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DzieŁa sztuki ciesząsię niewiele mniejszym powodzeniem od jachtów,

samolotów czy ekskluzywnych limuzyn

._.*"^. każdych l00 dol. wydanych na
' l| lrzyiemności aż 20 nalzamoż-

; 1' niejsi ludzie globu przeznacza-
Ę.M iąna zakup dzieł sztuki. Naj-
większ;.łn powodzeniem cieszą się one

wśród europejskich i latlmoskich bo-
gaczy - wynika z badań, tow^rzyszą-
cycb przygatowaniu Cost of Living
ExtremeĘ Well Index (CLEWI). In-
deks ten mierzy zaIeżność między
wzrostem cen dóbr luksusowych a do-
brami powszechnego użytku i jest opra-

cowywany przez ftrmę doradczą Cap-
gemini orazbarrkMerrill Lynch w ra-

mach corocznego World Wealth Re-
port. Indeks obejmuje wydatkt najza-
możniejszych wśród zamożnych, po-
siadających majątek płynny o wartości
co najmniej 30 mln dol,, czyliprzekra-
czający 80 mln złotych (ultra high net
worth individuals - UHNWI).

Niewiele mniej niż na dzieła sztuki,
bo 18 procent wydatków ptzeznacz^-
nych na przyjemności, najbogatsi wy-
dalą na zaklp biżuterii. Tu prym wio-
dą milionerzy i ml\iarderzy ze Środko-
wego Wschodu. 14 procent pieniędzy
jest wydawanych na zbiory koleĘoner-
skie, takie jak antyki, monety, znaczki
i wina, co zresztą- podobniejak dzie-
la sztuki - zlajduje się w polu zńnte-
resowania bankowców w ramach ofert
private bankingu, Celują w tym klien-
ci z USA i Kanady, Około 6 proc. bu-
dżetu na przyjemności stanowią wy-
datki na sport (w tym jego wspieranie),
wreszcie 16 proc. obejmują koszty po-

dr óży, członkostwa w ekskluzywnych
klubach i stroje,

Jednak najwięcej, bo 26 dol. zkaż-
dych 100 łq.danych na przyjemności,
najbogatsi przeznaczają na luksusowe
środki transportu, takie jak jachty, sa-

moloty i|imuzyny.

Ceny dóbr luksusowych w 2006 ro-

ku rosły dwarazy szybciej niż podsta-

wowych -pokazńindeks CLEWI. To
efekt wzrastaj ącej zamożlości społe-
czeństw na całym świecie i rosnącej
liczby milionerów i miliarderów. We-

dług World Wealth Report w ubie-
głym roku 9,5 mln osób na świecie po,
siadało płynne aktywa finansowe
o wartości co najmniej 1 min dolarów
(high net worth individuals - HNWD.
To o 8,3 proc. więcej r':tż rok wcze-
śniej. Najwięcel,bo3,2 mln osób z te-

go grorra mieszka w Ameryce Północ-
nej. Druga w tym rankingu jest Euro-
pa (2,9 mln), potem regsol Aili l,Pa-
cyflkll (2,6 mln), Ameryka Łacińska,
Środkowy Wschód i Afryka, gdzie
mieszka łączr'rie 0,8 mln HNWI, wy-
kazują się za to największą dynamiką
wzrostu tch llczby, sięgającą średnio
12proc.roczrtie. Grono UHNWI Cap-
gemini i Merrill Lynch wyliczyły na

koniec 2006 r. na 95 tys. osób. To
o 11,3 proc. więcej niż rok wcześniej.
Dodajmy, że osoba zĄmiląca setną po-

zyćlę la liście najbogatszych Polaków
ptzy gotowane1 przez,,F orbesa" wio-
sną tego roku dysponowała majątkiem
o wartości 165 mln złotych, czyliblt-
sko 60 mln dolarów. €
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Populame inrvestpje
World Wealth Report pokazuje

strukturę lokat majątku high networth
individuals. Od lat największy udział

- blisko 33 procent - mają w nim

inwestycje w udziałowe papiery

wańościowe,w ostatnim roku

wzrosły inwestycje w nieruchomości

- z 'l6 do 24 procent.

Co obejmuje C["EW

W koszyku Cost of Living Extremely

Well lndex znajdują się takie luksusowe

dobra, jak m.in. samochody Rolls-Roycą

buty Gucci, odrzutowcą helikoptery

5ikorski, zegarki Patek Philippe,

baseny i jachty.
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