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INWESTOR

Najczęściej wymienianą i najlepiej 
rozpoznaną sferą inwestycji alter-
natywnych jest rynek nieruchomo-
ści. W okresach kryzysu zawsze jest 
on bardzo atrakcyjny dla inwesto-
rów. Mitem jest, że kryzysowa sy-
tuacja wpływa na załamanie cen na 
tym rynku. Zazwyczaj tak się nie 
dzieje, a jeśli już jakaś korekta nastę-
puje, to z dużym opóźnieniem i jest 
nieznaczna. Kryzys związany z pan-
demią jest oczywiście nieco inny niż 
klasyczne kryzysy ekonomiczne, stąd 
także w nieruchomościach nastąpiły 
pewne zmiany. Załamał się rynek 
najmu – krótkoterminowy nie ist-
nieje niemal wcale, a na rynku najmu 
długoterminowego ceny spadły i na 
klientów trzeba czekać znacznie dłu-
żej, szczególnie w dużych miastach. 
Nie ma to jednak wpływu na ko-
niunkturę. Nadal bardzo chętnie in-
westujemy w mieszkania, szczególnie 
kawalerki oraz ziemię. O spadku cen 
w tym obszarze można co najwyżej 
pomarzyć, a marzenia te raczej pozo-
staną niespełnione.
Inwestowanie w nieruchomości wy-
maga zawsze sporych nakładów fi -

nansowych. Nie każdy dysponuje 
takim kapitałem, nie każdy też chce 
wszystkie nadwyżki fi nansowe mro-
zić w jednej inwestycji. Dlatego coraz 
częściej interesujemy się i aktywnie in-
westujemy w innych obszarach. Naj-
ciekawsze inwestycje alternatywne to 
złoto, diamenty, numizmatyka, me-
tale rzadkie, alkohole, przedmioty ko-
lekcjonerskie np. limitowane edycje 
butów sportowych, a przede wszyst-
kim dzieła sztuki.

Nie trzeba się znać na sztuce, 
aby w nią inwestować
Kiedy jestem pytana, czy trzeba się 
znać na sztuce, aby w nią inwesto-
wać, z przykrością odpowiadam, że 
nie. Trzeba jednak choć trochę znać 
się na rynku sztuki. Kiedy chcemy 
inwestować na giełdzie kupując ak-
cje browaru, to nie musimy być eks-
pertami od ważenia piwa, jednak na 
samych mechanizmach giełdowych 
powinniśmy się znać, gdyż inaczej 
nasze pieniądze nie zostaną uloko-
wane dobrze. 
Najczęściej zadawane pytania do-
tyczące inwestycji na rynku sztuki 
dotyczą tego, co kupować, ile na te 
zakupy należy przeznaczyć pieniędzy, 
jaki jest możliwy zysk i jaki czas wyj-
ścia z inwestycji.
Można dość zdecydowanie powie-
dzieć, że dobra sztuka nigdy nie traci 
na wartości. Warunkiem jednak jest 
to, aby była to dobra sztuka. Co to 
znaczy? Przede wszystkim dzieła, 
które kupujemy, nie mogą budzić 
wątpliwości co do autentyczności, 

powinny być reprezentatywne dla ar-
tysty, który je stworzył, a sam artysta 
powinien być uznany i ceniony za-
równo przez krytykę, jak i na rynku 
sztuki. Oczywiście ten rynek to 
nie tylko malarstwo czy rzeźba, ale 
też rzemiosło artystyczne, biżuteria 
czy meble. Tu kryteria są podobne 
–  warto kupować dzieła wysokiej 
klasy. Te oczywiście kosztują często 
sporo, jednak obszar cenowy jest bar-
dzo zróżnicowany. Możemy inwe-
stować po kilkaset złotych w bardzo 
dobrą współczesną grafi kę i miliony 
w dzieła Wojciecha Fangora. Pomię-
dzy tymi widełkami cenowymi jest 
ogromna przestrzeń tematów i skala 
fi nansowa, w obszarze której każdy 
znajdzie coś dla siebie. 

Kupujmy rozważnie
Kupować należy w renomowanych 
galeriach i domach aukcyjnych. To 
pozwoli nam uniknąć dzieł o nie-
pewnym pochodzeniu. Warto in-
westować w najlepsze prace danego 
artysty, a to oznacza, że lepiej kupić 
wyjątkowo dobre dzieło artysty nieco 
mniej cenionego niż pośledniej klasy 
pracę autora, który jest ceniony, ale 
za zupełnie inną sztukę, mającą inny 

temat i charakter czy też pochodzącą 
z innego okresu twórczości tego au-
tora. Tu świetnym przykładem jest 
dorobek nieżyjącego już Edwarda 
Dwurnika. Jego „Błękitne miasta” 
malowane w latach 80. i 90. to bez 
wątpienia jedne z najwybitniejszych 
przykładów polskiej sztuki współcze-
snej o niekwestionowanej klasie mu-
zealnej. Natomiast malowane seryjnie 
i masowo w niewielkich formatach 
„Tulipany”, których cena obecnie 
dochodzi niejednokrotnie do 10 – 15 
tys. zł to konfekcja malarska, którą 
nabywają osoby chcące się pochwa-
lić, że mają na ścianie Dwurnika. 
Wartości inwestycyjnej i artystycz-
nej ta malowana roślinność niestety 
nie posiada żadnej. 
Inwestowanie w sztukę najbardziej 
opłaca się w opcji długoterminowej. 
Oczywiście można spekulować w 
krótkim, czyli ok. 2, 3-letnim okre-
sie, np. w obszarze sztuki młodych ar-
tystów. Ma to sens, kiedy kupujemy 
bardzo rozważnie, w oparciu o dodat-
kowe informacje o postawie artysty, 
udzielane nam przez zaufanych do-
radców i kiedy kupujemy tych prac 
naprawdę dużo. Założeniem jest, że 
nasz zysk będzie pochodzić ze sprze-
daży całości posiadanego zbioru. 
Wtedy na jednych pracach stracimy, 
na innych zyskamy, ale globalnie po-
winniśmy „być do przodu”. Inwe-
stycje w krótkim okresie mają też 
na rynku sztuki szanse powodzenia, 
kiedy dysponujemy zakulisowymi 
informacjami mówiącymi np. o pla-
nach dużego muzeum, które przy-
gotowuje obszerną retrospektywę z 
katalogiem mniej znanego, a wybit-
nego artysty. Po takiej wystawie arty-
sta nadal pozostanie wybitny, zrobi 
się znany i wzbudzi zainteresowa-
nie kolekcjonerów, w wyniku czego 
jego prace będą wyceniane wyżej. Jeśli 
wcześniej uda nam się nabyć na tyle 
dobre dzieła tego twórcy, aby wypo-
życzyć je na tę muzealną wystawę, to 
ich ceny wzrosną jeszcze poważniej. 
Brzmi prosto, jednak nie do końca ta-
kie jest, a przede wszystkim nie jest to 
działanie dla każdego.
Zazwyczaj jednak inwestycja w sztukę 
ma sens w perspektywie 10-letniej lub 
dłuższej. To inwestycja z myślą o za-
bezpieczeniu emerytalnym lub ak-
tywach, które chcemy pozostawić 

dzieciom. Inwestując w sztukę sys-
tematycznie i kupując mądrze prace 
artystów silnie rokujących na duże ka-
riery lub mających już stabilną pozy-
cję rynkową, możemy zbierać prace, 
które sukcesywnie będą zyskiwać na 
wartości. Raz mniej, raz więcej w za-
leżności od koniunktury, ale średnio 
10–15 proc. rocznie. 

Okres wyjścia z inwestycji 
Zawsze istnieje możliwość, że bę-
dziemy zmuszeni nasze zbiory 
sprzedać. Powody mogą być różne. 
Podwinie nam się noga w biznesie, 
załamie zdrowie i będziemy potrze-
bować dodatkowych środków. Być 
może zmienią nam się priorytety 
i uznamy, że chcemy pojechać na rok 
czy dwa w podróż dookoła świata. 
Z jakim okresem wyjścia z inwesty-
cji powinniśmy się liczyć? 
Oczywiście sztuka to nie jest 
sztabka  złota, którą kładziemy na 
kontuarze i po trzech minutach otrzy-
mujemy gotówkę w zamian. Jednak 
czas spieniężenia walorów na rynku 
sztuki nie jest aż tak przerażająco 
długi, jakby się mogło wydawać. Przy 
dobrym oszacowaniu ceny powinien 
wynosić maksymalnie do sześciu 
miesięcy, a zazwyczaj zamyka się to 
w okresie miesiąca do dwóch. Oczy-
wiście znaczenie ma też to, za czyim 
pośrednictwem dokonujemy sprze-
daży. Wybór partnera sprzedającego 
nasze prace jest tu tak samo ważny 
jak to, u kogo dzieła kupujemy. Czę-
sto warto zdecydować się na średniej 
wielkości dom aukcyjny i  galerię, 
a  nie na lidera rynkowego. Mniej-
sze podmioty bardziej pieczołowicie 
i personalnie opiekują się interesami 
kolekcjonerów, mają też  być może 
mniejsze, ale za to wierne grono za-
ufanych kolekcjonerów, którzy szyb-
ciej zainteresują się oferowanymi do 
sprzedaży obiektami. 
Na koniec warto powiedzieć, że kry-
zys to zawsze najlepszy czas na in-
westycje. Na rynku sztuki także. Co 
prawda panuje na nim obecnie duże 
ożywienie i ceny rosną, ale też poja-
wia się na nim wiele ciekawych prac, 
konkurencja jest duża, a dynamika 
sprzyja okazjom i energiczniejszej 
walce o klienta, który może cieszyć 
się dobrą opieką marszandów do-
mów aukcyjnych.

Masz alternatywę dla swoich pieniędzy
W chwili obecnej inwestycjami alternatywnymi 
interesują się intensywnie nie tylko klasyczni 
inwestorzy, czyli osoby, które wydają pieniądze dziś, 
aby w określonym czasie uzyskać z góry założony 
zwrot z inwestycji. Alternatywne lokaty kapitału są też 
atrakcyjne dla licznych osób, które zwyczajnie chcą 
ochronić swój majątek przed skutkami infl acji, niemal 
zerowych stóp procentowych, niepewności giełdowej 
i zmiennych warunków ekonomicznych.

właścicielka Galerii Xanadu

Agnieszka Gniotek

Czego możemy się spodziewać? 
Warto zwrócić uwagę, że choć nomi-
nalna wycena  złota jest rekordowa, 
to do realnych, uwzględniających in-
fl ację maksimów jest jeszcze daleko. 
Biorąc pod uwagę ofi cjalne dane o in-

fl acji, rekord z 2011 r. kształtowałby 
się aktualnie na poziomie 2 212 dola-
rów za 1 oz, a rekord z 1980 r. (około 
850 dolarów) aż 2 660 dolarów. 
Obecnie nie widać –  w  średniej 
perspektywie czasowej –  żadnych 
przesłanek ku odwróceniu trendu 
wzrostowego, zwłaszcza że zaostrza 
się konfl ikt na linii USA–Chiny 
oraz cały czas rozprzestrzenia się 

COVID-19. Złotu sprzyjają też ko-
lejne programy pomocowe wdrażane 
przez rządy – zarówno amerykański, 
jak i państw europejskich. Widzimy 
to również na rodzimym rynku, 
gdzie defi cyt budżetu centralnego 
osiąga rekordowe poziomy rzędu 
100 mld zł.
Sytuacja sprzyja osobom, które suk-
cesywnie lokują swoje oszczędności 
w  złocie. Największym wygranym 
może okazać się jednak Narodowy 
Bank Polski. Już wcześniej zwiększył 
on swoje zasoby złota w  rezerwach 
dewizowych. W  latach 2018–2019 
powiększyły się o 125,7 ton i wyno-
siły 228,6 ton. W  porównaniu do 
2019 r. ceny wzrosły +514,51 dolarów 
/ oz +36,26 proc. Widać więc, ile zy-
skuje na tej decyzji. 

Rekordowe ceny złota – zarobi na tym NBP i zyskają inwestorzy 
Obecnie obserwujemy sytuację, w której złoto 
notowane jest na poziomach powyżej 1900 dolarów. 
Można powiedzieć, że stała się rzecz oczekiwana przez 
analityków i kruszec ten osiągnął wycenę przewyższającą 
dotychczasowe rekordy z 2011 r. Warto podkreślić, 
że mówimy o wycenie w dolarach amerykańskich 
– w przypadku polskiego złotego najwyższe stawki były 
notowane w maju 2020 r., głównie z powodu niskiej 
wartości polskiej waluty wobec innych. 
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