zarobków jest adekwatna do włożonego
wysiłku – 1/3 ankietowanych zgodziła
się z powyższą tezą, zaś prawie tyle
samo badanych (31%) stwierdziło,
że nie oddaje ona rzeczywistości.
Równie ciekawie, na tle poprzednich

odpowiedzi, prezentuje się opinia
respondentów w odniesieniu do
zagadnienia rynkowej weryfikacji
zarobków. Nieco większy odsetek
ankietowanych (32%) nie zgodził
się ze stwierdzeniem, że rynek
właściwie wycenia pracowników.
Wyniki badania sugerują zatem, że
respondenci, odwołując się do własnego
doświadczenia, akcentują indywidualne
cechy i zasługi, wliczając w to ciężką

pracę, wykształcenie czy inteligencję,
które przekładają się na życiowy sukces.
Jednak poproszeni o ustosunkowanie
się do bardziej ogólnych sformułowań
przyznają, że mechanizmy rynkowej
wyceny pracy nie zawsze są właściwe.
Własny sukces postrzegany jest jako
osiągnięty samodzielnie, co sprzyja
ignorowaniu okoliczności i czynników
zewnętrznych, które mogły się do niego
przyczynić.
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Z badania KPMG wynika, że bogaci
Polacy uważają, że pieniędzmi należy
się dzielić, a ci, którym się w życiu
powiodło, powinni być szczodrymi
filantropami. Z taką opinią zgodziło się
łącznie 60% respondentów. Ankietowani
wydają się jednak twierdzić, że to oni
powinni decydować, kogo i jak wspierać,
a decyzja o dzieleniu się pieniędzmi
powinna być dobrowolna. Łącznie ponad
połowa (53%) badanych sprzeciwia się
wyższemu opodatkowaniu bogatych, co
może oznaczać ograniczone zaufanie do
efektywności redystrybucyjnej państwa.
Skojarzenia, jakie nasuwają się
z wysokimi zarobkami, są prawie
wyłącznie pozytywne. Dla 7 na 10
ankietowanych wysokie wynagrodzenie
daje możliwość realizacji własnych pasji;
64% badanych przyznało, że pieniądze
oznaczają bezpieczeństwo, a 63%
odpowiedziało, że dają im niezależność.
Jedynie 26% badanym wysokie
zarobki kojarzą się ze stresem, a dla
11% z presją. Prawie nikt nie uważa,
że wysokie zarobki mogą być źródłem
niebezpieczeństwa (np. związanego
z kradzieżą czy napaścią).

Skojarzenia bogatych Polaków z wysokimi zarobkami
69%
Możliwość realizowania pasji

64%
Bezpieczeństwo

63%
Niezależność

26%
Stres

24%
Odpowiedzialność

18%
Motywacja do działania

14%
Prestiż

11%
Presja

5%
Szczęście

2%
Nieufność

1%
Arogancja

1%
Brak bezpieczeństwa, ryzyko (np kradzieży, szantażu)
Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego. Respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź
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Pieniędzmi należy się dzielić

Praca jako szansa na
samorealizację

Czas spędzany w pracy

Z przeprowadzonego badania wynika,
że najwięcej bogatych Polaków
pracuje średnio 10 godzin dziennie
(40% wskazań); co czwarty badany
zadeklarował, że pracuje 8 godzin,
natomiast 15% ankietowanych w pracy
spędza 9 godzin dziennie.

40%

10 godzin

15%

25%

9 godzin

8 godzin

5%

11 godzin

9%

12 godzin

4%

2%

7 godzin i mniej

13 godzin i więcej

Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego

Znaczenie pracy w życiu bogatych Polaków
77%
Źródło utrzymania
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61%
Szansa na samorealizację

37%
Możliwość poznawania nowych ludzi

Większość badanych zalicza się do
najwyższej (41%) i średniej (30%) kadry
kierowniczej. Wśród respondentów
znaleźli się również prywatni
przedsiębiorcy (19%) oraz pracownicy
umysłowi (8%) i przedstawiciele
wolnych zawodów (2%). Przynależność
do elity pozwala zrozumieć stosunek
ankietowanych do pracy. Polacy, których
zarobki przekraczają 20 tys. zł brutto
miesięcznie, postrzegają swoją pracę
przede wszystkim jako źródło utrzymania
(77%), ale wyraźnie widać, że nie jest
ona dla nich tylko obowiązkiem. Dla
ponad 6 na 10 ankietowanych praca to
szansa na samorealizację, zaś dla 37%
to okazja do poznawania nowych ludzi.
Biorąc pod uwagę, że ankietowani to
w dużej mierze kadra kierownicza, nie
dziwi, że dla 29% praca jest źródłem
stresu. Nie zmienia to jednak faktu, że
dla prawie takiego samego odsetka
respondentów praca to pasja (28%).

33%
Obowiązek

29%
Źródło stresu

28%
Pasja

16%
Przyjemność

14%
Prestiż

3%
Władza nad innymi

3%
Inne
Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego. Respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź
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Po 10-godzinnym dniu pracy bogaci
Polacy poświęcają wolny czas rodzinie
– 6 na 10 respondentów spędza
z nią 2–3 godziny dziennie, zaś 23%
ankietowanych powyżej 3 godzin.
Innymi popularnymi rozrywkami jest
przeglądanie internetu (do 1 godziny
– 67%, 2–3 godziny – 29%) oraz czytanie
książek lub gazet (do 1 godziny – 73%,

2–3 godziny – 12%). Prawie połowa
ankietowanych nie ogląda w ogóle
telewizji (47%) ani filmów czy seriali
(44%); czterech na dziesięciu
badanych nie korzysta zaś z mediów
społecznościowych. Z rozkładu
odpowiedzi wynika, że bogaci Polacy
najwięcej czasu poświęcają pracy
i rodzinie.

47%
bogatych Polaków nie ogląda
w ogóle telewizji

Sposoby spędzania wolnego czasu
Do 1 godziny
dziennie

2-3 godziny
dziennie

Powyżej 3 godzin
dziennie

Spędzanie czasu z rodziną

2%

15%

60%

23%

Przeglądanie internetu

3%

67%

29%

1%

Czytanie książek lub gazet

14%

73%

12%

1%

Aktywność w mediach
społecznościowych

39%

51%

9%

1%

Oglądanie filmów i seriali

44%

49%

7%

0%

Oglądanie telewizji

47%

49%

4%

0%

Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego
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W ogóle

Pomimo że aż 61% ankietowanych
odpowiedziało, że angażuje
się w działalność publiczną lub
charytatywną, to aktywność
zdecydowanej większości (79%)
respondentów z tej grupy ogranicza się
do wspierania finansowego organizacji
publicznych bądź charytatywnych.
Koresponduje to z przekonaniami
ankietowanych, że bogaci Polacy
powinni dzielić się pieniędzmi. Niespełna
co czwarty ankietowany działa aktywnie
w organizacji pozarządowej, 16%
respondentów jest wolontariuszami,
natomiast 5% działa w samorządzie
lokalnym. Żaden z ankietowanych
Polaków zarabiających powyżej 20
tys. zł brutto miesięcznie nie deklaruje
członkostwa w partii politycznej.

Odsetek bogatych Polaków, którzy posiadają inną
nieruchomość niż tę, w której mieszkają

76%
24%
posiada

nie posiada

Charakter drugiej i kolejnych nieruchomości
Nieruchomość
na wynajem

Nieruchomość
wypoczynkowa

Drugi dom

67%

3%

23%

0%

1%

1%

4%

17%

10%

0%

0%

0%

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich
stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Mieszkanie(a) w Polsce

Mieszkanie(a) za granicą

Dom(y) w Polsce

Dom(y) za granicą
Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego. Na pytania odpowiadali respondenci, którzy zadeklarowali
posiadanie więcej niż jednej nieruchomości. Respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź

Luksusowe restauracje
i samochody
Jak wynika z badania KPMG
zdecydowana większość ankietowanych
(76%) posiada więcej niż jedną
nieruchomość. Z tej grupy trzech na
czterech respondentów jest właścicielem
mieszkania bądź mieszkań na wynajem
w Polsce. Nieco mniej niż co czwarty
ankietowany zadeklarował, że posiada
mieszkanie, które służy mu jako
drugi dom. Tylko 2% badanych jest
właścicielem mieszkania za granicą,
natomiast żaden z respondentów nie
zadeklarował posiadania domu w innym
kraju. Istnieje też grupa bogatych
Polaków, którzy inwestują w ziemię bądź
oferują lokale usługowe na wynajem.
Standardem wśród respondentów
jest posiadanie 1 bądź 2 samochodów
(odpowiednio 38% i 39% wskazań).
Właścicielem 3 samochodów jest
co dziesiąty ankietowany, a 4%
badanych zadeklarowało posiadania
4 lub więcej pojazdów.

Trzech na czterech bogatych
Polaków ma więcej
niż 1 nieruchomość
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Bogaci Polacy w większości nie wydają
pieniędzy na ekscentryczne rozrywki
bądź usługi. Większość ankietowanych
korzysta regularnie z usług pomocy
domowej (65%). Prawie co czwarty
respondent na stałe współpracuje
z trenerem personalnym; taki sam
odsetek ankietowanych zatrudnia
opiekunkę do dziecka. Bogaci
Polacy korzystają również z pomocy
ogrodników – 20% ankietowanych
zatrudnia osobę do prac w ogrodzie na
stałe, a kolejne 20% korzysta z takich
usług okazjonalnie.

Mniej popularne są zabiegi medycyny
estetycznej – co czwarty badany
odwiedza gabinety chirurgów
plastycznych okazjonalnie, natomiast
co 20 robi to regularnie. Blisko
30% ankietowanych zamawia
ubrania u projektantów bądź szyje
je na zamówienie, zaś łącznie 20%
korzysta z porad stylisty. Ankietowani
zdecydowanie rzadziej zatrudniają
prywatnych kierowców – aż 96%
respondentów przyznało, że nigdy nie
korzysta z tego rodzaju pomocy. Małym
zainteresowaniem cieszą się również
usługi prywatnych agentów ochrony
(92% ankietowanych nie korzysta) oraz
usługi concierge (nie korzysta 87%
badanych).

Bogaci Polacy lubią dobrze zjeść
– aż 35% ankietowanych przyznało,
że regularnie odwiedza luksusowe
restauracje, a kolejne 57% stołuje się
w nich okazjonalnie. Co piąty badany
regularnie odwiedza luksusowe,
5-gwiazdkowe hotele, a 62%
ankietowanych korzysta z nich od
czasu do czasu. Równie popularne jest
spędzanie czasu w SPA – łącznie aż 73%
ankietowanych zażywa w ten sposób
relaksu. Polacy zarabiający powyżej
20 tys. zł brutto miesięcznie najczęściej
spędzają od 3 do 5 tygodni w roku (56%)
oraz od 1,5 do 3 miesięcy (25%) za
granicą. Zaledwie 1% bogatych Polaków
spędza ponad pół roku w innych krajach.

bogatych Polaków
korzysta regularnie
z usług pomocy
domowej

W powszechnej opinii golf uznawany jest za sport wyłącznie ekskluzywny,
przeznaczony tylko dla elit. My, w naszej wizji, chcemy udowodnić, że to nie
prawda - golf to wspaniały sport i hobby dla wszystkich. Pozwala na chwilę relaksu
i odpoczynku na ogół w pięknym otoczeniu przyrody, które często stanowi o
ponadprzeciętnym walorze danego pola golfowego. Warto też zaznaczyć, że jest
świetnym sposobem na naukę samodyscypliny, etykiety oraz podejścia fair play.
Obserwując ogólne tendencje na rynku, widzimy, że biznes i kultura golfowa pięknie
się rozwijają, a sport ten zyskuje na coraz większej popularności. Mimo, że nie
można mówić o bardzo dynamicznym wzroście, to pól golfowych w Polsce przybywa
– zarówno tych standardowych 18-dołkowych, mniejszych 9-dołkowych, jak i strzelnic
driving-range.
Warto zaznaczyć, że to popyt, czyli sami golfiści kreują sens istnienia klubów
golfowych. Dlatego dużą rolę w rozwoju tego rynku odgrywać będzie
rozpowszechnianie tego pięknego sportu.

Andrzej Zawistowski
Prezes
Kalinowe Pola Golf Club
Przewodniczący Rady
Nadzorczej SECO/WARWICK
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65%

Usługi, z jakich korzystają bogaci Polacy
W ogóle
Pomoc domowa

Wizyta w ekskluzywnej restauracji

Trener personalny

Opiekunka do dzieci

Pobyt w luksusowym,
5-gwiazdkowym hotelu

Ogrodnik
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Pobyt w SPA

Prywatna ochrona

Usługi lekarza medycyny estetycznej

Usługi stylisty

Prywatne czartery jachtów

Concierge

Prywatny kierowca

Zamawianie ubrań u projektantów
/ szycie na miarę

Prywatne czartery samolotów

25%
8%
51%
70%
18%
59%
27%
92%
69%
80%
85%
87%
96%
71%
94%

Okazjonalnie

10%
57%
25%
6%
62%
21%
63%
1%
26%
15%
13%
11%
2%
28%
5%

Regularnie

65%
35%
24%
24%
20%
20%
10%
7%
5%
5%
2%
2%
2%
1%
1%

Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego
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Decyzje zakupowe
bogatych Polaków
Przy wybieraniu produktów bogaci Polacy
zwracają uwagę przede wszystkim
na ich jakość. To właśnie ta cecha jest
najczęściej wskazywana (93%) przez
respondentów. Zaraz za nią znalazł się
wygląd bądź ciekawy design. Pomimo że
respondenci należą do grupy bogatych
Polaków, kupują dość rozważnie – aż
60% ankietowanych przyznało, że
zwraca uwagę na cenę. To, czy dane
dobro jest unikalne i rzadkie, ma
znaczenie dla 34% respondentów, dla
co trzeciego ankietowanego wskazówką
przy dokonywaniu zakupów są opinie
i rekomendacje innych, natomiast 27%
badanych wskazało na prestiż marki
jako czynnik istotny przy wyborze
produktów. Zdecydowanie mniejszy
odsetek bogatych Polaków zwraca
uwagę na tradycję lub historię marki
(11%), wartości przez nią reprezentowane
(7%) oraz jej rozpoznawalność (7%). Jak
wynika z badania, fakt, że dana marka
jest promowana przez znane osoby jest
praktycznie bez znaczenia – tylko 1%
respondentów przyznało, że zwraca
na to uwagę.

Czynniki wpływające na decyzje zakupowe bogatych
Polaków
93%
Jakość

78%
Wygląd, design, estetyka

60%
Cena

34%
Unikalność/rzadkość

33%
Opinie, rekomendacje

27%
Prestiż marki

11%
Tradycja/historia marki

7%
Rozpoznawalność marki

7%
Wartości reprezentowane przez markę

1%
Promowanie marki przez sławne osoby

1%
Inne
Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego. Respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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Pobyt za granicą to okazja do zakupów.
Nieco mniej niż połowa (44%)
respondentów przyznała, że wyjeżdża do
innych państw, by robić zakupy. Wśród
najchętniej kupowanych produktów
za granicą znalazły się ubrania (95%),
biżuteria i zegarki (48%) oraz elektronika
(33%). Bogaci Polacy rzadziej kupują
za granicą meble i dodatki, sztukę,
samochody oraz sprzęt sportowy
i instrumenty muzyczne.

Średnie ceny, od jakich dane dobro można uznać
za luksusowe, według bogatych Polaków

Sukienka

Garnitur męski

4 600

3 300

zł

zł
Naszyjnik

8 200

Buty damskie

1 800

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich
stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Buty męskie

1 500

zł

zł

Perfumy

zł

Butelka wina
Zegarek damski

Zegarek męski

13 000

10 200

zł

430

zł

Butelka koniaku
zł

Samochód
1m2 wykończonego apartamentu
w dużym mieście w Polsce

zł

17 400

Weekend w SPA
dla dwóch osób

4 600

zł

zł

zł

1 170
285 000

750

Tygodniowa wycieczka
zagraniczna dla jednej
osoby dorosłej

9 700

zł

zł
Wysokiej klasy
sprzęt grający

19 600

zł

Kolacja w restauracji
dla dwóch osób

1 100

zł

Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego
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Najczęściej kupowanym produktem
luksusowym są alkohole – łącznie 44%
ankietowanych zadeklarowało, że kupuje
je raz lub kilka razy w miesiącu, a kolejne
40% uzupełnia swój barek raz lub
kilka razy w roku. Najpopularniejszymi
dobrami luksusowymi są jednak ubrania
i buty oraz perfumy i kosmetyki – tylko
3% badanych przyznało, że nigdy ich
nie kupuje. Obie kategorie produktów
kupowane są zazwyczaj raz lub kilka
razy w roku; podobnie jest zresztą
w przypadku torebek i akcesoriów
oraz zegarków i biżuterii. Najmniejszą
popularnością wśród ankietowanych
cieszą się cygara, aż 80% z nich nigdy
ich nie kupuje.

44%
bogatych Polaków kupuje
luksusowe alkohole
co najmniej raz
w miesiącu

Częstotliwość, z jaką bogaci Polacy kupują dane dobra luksusowe
Raz lub kilka razy
w roku

Raz na kilka
lat

Nigdy

Alkohole

44%

40%

6%

10%

Odzież i obuwie

27%

62%

8%

3%

Perfumy i kosmetyki

18%

75%

4%

3%

Torebki i akcesoria

10%

60%

12%

18%

Cygara

6%

10%

4%

80%

Elektronika

4%

42%

45%

9%

Zegarki i biżuteria

3%

45%

44%

8%

Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego
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Raz lub kilka razy
w miesiącu

W co inwestują bogaci?
Ulubioną formą lokowania kapitału
przez bogatych Polaków, biorących
udział w badaniu KPMG, jest
inwestowanie w nieruchomości (64%)
i aktywa finansowe, takie jak produkty
inwestycyjne oferowane przez banki lub
fundusze inwestycyjne (57%) lub akcje
(51%). Mniej popularnymi sposobami
lokowania kapitału są dzieła sztuki
(27%), metale szlachetne (25%) czy
obligacje (24%).
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Wyniki ankiety pokazują, że Polacy
zarabiający powyżej 20 tys. zł. brutto
miesięcznie są dość konserwatywni
w podejściu do inwestycji – królują
aktywa popularne, zazwyczaj dosyć
bezpieczne. Zapytani jednak o plany
na przyszłość, respondenci wyraźnie
wskazują, że zamierzają inwestować
w start-upy. Co trzeci ankietowany
przyznał, że zamierza w przyszłości
wspierać kapitałowo nowe firmy.
Co prawda tak wysoki odsetek wynika
z niskiej bazy (obecnie jedynie 18%
inwestorów stawia na start-upy),

jednak można się spodziewać,
że właśnie ten sposób lokowania
kapitału stanie się wkrótce równie
popularny, jak inwestycje w bardziej
klasyczne aktywa.
Niszą pozostają inwestycje
alternatywne. Zegarki kupowane są
przez 13% ankietowanych, a 14%
respondentów rozważa możliwość
inwestycji w nie w przyszłości.
Zabytkowe samochody stoją w garażu
co dziesiątego inwestora, a 17%
badanych planuje kupowanie ich
w przyszłości. Jeszcze mniej bogatych
Polaków inwestuje w alkohole,
takie jak wina czy whisk(e)y (10%)
i równie mały odsetek (13%) nosi się
z zamiarem uzupełnienia swojego
portfela o powyższe aktywa. Najmniej
popularne zaś są inwestycje w stare
instrumenty muzyczne (9%);
w przyszłości tylko 2% ankietowanych
chciałoby ulokować w ten sposób
swoje pieniądze.

Inwestycje bogatych Polaków
Nieruchomości
Produkty inwestycyjne oferowane
przez banki lub fundusze inwestycyjne

25%

Obligacje

24%

Inwestycje w ﬁrmy/start-upy/biznes
Zegarki
Alkohole (np. wina, whisk(e)y)

10%

Stare samochody

10%

Instrumenty muzyczne

48%

27%

52%

24%

49%

33%

18%
13%

54%

19%

27%

Metale szlachetne

32%

17%

51%

Dzieła sztuki

29%

14%

57%

Akcje

10%

26%

64%

73%

14%

77%

13%

73%

17%

9% 2%
Tak, inwestuję obecnie lub w przeszłości

89%
Nie, ale planuję w przyszłości

Nie i nie planuję
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Czy inwestując w dobra luksusowe można
spać spokojnie nawet w czasach kryzysu?

Analizując rynek dóbr luksusowych, skoncentrowaliśmy
się na jego dwóch głównych segmentach stanowiących
łącznie około 65% światowego rynku dóbr luksusowych:
(a) osobiste dobra luksusowe (około 25% rynku), czyli głównie
ubrania, akcesoria, zegarki oraz biżuteria oraz (b) luksusowe
samochody (około 40% rynku). Pierwszy z nich od 2009 roku,
czyli od rozpoczęcia hossy na szerokim rynku akcji, również
przeżywa prosperity, spowodowane głównie zmianą stosunku
ludzi do droższych produktów, wedle przekonania, że w dobrze
rozwijającej się gospodarce stać ich na lepsze produkty.
Sytuację tę odzwierciedla przeprowadzona przez KPMG
analiza zmian wycen rynkowych takich spółek jak Christian
Dior czy też Hermès. W okresie od 2004 do 2016 roku akcje

spółek z segmentu osobistych dóbr luksusowych przyniosły
inwestorom ponad 250% stopy zwrotu, podczas gdy szeroki
rynek, rozumiany jako S&P Global 1200, którego kapitalizacja
sięga 70% światowych giełd, uzyskał stopę zwrotu rzędu
około 70%. Co więcej, pomimo kryzysu finansowego
w 2008 roku, indeks S&P Global 1200 Textiles, Apparel
& Luxury Goods (w którego skład wchodzą największe
przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją dóbr luksusowych
między innymi Christian Dior, LVMH czy Hermès) nie spadł
poniżej wartości z 2004 roku, co pokazuję jaką wartość
ekonomiczną niosą ze sobą dobra luksusowe. W tym samym
czasie indeks S&P Global 1200 stracił około 11% względem
2004 roku.

Wybrane indeksy osobistych dóbr luksusowych
8000
7000
6000
2004-2016

254%

5000
4000

2004-2008

14%

3000
2000
1000

2004-2016

2004-2008

0
2004

70%

-11%
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S&P Global 1200
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2011
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S&P Global 1200 Textiles, Apparel & Luxury Goods

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych S&P Capital
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Wśród inwestorów panuje powszechne przekonanie, że rynek dóbr luksusowych
jest co do zasady stosunkowo odporny na zawirowania w świecie gospodarki
i polityki, dzięki czemu może stanowić bezpieczną przystań w czasach kryzysów
gospodarczych. Zjawisko to tłumaczone jest tym, że uczestnikami rynku są przede
wszystkim osoby o ugruntowanej przez lata pozycji majątkowej, które są siłą rzeczy
mniej podatne na krótkotrwałe zawirowania ekonomiczne. W ramach kolejnej edycji
raportu na temat rynku dóbr luksusowych w Polsce postanowiliśmy bliżej przyjrzeć
się mechanizmom działającym na tym rynku.
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Z kolei spółki produkujące samochody luksusowe
mocniej odczuły kryzys finansowy, co było spowodowane
negatywnym sentymentem panującym na rynku
w związku z trudnościami finansowymi General Motors.
Co więcej, rynek ten odczuwa obecnie, trwający od
2015 roku, okres stagnacji spowodowanej zawirowaniami
związanymi z oskarżeniami wysuniętymi wobec niektórych
producentów w zakresie fałszowania wyników pomiarów
emisji spalin. W związku z tymi zdarzeniami wyceny
koncernów produkujących samochody luksusowe spadają,
co odzwierciedla Indeks Samochodów Luksusowych
(stworzony przez KPMG indeks skupiający największych
producentów samochodów luksusowych) będący

w trendzie spadkowym począwszy od roku 2015. Jednakże,
nawet pomimo okresu stagnacji możemy zaobserwować
na tym rynku trend wzrostowy w przypadku takich spółek
jak na przykład Tesla, której modelem biznesowym jeszcze
kilka lat temu była jedynie produkcja baterii na potrzeby
rynku motoryzacyjnego. Gdy globalne koncerny nie były
zainteresowane jej technologią, sama zaczęła produkować
samochody. Ciekawą obserwacją dotyczącą Tesli jest fakt,
że pomimo iż spółka jeszcze nigdy nie wygenerowała zysku
netto, to w okresie od 2011 do końca 2016 roku pozwoliła
inwestorom osiągnąć około 700% stopy zwrotu. Silny trend
wzrostowy ma miejsce od 2012 roku, kiedy to inwestorzy
docenili plany wprowadzenia modelu S.

Wybrane indeksy samochodów luksusowych
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Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych S&P Capital

Z analizy KPMG wynika, że jedynie rynek osobistych
dóbr luksusowych zachowuje znaczną odporność na
zawirowania w gospodarce. W okresie hossy rynek
osobistych dóbr luksusowych rośnie szybciej, natomiast
w czasie bessy utrzymuje swoją wartość. Fakt ten również
potwierdzają ostatnie doniesienia z rynku chińskiego,
trzeciego największego rynku dóbr luksusowych (po USA
oraz Japonii) gdzie pomimo spowolnienia gospodarczego
ogólnie rozumiany rynek dóbr luksusowych pozostał

stabilny. Należy również się zastanowić, jak wieszczony
przez analityków kolejny kryzys wpłynie na wyceny spółek
z sektora dóbr luksusowych. W tym obszarze należy
zwrócić uwagę, że wskaźniki ceny do zysku takich spółek,
jak LVMH, Hermès czy Burberry w 2017 roku są wyższe
w porównaniu z rokiem 2006, czyli tuż przed kryzysem
subprime. Czy oznacza to, że rynek dóbr luksusowych jest
także przegrzany i można spodziewać się głębszej korekty?
Czas pokaże.
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3.Rynek dóbr

luksusowych
w Polsce

Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce w 2017 roku ponownie urośnie i wyniesie
według szacunków 21 mld zł. W następnych latach sytuacja powinna być równie dobra
– jak wynika z prognoz KPMG oraz danych firmy Euromonitor International, wartość
tego rynku może wynieść w 2021 roku ponad 31 mld zł. Oznacza to wzrost o blisko
48% w stosunku do 2017 roku. Najbardziej dynamicznie rozwijać się będą segmenty
samochodów premium i luksusowych, biżuterii i zegarków oraz alkoholi.
łączna wartość wyniosła blisko 2,5 mld zł w 2017 roku,
a więc prawie pięć razy mniej niż wartość największej
kategorii, luksusowych samochodów. Na kolejnych
miejscach znalazły się usługi hotelarskie i SPA (1,7 mld zł),
a za nimi nieruchomości (1,3 mld zł), alkohole (0,9 mld zł) oraz
biżuteria i zegarki (0,7 mld zł).

Na potrzeby niniejszej analizy do kategorii wchodzących
w skład rynku dóbr luksusowych zaliczyliśmy głównie
samochody klasy premium i luksusowe, luksusowe dobra
konsumpcyjne (odzież i akcesoria, kosmetyki i perfumy,
alkohole, biżuteria i zegarki), luksusowe nieruchomości
(apartamenty i rezydencje), a także usługi hotelarskie
oraz SPA.

Najszybciej rosnącym i rozwijającym się segmentem jest
rynek samochodów klasy premium i luksusowych, którego
wartość wzrosła o 17% w stosunku do roku poprzedniego,
a według szacunków jego wartość może osiągnąć blisko
20 mld zł w ciągu najbliższych 4 lat, co stanowić będzie 61%
wzrost w porównaniu do 2017 roku.

Prognozowane średnie roczne stopy wzrostu w wybranych segmentach w latach 2017– 2021
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Niezmiennie od lat największą z kategorii jest segment
samochodów premium i luksusowych, którego wartość
wzrosła od ubiegłego roku o 17% do 12,3 mld zł. Drugim
najważniejszym segmentem rynku, podobnie jak w zeszłym
roku, jest ekskluzywna odzież oraz akcesoria, którego

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych Euromonitor International, GUS, desk research
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Szacowana wartość i struktura rynku dóbr luksusowych w Polsce
(mld zł)*
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+4
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+2

>31
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0%
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+3
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4%
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1,3**

1,7

3,2
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%
+28

2,5

19,8
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+61%

12,3

*
Z powodu zmian w klasyfikacji i nazewnictwie
segmentów dóbr luksusowych wprowadzonych
przez firmę Euromonitor International wartości
poszczególnych kategorii mogą się różnić w stosunku
do wartości prezentowanych w poprzednich raportach

Ze względu na brak jednolitych klasyfikacji
i różne definicje przyjmowane przez firmy z branży
nieruchomości, wartość rynku luksusowych
nieruchomości szacowana była w 2016 roku
w przedziale od 1,3 do 3,6 mld zł

**

W skład kategorii wchodzą: elektronika przenośna,
meble, art. piśmiennicze oraz galanteria skórzana

***

2017 (p)

2021 (p)

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych Euromonitor International, GUS i desk research, (p) – prognoza
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Już blisko 60% wartości całego rynku dóbr luksusowych w Polsce stanowią
samochody premium i luksusowe. Segment ten rośnie dynamicznie i szacujemy,
że w 2021 roku osiągnie wartość 19,8 mld zł, a zatem o 61% więcej niż w 2017 roku.
Równie dobrze pod względem tempa wzrostu prezentuje się segment biżuterii
i zegarków. W tym roku szacowana wartość wyniesie 653 mln zł, a w perspektywie
4 lat ma szansę wzrosnąć aż o 50% do poziomu 976 mln zł.
Całkowita wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce szacowana jest na 21 mld zł,
czyli o 12% więcej niż w 2016 roku. Wszystko wskazuje na to, że pozostaniemy
w trendzie wzrostowym, co spowodowane jest stabilną sytuacją ekonomiczną i dobrą
koniunkturą w Europie. Rosnąca liczba zamożnych Polaków napędzać będzie popyt
na dobra luksusowe. Szacujemy, że do 2021 roku rynek ten zanotuje 48-procentowy
wzrost w stosunku do 2017 roku.
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Tomasz Wiśniewski
Partner
KPMG w Polsce

Rosnący rynek dóbr luksusowych kreuje wymagania i wciąż podnosi poprzeczkę dla
producentów. Klienci zwracają dzisiaj uwagę nie tylko na samą ofertę, ale również
na wartości dodane. Odpowiednia prezentacja marki, rzetelność w przekazywaniu
informacji o produkcie, kompetencja handlowców, usługa doradczo-serwisowa,
towarzysząca nie tylko w procesie zakupu, ale podczas użytkowania produktu to
istotne czynniki, wpływające na decyzje zakupowe.
Dla klientów, którzy kupują produkty luksusowe liczy się także wyjątkowe
miejsce ekspozycji – w centrum stolicy, o ciekawej architekturze, z wnętrzem
przypominającym klimat domowego zacisza.
Ważne jest także przekonanie, że zakup produktu wiąże się z przemyślaną inwestycją
w przyszłość. Z tego powodu dużą popularnością cieszą się kolekcje limitowane,
produkty, które można potraktować jako inwestycje. W przypadku mebli będą to:
lite drewno, posiadające właściwości odnawialne, powierzchnie kamienne, które
z czasem nabierają szlachetności czy powierzchnie skórzane, odpowiednio dobrane
do warunków użytkowania. Oprócz dobrego wzornictwa, które cechują rynek włoski,
klient poszukuje dzisiaj także jakości i ergonomii, które są charakterystyczne dla rynku
niemieckiego, austriackiego oraz szwajcarskiego.

Agnieszka Piętera
Prezes Zarządu
Asymetria
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Samochody
Szacujemy, że rynek samochodów
luksusowych i premium jest
największym segmentem rynku dóbr
luksusowych. Liczba rejestracji tego
typu pojazdów w 2016 roku wyniosła
rekordowe 52,2 tys. sztuk, a prognozy
wskazują, że 2017 rok może być
jeszcze lepszy.

Rejestracje samochodów marek
premium stanowiły

13%
rejestracji nowych samochodów
osobowych w Polsce (Q1-Q3 2017)

Tak jak w zeszłym roku, liderem kategorii premium jest
Mercedes (11 tys. sztuk), na drugim miejscu pozostaje
zaś BMW (10,8 tys. szt.) - obie marki mają po 24% udziału
w rynku aut tej klasy. Na kolejnych miejscach znajdują
się Audi oraz Volvo. Dynamicznie rośnie także sprzedaż
samochodów marki Alfa Romeo, która w pierwszych
trzech kwartałach 2017 roku osiągnęła poziom 844 sztuk,
o 145 więcej niż w całym roku 2016.
Rynek aut luksusowych, co zrozumiałe ze względu na
wysoką cenę pojazdów, jest o wiele bardziej niszowy
– w 2016 roku sprzedano 141 sztuk. Dane wskazują, że rok
2017 okaże się lepszy, gdyż w pierwszych trzech kwartałach
zarejestrowano już 146 aut. Największą popularnością
wśród klientów cieszą się samochody marki Maserati
– odpowiadają one za 60% sprzedanych aut luksusowych.
Szacujemy, że rynek samochodów premium i luksusowych
osiągnie wartość 12,3 mld zł w 2017 roku. Kwota ta może
się jednak różnić w zależności od przyjętej metodyki
i definicji marek samochodów premium i luksusowych.
Przykładowo firma Euromonitor International wycenia
wartość tego rynku nawet na 15,6 mld zł w 2017 roku.

Szacunkowa liczba rejestracji nowych
samochodów marek premium
w 2017 roku

61 000

szt.

Prognozowane rejestracje nowych
samochodów marek luksusowych
w 2017 roku

176

szt.
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W ciągu pierwszych trzech kwartałów tego roku
zarejestrowano aż 46,3 tys. aut kategorii premium
i luksusowych, co pozwala szacować, że w całym roku
sprzedanych zostanie 61,2 tys. pojazdów. Pojazdy
kategorii premium stanowiły 13% nowych rejestracji
samochodów osobowych w Polsce w pierwszych trzech
kwartałach 2017 roku.

Rejestracje nowych samochodów wybranych
marek premium Q1-Q3 2017 (powyżej 1 tys. szt.)
(tys. szt.)
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i BMW odpowiadają za
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48%
rejestracji samochodów
premium (Q1-Q3 2017)

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych PZPM/CEP
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Klienci bogaci, z uwagi na swój duży potencjał nabywczy i doświadczenie, są bardzo
wymagający i coraz bardziej oczekują indywidualnego podejścia i niepowtarzalności
w tym, co nabywają. Zamożni klienci są w stanie znacznie więcej zapłacić, byle
tylko mieć pewność, że produkt czy usługa są skrojone na miarę ich potrzeb.
Ponadto są coraz bardziej świadomi, niezależni, a jednocześnie otwarci na rozmowę
i wymianę opinii.
Jeśli chodzi o zakup samochodów luksusowych – poza chęcią nabycia czegoś
wyjątkowego, luksusowego, niepowtarzalnego – nasi klienci w dużej mierze
zwracają uwagę na jakość obsługi (zarówno przed-, jak i posprzedażowej, w tym
wydarzenia organizowane dla klientów) oraz coraz częściej korzystają z możliwości
personalizacji, jakie daje producent. Ważnym argumentem jest również utrzymywanie
wartości samochodu przez wiele lat po kupnie (dzięki utrzymywanej limitacji
wielkości produkcji), a nawet wzrost wartości, jak to ma miejsce w wypadku modeli
specjalnych.

Karolina Szulęcka
Marketing Manager
Ferrari Katowice

Rynek samochodów premium i luksusowych od kilku lat rośnie w Polsce
w tempie dwucyfrowym, odzwierciedlając stabilną pozycję ekonomiczną kraju oraz
powiększające się grono zamożnych klientów. W strategii BMW Group segment
luksusowy odgrywa szczególnie ważną rolę i zamierzamy rozwijać naszą propozycję
w tym obszarze.
Nasza strategia jest oparta na analizie trendów w segmencie dóbr luksusowych
na świecie oraz w Polsce. Jednym z najwyraźniejszych w naszym biznesie jest
zmiana znaczenia luksusu, powstanie jego uwspółcześnionej formy. Jakość, tradycja
oraz symbol statusu stanowią dla naszych klientów zaledwie punkt wyjścia. Od
marki luksusowej oczekują teraz znacznie więcej, przede wszystkim wyjątkowego
doświadczenia w kontakcie zarówno z samym przedmiotem, jak i emocjonalnych
wartości marki.
W przypadku samochodu klasy luksusowej kluczowym trendem jest personalizacja,
dlatego rozwijamy możliwości BMW Individual pozwalające klientowi stworzyć
auto na miarę jego charakteru. Kolejnym zjawiskiem jest przywiązywanie coraz
większej wagi do przewagi technicznej: klienci kupujący samochody luksusowe
chcą czuć się częścią rewolucji technologicznej, dlatego szukają w autach rozwiązań
półautonomicznych czy zaawansowanej łączności.
Marka luksusowa musi także nieść ze sobą emocjonalną historię, angażować.
Najnowszą zmianą jest to, że nowoczesny luksus coraz mniej oznacza po prostu
posiadanie drogiego przedmiotu. Ten przedmiot zaczyna być świadectwem
podejmowania wyborów odpowiedzialnych wobec środowiska.

Baudouin Denis
Managing Director
BMW Group Polska
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Polska to kraj coraz bardziej atrakcyjny dla klientów zagranicznych z wielu powodów
– wciąż dla większości jest po prostu znacznie tańszym rynkiem niż ich rodzime,
zwłaszcza pod kątem inwestycji czy spędzania wolnego czasu (hotele, zabiegi,
gastronomia), przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości usług.
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Segment luksusowej odzieży
i akcesoriów stanowi drugą największą
część rynku dóbr luksusowych
w Polsce. Do tej kategorii zalicza
się luksusową odzież, obuwie oraz
akcesoria, takie jak paski, rękawiczki,
apaszki oraz okulary. Według szacunków
jego łączna wartość wyniesie
w 2017 roku blisko 2,5 mld zł,
a więc wzrośnie o 5,2% w stosunku do
poprzedniego roku.
Dynamika wzrostu tego segmentu w latach 2017–2021
ma być jeszcze lepsza – prognozuje się, że średnioroczny
wskaźnik wzrostu (CAGR) osiągnie wartość 6,4%.
Pomimo stale rosnącej wartości rynku luksusowej odzieży,
stanowi on jedynie 6,1% całego rynku odzieży w Polsce.
Na tle innych europejskich państw proporcja ta nie jest zbyt
imponująca – np. we Francji 23 % odzieży stanowi segment
luksusowy, we Włoszech zaś 21%.
Z ankiety przeprowadzonej przez KPMG na grupie bogatych
Polaków wynika, że odzież i obuwie należą do najczęściej
kupowanych dóbr luksusowych. Aż 89% respondentów
przyznało, że kupuje produkty tej kategorii co najmniej
raz w roku. Rosnąca wartość rynku luksusowej odzieży
i akcesoriów jest zatem silnie skorelowana ze zwiększającą
się liczbą osób zamożnych.

2,5

mld zł

89%
bogatych Polaków ankietowanych
przez KPMG kupuje luksusową odzież
i akcesoria przynajmniej raz w roku

Według szacunków wartość rynku
luksusowej odzieży i akcesoriów może
wynieść w 2021 roku

3,2

mld zł
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Odzież
i akcesoria

Prognozowana wartość rynku odzieży
i akcesoriów w 2017 roku wyniesie blisko

Wartość rynku luksusowej odzieży i akcesoriów
w wybranych krajach
(wartość łączna, mln EUR, 2017)

2 564
Rosja

7 893

Wielka Brytania

568

5 893

Polska

Niemcy

10 202
Francja
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wartości całego rynku odzieży
w Polsce stanowią produkty
marek luksusowych

Udział segmentu luksusowej odzieży
w całym rynku odzieży, w wybranych krajach

23%

9 139

6%
21%
8%
11%
Rosja

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych
Euromonitor International
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Podobnie jak w zeszłym roku rynek
luksusowych usług hotelarskich
i SPA w 2017 roku jest trzecim
co do wielkości segmentem
polskiego rynku luksusowego. Jego
szacunkowa wartość wyniesie blisko
1,7 mld zł, zatem wzrośnie o 6,7%
w stosunku do 2016 roku.
W związku z tym, że polski rynek jest dopiero na wczesnym
etapie rozwoju, za luksusowe hotele w niniejszej analizie
uznajemy wszystkie obiekty pięciogwiazdkowe. Według
danych GUS w 2016 roku dostępnych w nich było 7,6 tys.
pokoi. Pomimo że tylko nieliczne z klasyfikowanych hoteli
spełniają kryteria światowego luksusu, rośnie liczba
luksusowych obiektów, a perspektywy wzrostu całego
segmentu są bardzo dobre. Szacujemy, że do 2021 wartość
całego rynku zwiększy się nawet o 34% do 2,3 mld zł.
Dobre perspektywy rozwoju rynku potwierdza fakt, że
w 2017 roku drugi polski hotel – Quadrille w Gdyni został
członkiem elitarnego stowarzyszenia Relais & Châteaux,
do którego należy już krakowski Hotel Copernicus.

2,3

mld zł

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych Euromonitor International

Liczba hoteli w Polsce (2016)*

61
357
1 202
582
154
107

W trakcie kategoryzacji

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych GUS
*Stan na koniec lipca 2016 r.
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Usługi
hotelarskie i SPA

Prognozowana wartość rynku
luksusowych hoteli i SPA w 2021 roku
może wynieść prawie

Liczba pokoi w hotelach 5* w poszczególnych
województwach (2016)*
Mazowieckie

2 983

Małopolskie

1 305

Pomorskie

782

Dolnośląskie

668

Zachodniopomorskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Śląskie
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Opolskie

590
471

290
268

108

Podkarpackie
73
Świętokrzyskie
42
Kujawsko-pomorskie
24
Lubelskie
13
Lubuskie
0
Łódzkie
0
Podlaskie
0

4,6

tys. zł

– tyle, wg bogatych Polaków,
powinna wynosić minimalna
cena weekendowego
pobytu w luksusowym
SPA dla dwóch osób

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych GUS
*Stan na koniec lipca 2016 r.
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Istotna jest definicja produktu luksusowego. Jeżeli przyjmiemy standardy światowe,
to w Polsce właściwie powinniśmy mówić o rynku premium. Prawdziwego luksusu
jest u nas wciąż bardzo mało, choć bez wątpienia jest to rynek, który rośnie z roku
na rok. Powiedziałbym również, że jest on trudno mierzalny – np. luksusowe hotele,
takie jak nasze trzy Hotele SPA Dr Irena Eris w Polanicy-Zdroju, Krynicy–Zdroju oraz
na Wzgórzach Dylewskich reprezentują bardzo wysoką jakość i oferują naszym
gościom serwis na najwyższym poziomie rzadko spotykanym w Polsce. Jednak
czy jest to już luksus? Chcielibyśmy zapewnić więcej, jednak w naszym kraju ciągle
istnieje jeszcze bariera ceny i pomimo tego, że trudno uznać nasze hotele za tanie, to
zrealizowanie prawdziwego luksusu wymagałoby podniesienia cen, co dzisiaj jeszcze
jest niemożliwe.
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Henryk Orfinger
Prezes
Dr Irena Eris

W kontekście rynku hotelowego Polska dopiero otwiera się na klienta luksusowego.
Obecna baza hotelowa oferuje hotele w segmencie co najwyżej upper upscale
– z markami, takimi jak Hilton, Westin, Marriott, czy Sheraton. Kiedy mówimy
o luksusie w kategoryzacji sieciowej, mamy na myśli brandy, takie jak: Ritz Carlton,
JW Marriott, Four Seasons, Raffles, czyli segment luxury. Za hotel o najwyższym
standardzie, porównywalnym do obiektów wspomnianych marek, uznaje się Hotel
Bristol, a Luxury Collection Hotel przy Krakowskim Przedmieściu.
Pierwszy prawdziwie luksusowy hotel, według światowych standardów, dopiero
rozpocznie swą działalność w Warszawie na początku 2018 roku. Będzie to hotel
marki Raffles, który powstaje w odrestaurowanym budynku dawnego Hotelu
Europejskiego i który zaoferuje 103 ekskluzywne pokoje. Gotowość wejścia na polski
rynek hotelowy zapowiada także luksusowa marka Four Seasons.
Bardzo dobra i stabilna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna oraz liczba prowadzonych
inwestycji w stolicy Polski przekładają się bezpośrednio na wzrosty liczby noclegów
udzielanych turystom zagranicznym, a co za tym idzie - wzrost ADR (średniej stawki
za pokój). Biorąc pod uwagę powyższe, Warszawa jest gotowa na przyjęcie marek
klasy luksusowej.
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W hotelach z segmentu luxury, poza oczywiście wyglądem i wyposażeniem,
najważniejsza jest obsługa klienta. Klient hotelu luksusowego oczekuje przede
wszystkim indywidualnego podejścia, należy dać mu do zrozumienia, że jest
wyjątkowym gościem, obsługiwanym z najwyższą starannością. Zatem nieodzownym
elementem hotelu „pięć gwiazdek plus” jest wysoko wykwalifikowana kadra
pracowników, która zaznajomiona jest z zasadami hotelowego savoir-vivre’u.
Dotyczy to personelu na każdym szczeblu, zarówno dyrektorów poszczególnych
departamentów, jak i obsługi pokojowej. Hotel luksusowy musi być synonimem
„hospitality na najwyższym poziomie”. Na rynkach dojrzałych, z bogatą ofertą hoteli
z segmentu luxury, luksus kojarzy się w dużej mierze z wyjątkową jakością obsługi.
Gościom trzeba zapewnić również niebywały komfort, niespotykany w hotelach
niższej klasy. Udogodnienia w pokojach luxury to: spersonalizowany serwis, w tym
całodobowe usługi zespołu Concierge oraz całodobowy Room Service, a także dostęp
do salonu klubowego, tzw. Executive Lounge, oraz całodobowego centrum fitness,
wyposażony minibar, kino domowe, jacuzzi w łazience, czy duży sejf w pokoju. Nie
mniej istotny jest pakiet usług związanych ze SPA&Wellness oraz wyszukana oferta
restauracyjna.

Alex Kloszewski
Partner zarządzający
Hotel Professionals
i Hotel Professionals
Management Group

Luksusowe marki hotelowe, podobnie jak luksusowe marki odzieżowe lub marki
luksusowych perfum, są pożądane ze względu na ich unikalność. Wyjątkowość
obiektów luksusowych tkwi w szczegółach – estetyce aranżacji wnętrz,
materiałach wykończeniowych, funkcjonalności, komforcie, kunszcie, gościnności,
profesjonalności obsługi, indywidualnym podejściu do klienta i nieustannych
udoskonaleniach w zakresie technologii.
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Największa liczba ofert lokali
luksusowych znajduje się
w Warszawie, jednak coraz więcej
takich nieruchomości powstaje także
w Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście.
Rynek nieruchomości luksusowych jest segmentem
nieposiadającym jednolitej definicji. Firmy działające w tej
branży, opisując wartości rynku, przyjmują zróżnicowane
kryteria, jak np. wartość nieruchomości przekraczająca
1 mln zł czy cena powyżej 15 tys. zł za 1 m2. Niektóre
opracowania zakładają, że poza kryteriami wartościowymi,
nieruchomości luksusowe charakteryzują się także
lokalizacją w prestiżowych dzielnicach, ochroną w budynku,
dodatkowymi funkcjami rekreacyjnymi dla mieszkańców
czy wysokim poziomem prywatności w apartamentach.
Rynek luksusowych nieruchomości w Polsce wciąż różni
się od rynków zagranicznych. Polski segment cechuje
się relatywnie niskimi cenami metra kwadratowego,
a samo kryterium cenowe głównie decyduje o uznaniu
danego lokalu lub budynku za nieruchomość luksusową.
Dla porównania, w Europie Zachodniej czy Stanach
Zjednoczonych to przestrzeń i kryteria jakościowe stanowią
o prawdziwym wymiarze luksusu apartamentów.
Szacujemy, że wartość rynku nieruchomości luksusowych
w Polsce może wynieść przynajmniej 1,3 mld zł. Jednak
w związku z różnicami w przyjmowanych definicjach,
wartość ta może wahać się i wynieść nawet 3,6* mld zł.

*Dane na podstawie raportu Poland Sotheby’s International Realty (2016)

cena
lokalizacja
wykończenie
otoczenie
infrastruktura

17,4

tys. zł/m2

Kwota, od jakiej nieruchomość
uznawana jest za luksusową
przez osoby o miesięcznych
dochodach powyżej 20 tys. zł brutto,
ankietowanych przez KPMG
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Nieruchomości

Wybrane czynniki decydujące o uznaniu
danej nieruchomości za luksusową

Mimo że na arenie międzynarodowej wciąż mamy do nadrobienia spory dystans pod
względem preferencji zakupowych, zachowań na rynku czy wymagań, zamożni Polacy
niewiele różnią się od Amerykanów, Brytyjczyków czy Japończyków.
Szczególnie widać to w segmencie nieruchomości premium i luksusowych. Wymagania
zamożnych Polaków, poszukujących nieruchomości – czy to w celach inwestycyjnych,
mieszkalnych, czy jako second-home, są bardzo zbliżone do tych, jakie stawiają kupujący
za granicą. Przede wszystkim ważna dla nich jest lokalizacja i choć stereotypowo
wydawać by się mogło, że w tej kategorii wygrywają nieruchomości zlokalizowane w
ścisłych centrach dużych miast, to z danych Poland Sotheby’s International Realty wynika,
że preferencje i potrzeby zamożnych klientów są dużo bardziej zróżnicowane.
Istotnymi kryteriami są także projekt nieruchomości, standard wykończenia oraz jakość
użytych materiałów – również w tej dziedzinie Polacy nie godzą się na kompromisy.
Istotną rolę odgrywa także przyszłe przeznaczenie nabywanej nieruchomości. Innej
oferty klient poszukuje, kiedy planuje przenieść się z rodziną do innej częściej kraju,
a innej, kiedy pragnie posiadać rekreacyjny second-home, w którym mógłby bywać kilka
razy w roku.
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Odpowiedniego podejścia wymaga również poszukiwanie nieruchomości pod
inwestycję, będącej sposobem na korzystne ulokowanie nadwyżek kapitału. Z obserwacji
Poland Sotheby’s International Realty wynika, że to właśnie w celach inwestycyjnych
Polacy w ostatnich latach nabywali znaczną część nieruchomości. Największą
popularnością cieszyły się te zlokalizowane nad polskim morzem i w górach. Wybrzeże
Bałtyku, szczególnie Trójmiasto, a także Zakopane i jego okolice już od kilku lat przeżywają
w sezonie prawdziwe oblężenie, dlatego z roku na rok przybywa też inwestujących
w nieruchomości w tych konkretnych lokalizacjach.
Tym, co niewątpliwie wyróżnia nas na świecie, jest fakt, że Polacy stosunkowo rzadko
rotują posiadane nieruchomości. Nie zmieniają oni swojego miejsca zamieszkania tak
często, jak zdarza się to na zachodzie. Przyczyną nie jest jednak brak odpowiednich
środków, a raczej niezwykłe w skali świata przywiązanie do miejsca pochodzenia, lokalnej
tradycji czy przekazywanej z pokolenia na pokolenie ziemi.
Polacy nie ograniczają się jednak do posiadania jednej nieruchomości i chętnie szukają
nowych możliwości inwestycyjnych. Z analiz Poland Sotheby’s International Realty
wynika, że zamożni Polacy na własność posiadają od dwóch do trzech nieruchomości,
zwykle zlokalizowanych na terenie kraju. Coraz częściej jednak rozważają zainwestowanie
w dom lub apartament za granicą.
Trend na posiadanie większej liczby nieruchomości, dopiero od niedawna widoczny
w Polsce, w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych jest swego rodzaju
standardem. Zmianę w nastawieniu Polaków zdążyli dostrzec już działający w Polsce
deweloperzy, dlatego w ostatnim czasie tak intensywnie rozwija się rynek nieruchomości
w największych polskich kurortach. Międzynarodowe dane Sotheby’s International Realty
potwierdzają, że miejscowości wypoczynkowe, szczególnie te zlokalizowane nad wodą,
niezależnie od szerokości geograficznej, praktycznie nie mają konkurencji.
Rynek nieruchomości premium i luksusowych w Polsce, obecnie znajdujący się w bardzo
dobrej sytuacji, według prognoz nadal będzie rosnąć. Trend ten powinien utrzymać się
jeszcze przez najbliższe kilka lat. Zamożni Polacy zdążyli już przekonać się o korzyściach
wynikających z posiadania oraz inwestowania w nieruchomości. Stając się coraz bardziej
świadomymi inwestorami, zaczęli w profesjonalny, usystematyzowany sposób zarządzać
swoim portfolio, kreując z posiadanych przez siebie nieruchomości jedyne w swoim
rodzaju, niepowtarzalne kolekcje.

Arkadiusz Wojciechowski
Dyrektor Zarządzający
Poland Sotheby’s
International Realty
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Rynek alkoholi luksusowych w Polsce
jest jednym z szybciej rozwijających
się segmentów dóbr luksusowych
w kraju. Choć jest on wciąż stosunkowo
niewielki w porównaniu do krajów
Europy Zachodniej i stanowi zaledwie
ułamek całego rynku alkoholowego
w Polsce, to perspektywy
wzrostu w najbliższych latach są
bardzo obiecujące.
Ogólna wartość polskiego rynku luksusowych alkoholi
w 2017 roku szacowana jest na 856 mln zł, podczas gdy cały
rynek alkoholi wart jest 62,2 mld zł. Prognozy wskazują,
że do 2021 roku segment alkoholi luksusowych może
zanotować wzrost o 36% i wynieść blisko 1,2 mld zł.
Odzwierciedla to tendencję na rynku i rosnące
zainteresowanie alkoholami z wyższej półki. Na
popularności zyskuje głównie whisk(e)y, importowana
przede wszystkim ze Szkocji oraz luksusowa wódka,
której wartość sprzedaży szacowana jest na 324 mln zł
w 2017 roku. Segment win zanotował znaczne wzrosty
w ciągu ostatnich lat, a prognozy wskazują dalsze
optymistyczne perspektywy rozwoju.

856

mln zł

72%
stanowi udział napojów spirytusowych
w rynku alkoholi luksusowych

Prognozowana wartość rynku win
luksusowych wyniesie w 2017 roku

242

mln zł
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Alkohole

Wartość rynku alkoholi luksusowych
w 2017 roku szacowana jest na

Wartość rynku luksusowych alkoholi
w wybranych krajach
(wartość łączna, mln EUR, 2017)

946
Rosja

2 481

Wielka Brytania

195

993

Polska

Niemcy

2 143
Francja

898
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Euromonitor International

Minimalna cena,
od której wino może
uchodzić za luksusowe

430

zł

wg bogatych Polaków
ankietowanych przez
KPMG
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W branży alkoholi rodzimy rynek nadrabia międzynarodowe trendy. W Polsce mniej
niż co dziesiąta złotówka jest wydawana na produkty klasy premium i de luxe,
w tym udział kategorii premium wynosi 6% wobec 12% w Europie, a luksusowej
1,3% vs. 6%.
Zamożny polski konsument spożywa mniejsze ilości alkoholu, ale stawia na produkty
z wyższej półki i jest skłonny zapłacić za nie więcej. Alkohole premium i luksusowe
wzrastają w średniorocznym tempie odpowiednio 15% i 13% (wobec 8% i 14%
w Europie), podczas gdy niższe kategorie utrzymują się na stałym poziomie.
Wódki pozostają w Polsce dominującym gatunkiem alkoholi, z 80-procentowym
udziałem rynku i wiodącymi markami lokalnymi. Stopniowo konsumentów
zdobywają jednak inne alkohole, także produkty globalne. Istotny wzrost zauważamy
w segmencie whisky, w tym single malt i blended Scotch, z marką Johnnie Walker
na pozycji lidera kategorii de luxe. Zyskują też giny, rumy i tequile.
Podążamy za trendem fine drinking. Wybory zamożnych Polaków opierają się nie
tylko na elitarnym wizerunku i jakości. Preferują oni marki wzbudzające emocje,
wyróżniające się innowacyjnością, unikatowymi cechami i troską o środowisko.

Łukasz Piwowarczyk
Head of Reserve Poland
DIAGEO

Wartość polskiego rynku alkoholi luksusowych w 2017 roku szacuje się na ponad
850 mln zł, a cały rynek alkoholi na 62 mld zł. Dynamiczny rozwój obserwowany
jest w każdej kategorii, a rekordzistką jest tutaj szkocka whisky Single Malt, której
prognozowane tempo wzrostu sprzedaży ma dojść do 19% w 2020 roku.
W przypadku naszych klientów najczęstszą determinantą, którą kierują się klienci,
jest potencjalny zysk z inwestycji. A z reguły najwięcej można zarobić, kupując
beczki młodego destylatu i odsprzedając je po kilku latach do produkcji szkockich
blendów. Oczywiście są także klienci, którzy ze względu na szczególny sentyment do
konkretnej destylarni decydują się na zakup beczek z tego właśnie miejsca. Często
są to już beczki z bardzo dojrzałą whisky, którą można albo pozostawić do dalszego
starzenia, albo niezwłocznie rozlać do butelek. W przypadku klientów, którzy decydują
się na kolekcjonerskie zakupy whisky, czynnikami decydującymi są wiek destylatu,
jego dostępność na rynku, popyt oraz smak czy opakowanie.
Przeciętny inwestor to osoba, która chce dywersyfikować swój portfel inwestycyjny.
Ponieważ udział inwestycji alternatywnych w portfelu nie powinien przekraczać
20% kapitału, są to raczej osoby zamożne, gdyż minimalny próg inwestycji w beczki
wynosi 20 tys. zł. Najważniejsza przy inwestycjach alternatywnych są wiedza,
doświadczenie i kontakty międzynarodowe.
Wśród klientów mamy zarówno Polaków, jak i obcokrajowców (mieszkających
nie tylko w Polsce, ale właściwie na całym świecie). Niespełna dwa lata temu
otworzyliśmy biuro w szkockim Dufftown, co podniosło naszą wiarygodność oraz
pozwoliło pozyskiwać inwestorów nie tylko ze Szkocji, ale także z USA czy Azji.
Żyjemy w tej chwili w społeczeństwie globalnym. Dla osób zarabiających powyżej 20
tys. zł brutto nie istnieją ograniczenia terytorialne. Jeśli jakiś produkt jest niedostępny
na rynku polskim, bez problemu można go sprowadzić z zagranicy. Najbardziej
unikatowe i pożądane dobra znajdują się zwykle na międzynarodowych aukcjach
i tam też trafiają kolekcjonerzy luksusowych alkoholi, klasycznych samochodów czy
ekskluzywnej biżuterii.

Krzysztof Maruszewski
CEO
Stilnovisti Investments
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W ślad za światowymi trendami Polacy coraz chętniej odwiedzają koktajlbary,
a kultura koktajlowa wkraczać będzie także do gospodarstw domowych – w obu
przypadkach wraz z wykorzystaniem wysokiej klasy alkoholi i składników.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce
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Rynek luksusowej biżuterii
i zegarków w Polsce w 2017 roku
osiągnie szacunkową wartość
653 mln zł. Podobnie jak w wielu
innych rozwiniętych europejskich
państwach, Polacy więcej pieniędzy
wydają na luksusową biżuterię niż
zegarki (odpowiednio 409 mln zł
i 244 mln zł w 2017 roku).
Sektor luksusowej biżuterii i zegarków jest jednym
z najdynamiczniej rosnących segmentów rynku dóbr
luksusowych w Polsce. Po blisko 10-procentowym
wzroście w stosunku do 2016 roku, szacuje się, że
w 2021 roku wartość całego segmentu może osiągnąć
wartość 976 mln zł, a więc może wzrosnąć o prawie 50%.
Na polskim rynku obecne są zarówno międzynarodowe,
jak i rodzime marki luksusowej biżuterii, a także zegarków.
Powoli coraz więcej produktów tej kategorii oferowanych
jest w salonach monobrandowych, które bardzo zyskały na
popularności w ostatnich latach.
Segment biżuterii luksusowej zdominowany jest przez
biżuterię damską, która stanowi 78% tej kategorii
i wyniesie 272 mln zł w 2017 roku. W luksusowych
zegarkach gustują natomiast głównie panowie. Proporcja
się tutaj odwraca – 80% rynku ekskluzywnych zegarków to
zegarki męskie.

653

mln zł

Segmentu luksusowej biżuterii
i zegarków może osiągnąć w 2021 roku
wartość

976

mln zł
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Biżuteria
i zegarki

Wartość rynku luksusowej biżuterii
i zegarków w 2017 roku może wynieść

Wartość rynku luksusowej biżuterii i zegarków
w wybranych krajach
(wartość łączna, mln EUR, 2017)

552
Rosja

2 902

Wielka Brytania

148

2 687

Polska

Niemcy

3 018
Francja

3 108
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tyle powinien minimalnie
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zegarek wg bogatych Polaków
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Rynek luksusowej biżuterii stanowi
prawie

45%

bogatych Polaków
badanych przez
KPMG kupuje
biżuterię lub zegarki
raz lub kilka razy
w roku

23

wartości całego
rynku luksusowej
biżuterii i zegarków
w Polsce
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Rynek dóbr luksusowych rozwija się bardzo dobrze, segment ekskluzywnych
zegarków i biżuterii cieszy się rosnącą popularnością. Klientów na tego typu produkty
jest coraz więcej, wiele osób traktuje zakupy kosztownej biżuterii z diamentami czy
zegarków uznanych manufaktur jako formę lokaty kapitału – w pięknych ozdobach,
które mają ponadczasową wartość użytkową. Starając się sprostać potrzebom
klientów, inwestujemy w butiki Apart Exclusive - wkrótce otworzymy najbardziej
luksusowy salon naszej firmy w warszawskiej Galerii Mokotów.

Piotr Rączyński
Prezes
Apart

Klienci z najbardziej zasobnym portfelem są bardzo dobrze wyedukowani i oczekują
najwyższej, eksperckiej jakości obsługi. Wybierają marki, które dają im doświadczenie
zakupowe nieodbiegające od zachodnioeuropejskich czy światowych standardów.
Głównymi kryteriami wyboru produktów luksusowych są: relacja jakości do ceny,
prestiż danej grupy produktów oraz ich rozpoznawalność. W przypadku biżuterii w grę
wchodzi również emocjonalny charakter zakupu. Dla klientów niezmiennie istotne
są oczywiście parametry kruszcu czy kamieni szlachetnych. Coraz częściej liczy się
jednak również to, jak powstał dany wyrób (ręczna produkcja, patenty wytwórcze),
jego pochodzenie (tradycja i specjalizacja, fair trade) oraz unikalność wzornicza.
Klienci chcą mieć dostęp do designu na światowym poziomie i móc w Polsce kupić
produkty zarówno zaprojektowane lokalnie, jak i te, które znaleźliby w butikach np.
w Mediolanie czy w Paryżu. Dlatego w W.KRUK znajdą nie tylko autorskie wzory
i firmowe kolekcje brylantowe, ale również biżuterię z renomowanych manufaktur
zagranicznych. Najczęściej włoskich marek, takich jak DAMIANI, plasująca się
w pierwszej 10 jubilerskiej świata.
Niedostępność czy też limitacja również stanowią jedne z atrakcyjnych czynników
zachęcających do zakupu. Przykładem z portfolio W.KRUK są zegarki Rolex. Na
najpopularniejsze modele tej słynnej marki czeka się nawet kilka lat, a to produkty
z grupy cenowej, którą zainteresowanie wzrasta najszybciej, przewyższając ogólną
dynamikę. Polacy nauczyli się, że luksusowy zegarek, jakim jest Rolex to symbol
ludzi sukcesu, w dobrym tego słowa znaczeniu. Inwestycja i dodatek, noszony nie
tylko przez prawników czy biznesmenów, ale również przez przedstawicieli wolnych
zawodów, artystów. Coraz więcej osób identyfikuje się z jego ideą ponadczasowej
jakości. To wpływ coraz bardziej kosmopolitycznego trybu życia i wielokulturowości,
ale również umiejętność podejmowania rozsądnych decyzji zakupowych. Luksusowe
zegarki i biżuteria to produkty, które nie tracą na wartości, a z czasem ją pomnażają.
To dobra inwestycja.

Radosław Jakociuk
Prezes Zarządu
W.KRUK
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W tym roku wprowadziliśmy specjalną linię biżuterii z diamentami Your Diamond
Story by Apart © - w tej kolekcji każdy diament ma swoją indywidualną,
udokumentowaną certyfikatem historię. Możemy dowiedzieć się, jaką drogę
– od nieoszlifowanego kryształu – przebył klejnot, który kupujemy w Apart.
W przypadku zegarków ważna jest też historia, jaka kryje się za daną marką,
wyobrażenie i emocje, jakie wiążą się z określonym brandem. Dla naszych Klientów
ważna jest jakość, renoma firmy, dlatego decydują się na zakupy kosztownej biżuterii
w Apart. Polska jest już na tyle dojrzałym rynkiem, że Klient znajdzie tu atrakcyjną
ofertę luksusowych produktów. Pomimo dużego zainteresowania obcokrajowców
większość klientów Apart nadal stanowią Polacy.

Od kilku lat obserwujemy zmianę upodobań najzamożniejszych klientów. Niegdyś
najczęściej kupowali okazałe kolie i bransolety z diamentami. Taka biżuteria doskonale
podkreśla wyjątkowość okazji. Dziś luksus jest bardziej dyskretny, a dzięki temu może
towarzyszyć nam na co dzień. Stąd upodobanie do biżuterii z jednokamieniowym
diamentem. Biżuteria bywa nośnikiem wspomnień, ma wartość emocjonalną.
Wszystko to sprawia, że trudno z nią się rozstać.
Zamożny Klient ma szczególne wymagania. Poszukuje przede wszystkim unikatowego
produktu, dopasowanego do swoich potrzeb. Ważne dla niego są: najwyższa jakość
i doskonały poziom obsługi. W YES najczęściej wybierają kolekcje z Diamentem
Idealnym YES®, który dzięki opatentowanej technologii szlifu daje możliwość
personalizacji. To klient decyduje, jakiej wielkości ma być diament, jakiej czystości
lub barwy i w jakim kolorze. Zdarzają się zamówienia na niezwykle rzadkie diamenty.
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Monika Klejewska
Menedżer Działu Marketingu
YES
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Kosmetyki
i perfumy
Wartość rynku luksusowych
kosmetyków i perfum w Polsce
wyniesie według szacunków 607 mln zł
w 2017 roku. Jest to segment
stosunkowo niewielki, pod względem
wartości wypada podobnie jak segment
luksusowej biżuterii i zegarków.

Perspektywy rozwoju rynku luksusowych kosmetyków
i perfum są bardzo optymistyczne. Popyt na produkty
tej kategorii ciągle rośnie, a w sprzedaży pojawiają się
kolejne luksusowe marki oferujące produkty pielęgnacyjne
oraz zapachy męskie i damskie.
Prognozuje się, że średnioroczne tempo wzrostu
w latach 2017–2021 wyniesie 5,6%, a wartość rynku
luksusowych kosmetyków i perfum może przekroczyć
750 mln zł w 2021 roku.

Minimalna cena,
od której perfumy mogą
uchodzić za luksusowe

750

zł

wg bogatych Polaków
ankietowanych przez
KPMG
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Największa część tego rynku w Polsce należy
do luksusowych perfum, które stanowią 59% jego
wartości. Pozostałe kategorie wchodzące w skład
segmentu luksusowych kosmetyków i perfum to
między innymi kosmetyki do pielęgnacji twarzy oraz
kosmetyki kolorowe.

Wartość rynku luksusowych kosmetyków
i perfum w wybranych krajach
(wartość łączna, mln EUR, 2017)

664
Rosja

2 128

Wielka Brytania

138

1 486

Polska

Niemcy

2 567
Francja

1 771
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Luksusowe perfumy stanowią blisko

60%

wartości całego
rynku luksusowych
kosmetyków
i perfum w Polsce

Wartość rynku luksusowych perfum
w 2017 roku szacowana jest na

358

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych
Euromonitor International

mln zł

Według prognoz wartość rynku luksusowych
kosmetyków i perfum może wynieść
w 2021 roku

755

mln zł
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W ostatnich latach obserwujemy w Polsce zmianę w podejściu klienta
do kosmetyków luksusowych. Dzisiaj kobiety ogromną wagę przywiązują do
serwisu, jaki marka zapewnia. Jeszcze większą rolę zaczynają odgrywać potrzeby
emocjonalne, wyjątkowe przeżycia i indywidualne podejście. Aby zaspokoić te
oczekiwania w listopadzie ubiegłego roku zdecydowaliśmy się otworzyć pierwszy
w tej części Europy butik kosmetyczny Dior w Galerii Mokotów. Na pierwszym planie
znajdują się w nim profesjonalne i unikatowe serwisy z zakresu sztuki perfumiarskiej,
makijażu oraz ekspercki dobór sposobu pielęgnacji.
Dzisiaj po roku działania, wiemy że był to słuszny krok. Nasi klienci są bardzo lojalni,
wracają do nas regularnie. Oczywiście w dużej mierze decyduje jakość, ale to co
równie istotne to wartości i magia marki. W butiku 20% klientów to cudzoziemcy,
przyzwyczajeni do wysokich standardów obsługi, a te są u nas na najwyższym
światowym poziomie.

Polski rynek luksusowych perfum i kosmetyków jest stosunkowo niewielki, jednak
systematycznie i - co ważne - stabilnie rośnie. Mimo tego, że Polska wciąż nie jest
w pełni dojrzałym rynkiem, oferta marek luksusowych rozszerza się z roku na rok,
a konsumenci coraz częściej są zainteresowani zakupem luksusowych kosmetyków
i są skłonni przeznaczać na nie coraz większe kwoty. Ważna jest dla nich jakość
produktu, ale również jakość obsługi i możliwość robienia zakupów w eleganckich
salonach marek, które gwarantują wysoką jakość, prestiż i profesjonalne doradztwo.
Marka Dr Irena Eris jesienią 2017 r. otworzyła swój pierwszy prestiżowy Concept
Store w warszawskiej Galerii Mokotów. Pierwszy butik w Polsce dysponuje nie tylko
szeroką gamą kosmetyków, ale również profesjonalną przestrzenią dla miłośniczek
marki. Ideą tego miejsca było expérience – stworzenie miejsca, w którym Klientki
mogłyby doświadczyć tego, czym jest marka Dr Irena Eris. Warto przypomnieć też,
że Dr Irena Eris jest niezmiennie jedyną polską marką we francuskim stowarzyszeniu
marek luksusowych – Comité Colbert – obok takich marek, jak m.in. Cartier, Dior,
Louis Vuitton czy Hotel Ritz.

Joanna Łodygowska
Szef Działu Komunikacji
Dr Irena Eris
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Katarzyna Milanovic
Dyrektor Generalny
Parfums Christian Dior Polska
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Jachty
W Polsce działa kilkaset firm w przemyśle jachtowym,
a ich oferta jest bardzo szeroka. Doświadczeni
producenci sprzedają jachty pod marką własną, ale
na rynku funkcjonuje jeszcze wielu podwykonawców,
którzy produkują jachty na zlecenie innych podmiotów
oraz dystrybutorów, zajmujących się sprzedażą
jachtów zagranicznych firm. Zdecydowana większość
produkcji wytworzonej przez polskie firmy przeznaczona
jest na eksport.
Zainteresowanie jachtami w Polsce utrzymuje się na
stosunkowo stałym poziomie. Od 2014 roku całkowita
liczba jachtów zarejestrowanych w kraju systematycznie
wzrastała. Dane rejestracyjne aktualne na listopad
2017 roku wskazują jednak, że w tym roku nastąpił niewielki
spadek – o 6% w porównaniu z rokiem 2016. Według
stanu na listopad 2017 roku całkowita liczba nowych
rejestracji jachtów morskich wyniosła 1366 jednostek,
w tym 1123 jachtów motorowych i 243 żaglowych – jedynie
o 88 sztuk mniej niż w całym roku 2016.

Zamożni klienci są bardzo wymagający, w większości
przypadków mają dokładnie sprecyzowane wymagania
dotyczące towarów i usług, na które się decydują.
Bardzo ważne jest dla nich, by byli traktowani
indywidualnie, by poświęcono im uwagę na każdym
etapie procesu zakupu. To osoby bardzo dobrze
wykształcone, zajmujące wysokie stanowiska
menedżerskie, a także przedstawiciele wolnych
zawodów. Liczy się dla nich przede wszystkim
najwyższa jakość, nowoczesność, śledzą najnowsze
trendy i design. Spędzają czas aktywnie z rodziną
i znajomymi, często uprawiają sporty, podróżują po
świecie. Coraz częściej stawiają na work-life balance
i poza pracą starają się mieć więcej czasu wolnego,
możliwości spełniania swoich pasji. Dobra luksusowe
mają im to umożliwić.
Polska jest atrakcyjnym krajem dla zamożnych klientów
i inwestorów – zarówno polskich, jak i zagranicznych
– którzy znajdą w niej cenione i rozpoznawalne firmy
z branży dóbr luksusowych, tętniące życiem miasta
i rozwijającą się infrastrukturę.
Eksport stanowi ponad 90% naszej sprzedaży. Klienci
zagraniczni obsługiwani są bezpośrednio przez sieć
naszych przedstawicieli, którzy reprezentują stocznię
w prawie 50 krajach Europy, Azji, Ameryki Północnej,
Ameryki Południowej oraz Australii i Oceanii. Mamy
wtedy pewność, że są w ciągłym kontakcie ze
swoim indywidualnym opiekunem, który koordynuje
zamówienie wymarzonego jachtu, a standard obsługi
pozostaje na najwyższym poziomie niezależnie od
lokalizacji. Jednocześnie klienci mogą towarzyszyć
nam niemal na każdym etapie produkcji. Z chęcią
przyjeżdżają po odbiór swojej jednostki do stoczni.

Ewa Kot
Dyrektor Public Relations
Delphia Yachts
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Łodzie produkowane w Polsce cieszą
się uznaniem na całym świecie i są
znane z najwyższej jakości, doskonałego
wykonania i dbałości o szczegóły.

Liczba nowych rejestracji jachtów w latach 2015–2017 w polskim rejestrze jachtów morskich
Łącznie:

1 249

Łącznie:

1 454

288

284

Jachty
żaglowe

Jachty
motorowe

1 366*

1 123

1 166

965

Łącznie:

Jachty
żaglowe

Jachty
motorowe

2015

2016

243

Jachty
żaglowe

Jachty
motorowe

2017

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych Polskiego Związku Żeglarskiego
*Stan na listopad 2017 r.
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Jachty motorowe stanowią

82%
wszystkich rejestracji jachtów
morskich w Polsce w 2017 roku
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Z perspektywy producenta luksusowych jednostek wielokadłubowych (katamaranów)
możemy powiedzieć, że zdecydowanie rośnie w naszym kraju zainteresowanie
tematyką jachtingu i jachtowym stylem życia, które z założenia postrzegane są za
bardzo luksusowe. Zakup łodzi na własność jest nadal wielkim wyzwaniem dla
większości Polaków, ale na wynajem/czarter jachtów na wodach całego świata
decyduje się coraz większa liczba rodaków.
W Polsce mamy już ciekawą ofertę produktów premium i luksusowych. Nawiązując
znowu do branży jachtowej, my jako kraj produkujemy doskonałe łodzie. Jesteśmy
znani z tego na całym świecie, ale jeżeli klient nie chce nabyć jachtu z metką „made
in Poland” z różnym względów, ma do dyspozycji ofertę innych stoczni. Taką samą,
jaką mają nabywcy z Włoch, Francji, USA czy Singapuru. Zagraniczne firmy posiadają
swoich brokerów w Polsce lub też reprezentantów z krajów sąsiednich, którzy
z chęcią obsłużą zamożnego klienta z Polski.

Karolina Paszkiewicz
PR & Marketing Director
Sunreef Yachts

Wraz z bogaceniem się Polaków zauważyć można dużą dynamikę wzrostu sprzedaży
jachtów luksusowych, czyli takich, które kosztują powyżej 200 000 euro. Szacujemy,
że cała branża rośnie w tempie około 10% rocznie, a trend wzrostowy powinien
utrzymać się przez najbliższe 3 lata. Trzeba jednak zaznaczyć, że większość produkcji
polskiej jest przeznaczona na eksport.
Obecnie najpopularniejszymi jednostkami są jachty motorowe. Umożliwiają one
szybkie przemieszczanie się pomiędzy portami i marinami, oferują dużo miejsca
na jachcie oraz są łatwe w kierowaniu. Z tych powodów traktowane są przede
wszystkim jako narzędzie do zabawy i wybierane głównie przez osoby, które dopiero
zaczynają swoją przygodę z wodą. Jachty żaglowe są z kolei popularne wśród
zwolenników czystego żeglarstwa, a do ich miłośników należą w większości osoby
w wieku powyżej 40 lat. Hitem ostatniego sezonu były natomiast katamarany,
zarówno motorowe, jak i żaglowe. Są to dwukadłubowe jednostki z bardzo dużą
ilością miejsca na pokładzie, stabilne w prowadzeniu i mniej narażone na trudne
warunki morskie.
Wśród klientów znajdują się przede wszystkim przedsiębiorcy, ale też prawnicy,
lekarze czy bankowcy. Traktują oni zakup luksusowych jachtów jako symbol prestiżu
i sukcesu. Dla części z nich to także inwestycja – oddanie jednostki w użytkowanie
polskim firmom czarterowym (np. w Chorwacji) daje stopę zwrotu rzędu 5-8%.

Sebastian Nietupski
Prezes
POLBOAT
Polska Izba Przemysłu
Jachtowego i Sportów Wodnych
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Ceny personalizowanych katamaranów Sunreef Yachts, które produkujemy, zaczynają
się od 1,5 mln EUR. Miesięczny dochód naszych klientów zdecydowanie przewyższa
20 tys. zł brutto, ale z obserwacji polskich konsumentów (niezależnie od zasobu
portfela) widzimy, że nabywają (interesują się zakupem) bardziej świadomie. Coraz
częściej zwracają uwagę na jakość wykonania, wykończenie, funkcjonalność, poziom
obsługi. Nie liczy się już dla nich tylko znane logo, które wcześniej było głównym
motywem zakupowym.
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Prywatne samoloty luksusowe na
polskim niebie to wciąż rzadkość,
jednak z roku na rok wzrasta liczba
nowych maszyn. W 2017 roku Urząd
Lotnictwa Cywilnego zanotował
największą od kilkunastu lat liczbę
zarejestrowanych samolotów
prywatnych. Z danych wynika, że
w zeszłym roku w Polsce firmy i osoby
prywatne były właścicielami łącznie
1456 maszyn latających, z czego aż 86%
stanowiły samoloty.
Zainteresowanie statkami powietrznymi rośnie z roku na
rok. Z jednej strony jest to luksus w najczystszej postaci,
a z drugiej samoloty uznawane są jako jeden z najszybszych
i najbezpieczniejszych środków transportu. Jest to
niezwykle ważne w biznesie, gdzie mnogość spotkań
i sprawność przemieszczania się wymaga sposobu na
efektywne zarządzanie cennym czasem.
Na korzystną sytuację wpływa niewątpliwie poziom i rozwój
infrastruktury, nowe porty lotnicze, szeroka oferta firm
produkujących samoloty oraz powstające szkoły lotnicze.

250
samolotów jest zarejestrowanych na
osoby fizyczne w Polsce
(stan na listopad 2017)
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Samoloty

Liczba samolotów i śmigłowców zarejestrowanych w Polsce
Firmy

Osoby ﬁzyczne

Osoby ﬁzyczne

1 015

1 011

Samoloty

Firmy

191

241

Śmigłowce

Samoloty

13

Śmigłowce

2016

Samoloty
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Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego
*Stan na listopad 2017 r.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce 65

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich
stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4.Metodyka

badania

Firma KPMG przeprowadziła unikatowe w Polsce badanie wśród bogatych Polaków
(zarabiających powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie). Dane pochodzące z ankiet zostały
zebrane z pomocą firmy badawczej Norstat metodą CAWI (Computer Assisted Web
Interview) w okresie od lipca do września 2017 roku.
Przebadanych zostało 97 respondentów. Spośród
osób biorących udział w badaniu najwyższa oraz średnia
kadra zarządzająca stanowiła odpowiednio 41% i 30%

a przedsiębiorcy – 19%. Wśród ankietowanych znaleźli się
również pracownicy umysłowi lub specjaliści (8%) oraz
przedstawiciele wolnych zawodów (2%).
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Struktura respondentów według miesięcznych dochodów brutto

58%

17%

25%

20-50 tys. zł

Powyżej 50 tys. zł

Odmowa odpowiedzi

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego

Struktura respondentów według wykonywanych zawodów

41%

30%

19%

8%

2%

Najwyższa kadra
kierownicza

Średnia kadra
kierownicza

Prywatni przedsiębiorcy,
własna działalność

Pracownicy umysłowi
/specjaliści

Wolny zawód

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego
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Znaczna część (35%) respondentów uczestniczących
w badaniu mieściła się w przedziale wiekowym między
40 a 44 lata; młodsi (poniżej 40 roku życia) stanowili łącznie
41% ankietowanych, zaś starsi (powyżej 45 roku życia) – 24%.

Prawie 3 na 4 badanych mieszkało w dużym mieście powyżej
250 tys. mieszkańców, 16% w mniejszych miastach (poniżej
250 tys. mieszkańców), a 9% na wsi. Wśród badanych było
72% mężczyzn i 28% kobiet.

Struktura wiekowa respondentów
Poniżej 25 lat

0%

25-29 lat

1%
17%

30-34 lata

23%

35-39 lat

35%

40-44 lata

4%

50-54 lata

55-59 lat

60-64 lata

Powyżej 65 lat

2%
3%
0%

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego

Struktura respondentów według miejsca zamieszkania
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Miasto 100 – 250 tys.
mieszkańców

Miasto 20 – 99 tys.
mieszkańców

Wieś i miasta poniżej
20 tys. mieszkańców

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego
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15%

45-49 lat

Wyniki badania ankietowego uzupełniono analizami
poszczególnych segmentów rynku dóbr luksusowych oraz
wypowiedziami specjalistów z analizowanych sektorów.
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W raporcie wykorzystano również następujące źródła danych:
•

Credit Suisse;

•

Euromonitor International (dane wykorzystane 			
w raporcie są zgodne ze stanem na październik
2017 roku);

•

Główny Urząd Statystyczny;

•

Ministerstwo Finansów;

•

Narodowy Bank Polski;

•

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego;

•

Polski Związek Żeglarski;

•

Urząd Lotnictwa Cywilnego;

•

Poland Sotheby’s International Realty.

Autorzy: Aleksandra Gałązka, Dagmara Krzyna, Andrzej Marczak, Piotr Raczkowiak, Wojciech Rylukowski,
Joanna Trawka, Tomasz Wiśniewski
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