
50 tys.
bardzo bogatych Polaków, 
uzyskujących miesięczne 
dochody powyżej 50 tys. zł 
brutto mieszkało w Polsce 
w 2017 r.

Najwięcej bardzo bogatych Polaków 
zamieszkiwało w 2017 r. województwa 
mazowieckie, wielkopolskie oraz śląskie.

12,2 
tys. osób5,5 

tys. osób

5,3 
tys. osób

23,2 tys.
Polaków osiągnęło 
w 2017 r. dochód 
większy niż

Blisko 

62 tys. 
Polaków posiadających 
aktywa netto powyżej 
1 mln dolarów należy 
do kategorii HNWI 
(ang. high net worth 
individuals)

1 990 
mld zł

wynosił majątek Polaków 
na koniec II kwartału 2018 r.

190 mld zł

23,9 mld zł

gotówka posiadana przez Polaków 
na koniec II kwartału 2018 r. 

szacunkowa wartość rynku dóbr 
luksusowych w Polsce w 2018 r.

Samochody premium i luksusowe oraz odzież i akcesoria 
stanowią dwie największe kategorie polskiego rynku dóbr luksusowych

Rynek dóbr luksusowych 
w Polsce
Edycja 2018

1 mln zł

1 
mln $

17 Polaków posiada majątek przekraczający 500 mln $

Szacowana wartość wybranych segmentów w Polsce w 2018 r. 

15,5 mld zł

2,9 mld zł

1,2 mld zł

723 mln zł

650 mln zł

Samochody 
premium i luksusowe

Luksusowa 
odzież i akcesoria 

Luksusowe 
alkohole

Luksusowa 
biżuteria i zegarki

Luksusowe 
kosmetyki i perfumy

273 samoloty
były zarejestrowane na osoby fizyczne 
w Polsce w listopadzie 2018 r.

© 2018 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. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International. 

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie i gospodarce prosimy o 
upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Poglądy i opinie 
wyrażone w powyższym tekście prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami KPMG Sp. z o.o.

Pobierz raport „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2018”.

Zeskanuj kod, aby przejść do strony raportu na kpmg.pl.

Chcesz otrzymywać informacje o publikacjach i wydarzeniach KPMG?
Zarejestruj się na stronie kpmg.com/pl/subskrypcje i subskrybuj interesujące Cię tematy.

kpmg.com/pl/rynekdobrluksusowych

Przygotowano na podstawie raportu KPMG w Polsce pt. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2018”


