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Pytania na rozgrzewkę:

Czym jest inwestycja alternatywna?

Czym jest kolekcjonerstwo?



A kolekcjonerstwo to:
Świadome gromadzenie przedmiotów o ustalonym zakresie 

merytorycznym, topograficznym lub chronologicznym w celu 
tworzenia zbiorów, wystaw i pokazów. Najczęściej w formie 

amatorskiej jako hobby.



Przykłady kolekcjonerstwa:
bibliofilstwo birofilistyka falerystyka

filatelistyka deltiologia numizmatyka 



Inwestycje w kolekcjonerstwo (inwestycje emocjalne)
Charakteryzuje to, że łączą w sobie pierwiastek ekonomiczny z 

emocjonalnym.

Tutaj zysk nie stanowi głównego celu, gdyż brane są pod uwagę często 
bardziej znaczące czynniki pozaekonomiczne, jak np.: emocje, uczucia, 

wspomnienia czy doznania zmysłowe.

W związku z tym podmioty zaangażowane na tym rynku w procesie 
podejmowania decyzji uwzględniają np.: piękno, unikatowość, 

pochodzenie, charakter czy też sam fakt, że mogą oni obcować z 
określonym obiektem. 



Kiedy kolekcjonowanie to inwestycja?

Co powinno cechować naszą kolekcję, by uznać ją za inwestycję?

• Limitowane produkty, niemożliwe do ponownego     

wyprodukowania;

• Produkty poszukiwane przez kolekcjonerów;

• Bardzo dobry lub idealny stan kolekcji;

• Monitorowanie rynku kolekcjonerskiego.



Strategie związane z inwestycjami emocjonalnymi

• Strategie oparte na krótki pozycjach.

• Strategie oparte na długich pozycjach.

• Strategie neutralne wobec rynku.

• Strategie oparte na zdarzeniach nadzwyczajnych.



Inwestycje emocjonalne – WADY I ZALETY
ZALETY WADY

• inwestowanie w dobra fizycznie 
istniejące,

• wysoka wiedza na temat hobby,
• przewidywalny zysk,
• hobby,
• odporność na koniunkturę, 
• korzyści podatkowe,
• globalizacja.

• mały rynek zbytu,
• niska płynność,
• segmentacja tematyczna rynków,
• zanik zainteresowania (moda), 
• różne progi wejścia (wysokie/niskie),
• przechowywanie kolekcji, 
• kolekcjonowanie czy inwestowanie, 
• nie każda kolekcja jest inwestycją.



Kto występuje na rynku inwestycji emocjonalnych?

• Kolekcjonerzy,

• Sklepy,

• Komisy/Antykwariaty,

• Domy aukcyjne,

• Resellerzy,

• Flipperzy,

• Oszuści (Scammerzy).



Współczesne inwestycje alternatywne w 
kolekcjonerstwo:

• Figurki/Statuy

• Klocki Lego 

• Karty kolekcjonerskie 

• Komiksy 

• Gry planszowe

a nawet pluszaki ☺



Figurki/Statuy

Figurki kolekcjonerskie cechują się ograniczoną 
dostępnością. Przedmioty te ukazują się na rynku w 

różnych nakładach a popyt sprawia, że niektóre 
poszukiwane są przez fanów nawet po wykupieniu 

wszystkich dostępnych egzemplarzy.



Najpopularniejszy producenci:

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.freelogovectors.net%2Fbandai-logo%2F&psig=AOvVaw18TBYQwsExNyd-YEFHquBu&ust=1644934731812000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCLjJ68ax__UCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fen.kotobukiya.co.jp%2F&psig=AOvVaw3feQDpg8tkzsfdg1go5JOS&ust=1644934795140000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCODa-eOx__UCFQAAAAAdAAAAABAD


Co ma znaczenie na rynku figurek kolekcjonerskich?

• dostępność (nakład, edycja, seria),

• postać (poza, diorama, jakość wykonania), 

• stan (w pudełku, bez pudełka),  

• produkcja (oryginał, bootleg, custom, produkcja własna).



Przykłady – oryginał/bootleg



Przykład - postać Cara Dune z serialu Mandalorian



Klocki Lego
Klocki Lego są bardzo popularne i dziś nie służą tylko do 

zabawy. 

Badanie przeprowadzone przez brytyjską gazetę The Telegraph
oraz Wyższą Szkołę Ekonomii w Moskwie (HSE) potwierdzają, że 

na przestrzeni inwestorzy osiągali często lepsze zwroty z 
zestawów Lego niż z inwestycji giełdowych, w złoto czy lokat. 

Badania wskazują, że wartość wycofanych z użytku zestawów 
LEGO rośnie o 11%-13% rocznie. 



Najpopularniejsze serie klocków LEGO



Co ma znaczenie na rynku klocków LEGO?

• Zestawy, które wychodzą z produkcji.

• Wydania limitowane lub specjalne.

• Stan klocków.

• Rok wydania.



Przykłady



Przykłady



Karty kolekcjonerskie
W 1994 roku powstała pierwsza seria karcianki kolekcjonerskiej 
Magic: the Gathering. Następnie były: Pokemony, Dragon Ball, 

Harry Potter, Władca Pierścieni, itp..

Karty kolekcjonerskie mają dwie funkcje:

1) Umożliwiają uczestniczenie rozgrywce.

2) Mają wartość kolekcjonerską uzależnioną od siły danej 
karty oraz stopnia jej rzadkości.



Karty kolekcjonerskie - serie



Co ma znaczenie na rynku kart kolekcjonerskich?

• Rodzaj karty,

• Właściwości karty,

• Rok wydania karty,

• Stan karty,

• Oficjalny grading karty,



Przykłady – warianty karty Charizard



Komiksy
Istnieją dwa rodzaje inwestycji w komiksy:

1) Zakupu zeszytów z dawnych edycji.

2) Zakup plansz komiksowych. 

Plansza komiksowa to oryginalny 

rysunek, który po zeskanowaniu i 

obróbce komputerowej służy jako 

wzór do stworzenia komiksu. 



Przykład



Przykład

https://strefainwestorow.pl/sites/default/files/styles/large/public/imagepicker/5376/thumbs/035.png?itok=IADDzoqd



Gry planszowe

Istnieją 3 czynniki, które powodują, że grę planszową można 
traktować jako inwestycję alternatywną:

1) Gra uznawana jako ,,kultowa”.

2) Gra, która nie jest już w produkcji.

3) Gra, której nakład jest limitowany.



Przykład



Pochwalcie się swoim ,,kolekcjonerstwem”, które 
traktujecie jako inwestycje emocjonalne☺



I na KONIEC…
PAMIĘTAMY!

Przedmiot jest tyle wart, ile nabywca 

chce za niego zapłacic
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Dziękuję za uwagę

dr Sebastian Narojczyk


