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Â
wiatowe wydobycie diamentów
w 2005 r. wynios∏o 160 mln ka-
ratów, z czego 45 proc. pocho-
dzi∏o z Afryki. Âwiatowym po-

tentatem jest korporacja De Beers, która
ustala regu∏y gry na Êwiatowym rynku.
Najwy˝szej jakoÊci diamenty pochodzà
z Angoli, Namibii i Rosji. Choç produku-
je si´ tak˝e diamenty syntetyczne, to ich
wytwarzanie jest dro˝sze ni˝ naturalne
wydobywanie w kopalniach. 

JAK JE OCENIAå?
Na wartoÊç obrobionych diamentów,

czyli brylantów, bezpoÊredni wp∏yw majà
nast´pujàce cztery czynniki: masa, czy-
stoÊç, barwa, szlif – okreÊlane sà z angiel-
ska mianem ,,4C”: carat, clarity, colour,
cut. Im wi´kszy kamieƒ, tym wy˝sza cena

za jednostk´ masy karat (1 kt = 200 mg).
Cena jednego karata diamentu o masie
1,00–1,49 kt jest Êrednio trzy razy wy˝sza
ni˝ diamentu o masie 0,30–0,37 kt takie-

go samego koloru i czystoÊci szlifu. Z uwa-
gi na barw´ diamenty dzieli si´ na klasy
od D do Z. Najdro˝sze sà bezbarwne (od
D do I), a ˝ó∏te oznaczane sà literami od
J do Z. Ceny ˝ó∏tych diamentów sà nawet

kilkakrotnie ni˝sze ni˝ tych bezbarw-
nych. Spotkaç mo˝na tak˝e inne odcienie:
niebieski, zielony, ró˝owy i bràzowy.
W ostatnich latach roÊnie zainteresowa-

nie diamentami kolorowymi o najwy˝szej
czystoÊci i masie powy˝ej 1/2 karata. Przy
ocenie czystoÊci diamentu stosuje si´
symbole: FL, IF, VVS1, VVS2, VS1, VS2,
SI1, SI2, P1, P2 i P3. Te oznaczone sym-

Kamienie szlachetne zawsze b´dà mia∏y realnà wartoÊç, niezale˝nie 
od kryzysów ekonomicznych, przesileƒ historycznych lub spadku cen
papierów wartoÊciowych czy kursów walut. Stanowià one niejako 
odr´bnà, uniwersalnà walut´, która nie zna granic paƒstw.
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RZECZYWIÂCIE SZLACHETNE 
Na miano kamieni szlachetnych zas∏uguje zaledwie kilka najbardziej efektownych
minera∏ów: diament, rubin, szmaragd, szafir, chryzoberyl i opal szlachetny. Kamie-
nie mniej efektowne, o mniejszej twardoÊci i trwa∏oÊci, wyst´pujàce cz´Êciej w przy-
rodzie, sà okreÊlane mianem pó∏szlachetnych. Nale˝à do nich w szczególnoÊci takie
minera∏y, jak: topaz, granat, akwamaryn, chryzolit, turkus, cyrkon, turmalin, hia-
cynt, spinel, ametyst, kryszta∏ górski czy morion.
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bolami FL i IF sà najczystsze, nie zawie-
rajà widocznych pod lupà inkluzji
(specyficznych chemicznych „zanieczysz-
czeƒ”) i dzi´ki temu uzyskuje si´ z nich
najdro˝sze brylanty. 

Diament to najrzadziej spotykany
minera∏ w przyrodzie. Najlepsze po-
chodzà z Angoli, Namibii i Rosji. Suro-
we sà matowe, bez po∏ysku. Dopiero
odpowiedni szlif wydobywa z nich ˝y-
cie, ˝ar i ogieƒ. Jedynie najlepszy szli-
fierz potrafi nadaç diamentowi taki
kszta∏t, aby wnikajàce do jego wn´trza
Êwiat∏o, po odbiciu si´ od jego Êcian,
mog∏o byç wyemitowane w wiàzce pe∏-
nej refleksów i kolorów, podobnych do
t´czy. Najbardziej popularne szlify dia-
mentów to: okràg∏y, markiz, owal, ∏ez-
ka, serce, szmaragd, ksi´˝niczka, kwa-
drat. W 1919, matematyk Marcel Tol-
kowski w swej publikacji okreÊli∏ pro-
porcje okràg∏ego brylantu, który posia-
da 57 fasetek i tafl´. Inne popularne
szlify to idealny praktyczny, Parkera,
skandynawski i wielofasetkowy.

INWESTYCJE W DIAMENTY
Stopa zwrotu z inwestycji w kamie-

nie szlachetne mo˝e byç wysoka – pod
warunkiem, ˝e kupimy je surowe, a na-
st´pnie poddamy ci´ciu i oszlifowaniu.
Rozpi´toÊç cen surowych diamentów jest
ogromna – od 20 do 400 dolarów za ka-
rat. Wszystko zale˝y  od jakoÊci kamieni.
Oszlifowane diamenty mogà ju˝ koszto-
waç od kilkuset do kilkudziesi´ciu tysi´-
cy dolarów za karat. W ostatnich latach
widaç znaczny wzrost cen kamieni szla-
chetnych, na przyk∏ad Êrednia cena bry-
lantów okràg∏ych o oznaczeniu GVS2 od

2003 r. wzros∏a o 20 proc. i wynosi oko∏o
12 tys. dolarów za karat. 

Kamienie szlachetne mo˝na nabyç
na specjalnej gie∏dzie, poprzez jej
akredytowanego cz∏onka, z którym ne-

gocjuje si´ warunki transakcji. Takie
kupowanie diamentów praktycznie
nie niesie ˝adnego ryzyka oszustwa.
Ka˝dy mo˝e sprawdziç reputacj´ po-
Êrednika, który w jego imieniu b´dzie
uczestniczy∏ w transakcji wymarzone-
go klejnotu. Najlepszym êród∏em da-
nych o cenach brylantów jest cennik

,,Rapaport Diamond Report”. Wyceny
brylantów mo˝na dokonaç równie˝ za
pomocà kalkulatora internetowego
(http://www.diamond.info). 

Innà formà inwestycji w kamienie
szlachetne jest nabywanie akcji kopalƒ
lub kontraktów terminowych na dia-
menty. Sà one jednak obarczone du˝ym

ryzykiem, gdy˝ zasoby takich kopalƒ sà
trudne do oszacowania, a wiele z nich
znajduje si´ na terytorium paƒstw o nie-
stabilnych systemach politycznych.

CHIMERYCZNY 
JAK DIAMENTY

Rynek kamieni szlachetnych jest
zdecydowanie mniej p∏ynny ni˝ rynek fi-
nansowy, towarowy, a nawet nierucho-
moÊci. Znalezienie nabywcy, który by∏by
sk∏onny zap∏aciç zadowalajàcà cen´, mo-
˝e zajàç du˝o czasu. Oferty kupna
i sprzeda˝y diamentów na gie∏dach i au-
kcjach charakteryzuje du˝a rozpi´toÊç
(spread). Nie mo˝na mieç pewnoÊci, ˝e
za rok, pi´ç czy dziesi´ç lat otrzymamy
wymarzony zysk. Dlatego nie nale˝y in-
westowaç w kamienie szlachetne, je˝eli
nie posiadamy odpowiednich oszcz´dno-
Êci lub aktywów p∏ynnych pozwalajàcych
na normalnà egzystencj´, szczególnie
w trudnych okresach ˝ycia. Najlepszym
sposobem na uchronienie si´ przed oszu-
stwem jest pomoc rzeczoznawcy lub za-
wieranie transakcji wy∏àcznie poprzez li-
cencjonowanego poÊrednika. List´ zawo-

dowych rzeczoznawców diamentów pro-
wadzi Polskie Towarzystwo Gemmolo-
giczne. Ka˝dy legalnie sprzedawany bry-
lant na Êwiecie posiada certyfikat auten-
tycznoÊci, wydawany przez uznanà orga-
nizacj´, np. International Gemmological
Institute (IGI) lub Gemmological Insti-
tute of America (GIA). ■

PRAWDZIWA RZADKOÂå
Diament to najcenniejszy kamieƒ szlachetny. Jest to w´giel, a dok∏adniej – jego od-
miana alotropowa, wykrystalizowana w uk∏adzie regularnym, w kszta∏cie oÊmioÊcia-
nu, dwunastoÊcianu lub dwudziestoczteroÊcianu. Jest to najtwardszy materia∏ – 10
stopni w skali Mosha. Aby powsta∏ z w´gla diament, niezb´dna jest temperatura
1325°C oraz ciÊnienie 50 tys. kg/cm2 – to tak, jakby wie˝´ Eiffla postawiç na d∏oni.
Goràczka diamentów rozpocz´∏a si´ w XIX wieku i trwa po dzieƒ dzisiejszy. Du˝e dia-
menty stanowià jedne z najcenniejszych klejnotów na Êwiecie. Najwi´kszy diament
znaleziony w RPA w 1905 roku mia∏ mas´ 3106 karatów. Po dokonaniu podzia∏u na
103 cz´Êci i oszlifowaniu, najwi´kszà z nich o wadze 530,2 karatów osadzono w ber-
le królowej Anglii. Nosi nazw´ Wielkiej Gwiazdy Afryki (Cullinan I).


