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1. Uzasadnienie wyboru tematu 

Sensem inwestowania jest konieczność zaangażowania nakładów kapitałowych na 

określony okres, w celu osiągnięcia przyszłych, obciążonych niepewnością korzyści, które 

powinny przewyższyć poniesione nakłady. Żyjemy w czasach szybkiego postępu 

technologicznego, kiedy cały świat jest powiązany sieciami komunikacyjnymi i zależnościami 

ekonomicznymi tworzącymi jedną wielką globalną gospodarkę. Bezpośredni przepływ 

informacji, dóbr i kapitału powoduje, że  zmienność otoczenia, w którym realizowane są 

inwestycje, jest ogromna. Przy dużej niepewności i działaniu konkurencji realizacja projektu 

rzadko przebiega według ściśle oczekiwanego scenariusza. W tego typu warunkach możliwość 

elastycznego zarządzania projektami i przedsiębiorstwami zyskuje na znaczeniu i wartości. 

Możliwość dokonania zmian w planie, korekty podjętych decyzji wraz z napływem informacji, 

zabiegi polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu skali działania, wejściu lub wyjściu z 

inwestycji pozwalają na dostosowanie przedsięwzięcia do bieżącej sytuacji na rynku. 

Umożliwiają maksymalizację wartości poprzez efektywniejsze zarządzanie. Dowodzi to, że 

elastyczność posiada konkretną wartość ekonomiczną, która powinna być wyceniana.  

Wartość elastyczności przez długi czas menedżerowie intuicyjnie wyczuwali, oceniając 

elastyczność realizowanych projektów i dostrzegając, że może ona wpływać na podejmowane 

decyzje zarządcze. W 1977 roku ten szczególny rodzaj elastyczności, dedykowany zarządzaniu 

inwestycjami kapitałowymi lub organizacjami gospodarczymi, polegający na wykorzystaniu 

przygotowanych zawczasu działań służących reakcji na zmienność otaczającego środowiska 

został zdefiniowany jako opcje realne1. Od tego czasu nastąpił dynamiczny rozwój teorii opcji 

realnych2 zarówno na gruncie teoretycznym, jak i praktycznym3. Z czasem analiza opcji 

realnych ewoluowała w spójną, możliwą do zastosowania w praktyce teorię. Poprzez opis 

                                                      

1 W 1977 roku Stewart Myers po raz pierwszy zdefiniował termin „opcja realna” jako prawo, ale nie obowiązek 
podjęcia nieodwracalnego działania. S.C. Myers, Determinants of Corporate Borrowing, Journal of Financial 
Economics 1977, No 5, s. 147–175. 
2 A. Rózsa, Development of Real Option Theory in the Last 20 Years, Annals of the University of Oradea, Economic 
Science Series 2016, Vol. 25 (1), s. 698–709. 
3 R. Ragozzino, J. Reuer, L. Trigeorgis, Real Options in Strategy and Finance: Current Gaps and Future Linkages, 
Academy of Management Perspectives, 2016, Vol. 30 (4), s. 428–440. 
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zachowania firm w zmiennym otoczeniu teoria opcji realnych łączy finanse przedsiębiorstw z 

zarządzaniem strategicznym i teoriami makroekonomicznymi4. 

Ewolucja opcji realnych dotyczyła zwłaszcza metod ich wyceny. Punktem wyjścia był 

analityczny model wyceny opcji finansowych5 zaproponowany przez Blacka, Scholesa i 

Mertona. Zastosowanie modelu Blacka-Scholesa do wyceny opcji realnych wynikało z 

założenia o podobieństwie opcji finansowych do wbudowanego w przedsięwzięcie 

inwestycyjne prawa do uzyskania w przyszłości określonych korzyści, w zamian za cenę, którą 

jest zazwyczaj nakład inwestycyjny. Od samego początku wycena opcji realnych przez analogię 

do metod stosowanych do wyceny opcji finansowych była jednak mocno kontestowana6. Poza 

tym skomplikowana, matematyczna postać modelu Blacka-Scholesa i konieczność spełnienia 

szeregu założeń teoretycznych sprawiały, że przez długi czas wycena opcji realnych nie 

wychodziła poza rozważania czysto akademickie. W klasycznym podejściu do wyceny 

konieczna była konstrukcja portfela replikującego wypłaty z wycenianej opcji, który zmieniał 

się zgodnie z geometrycznym ruchem Browna. Zakładano występowanie pojedynczego źródła 

niepewności (np. cena surowca mineralnego) i poszukiwano walorów pozwalających na 

wyeliminowanie związanego z nim ryzyka (np. kontraktów terminowych). Następnie 

konstruowano cząstkowe równanie różniczkowe, wiążące wartość instrumentu pochodnego z 

wartością waloru podstawowego oraz stopą wolną od ryzyka. Przekształcając dalej równanie 

z wykorzystaniem lematu Itô, można było wreszcie przy założonym warunku krańcowym i 

warunkach brzegowych dokonać analitycznego rozwiązania, które pozwalało uzyskać wartość 

opcji7. Wysoki poziom złożoności i nieprzystające do realiów rynkowych założenia sprawiły, że 

opcje realne nie były wykorzystywane w praktyce. Na uproszczenie rachunku wyceny opcji 

realnych wpłynęło pojawienie się dwumianowego, dyskretnego modelu zaproponowanego 

przez Coxa, Rossa i Rubinsteina8, umożliwiającego aproksymację ciągłego modelu wyceny. 

                                                      

4 T. Wiśniewski, Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 213. 

5 F. Black, M. Scholes, The Pricing of Options and Corporate Liabilities, Journal of Political Economy 1973, Vol. 81, 
No. 3, s. 637–654. 
6 Np. T. Luehrman, Investment Opportunities as Real Options: Getting Started on the Numbers, Harvard Business 
Review 1998, Vol. 76, No. 4, s. 51–67. 
7 P. Saługa, Elastyczność decyzyjna w procesach wyceny projektów geologiczno-górniczych, Wydawnictwo 
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2011, s. 9. 
8 J. Cox, S. Ross, M. Rubinstein, Option Pricing: A Simplified Approach, Journal of Financial Economics 1979, Vol. 
7 (3), s. 229–263. W polskiej literaturze metoda ta opisana jest w R. Ziarkowski, Opcje rzeczowe oraz ich 
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Zastosowanie drzew dwumianowych w wycenie upraszczało szacowanie wartości opcji 

realnych, dla których analityczne równanie nie zostało wyprowadzone. Z czasem próby 

zastosowania teorii opcji realnych w praktyce doprowadziły do odejścia od wymogu istnienia 

instrumentu bliźniaczego (wymaganego w klasycznym podejściu). Uproszczenie to zyskało 

nazwę podejścia MAD (market asset disclaimer). Polegało na założeniu, że najlepszym 

aktywem bliźniaczym jest wartość projektu, na którym zbudowana jest opcja, wyznaczana 

metodami dyskontowymi (najczęściej NPV).  

Opcje realne stały się rozszerzeniem analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych, 

pozwalającym na wycenę możliwości zawartych w projektach inwestycyjnych. Możliwości 

korygowania zakładanej strategii operacyjnej przez zwiększanie lub zmniejszanie skali 

działania, likwidację lub rozbudowę przedsięwzięcia czy też odłożenie inwestycji w czasie były 

wyceniane przy użyciu drzew decyzyjnych, a w prostych przypadkach za pomocą modelu 

Blacka-Scholesa. W dalszym ciągu problematyczna była wycena opcji realnych poprzez 

analogię do opcji finansowych. Objawiało się to zwłaszcza przy szacowaniu parametrów 

niezbędnych do wyceny. Pojawiły się więc propozycje obejścia tych problemów, np. 

zastąpienie geometrycznych ruchów Browna opisem zmian wartości aktywa bazowego 

(wartości projektu) za pomocą wejściowych zmiennych stochastycznych. Takie podejście 

proponowała metoda Datara-Mathewsa9, czyli symulacyjna metoda wyceny polegająca na 

wygenerowaniu i porównaniu ze sobą zdyskontowanych kosztem kapitału przyszłych zysków 

operacyjnych (EBIT) i zdyskontowanych stopą wolną od ryzyka nakładów inwestycyjnych. Zyski 

operacyjne mają odzwierciedlać zmienność projektu i są określone jako zmienna losowa o 

określonym rozkładzie. Dowodem na poszukiwanie uproszczeń wyceny opcji realnych w 

praktyce było zastosowanie zbiorów rozmytych. Przykładem może być metoda zbiorów 

rozmytych (fuzzy pay-off method)10. Metoda ta opiera się na rozkładzie wartości opcji, 

stworzonym najczęściej na podstawie trzech lub czterech scenariuszy kształtowania się 

przepływów pieniężnych. Kolejną istotną koncepcją dla rozwoju teorii opcji realnych była 

stworzona przez Tomasza Wiśniewskiego11 metoda dwukrotnej symulacji Monte Carlo (2MC). 

                                                      

zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 
Katowice 2004, s. 50–58 oraz w K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, 
inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 192–197. 
9 V. Datar, B. Johnson, S. Mathews, A Practical Method for Valuing Real Options, Journal of Applied Corporate 
Finance 2007, Vol. 19 (2), s. 95–104. 
10 M. Collan, R. Fullér, J. Mezei, Fuzzy Pay-Off Method for Real Option Valuation, Journal of Applied Mathematics 
and Decision Sciences 2009, Vol. 2009. 
11 T. Wiśniewski, Ocena efektywności…, s. 395–407. 
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Wartość opcji realnej w tej metodzie jest określana jako różnica między uzyskaną w wyniku 

symulacji średnią wartością projektu z opcją a średnią wartością projektu bez opcji. Wartość 

obu projektów, a więc także opcji, jest zależna od powiązanych ze sobą stochastycznych 

parametrów wejściowych w obydwu modelach. Wprowadzenie zmiennych obciążonych 

ryzykiem do modeli finansowych opisujących inwestycję i opcję jest zgodne z podejściem 

MAD, a co najważniejsze, umożliwia postulowaną przez Copelanda i Antikarova12 konsolidację 

wszystkich czynników ryzyka. 

Pomimo swoich niewątpliwych zalet należy zauważyć, że 2MC służy do wyznaczania 

wartości szerszej i o innej charakterystyce niż dość restrykcyjnie zdefiniowane opcje realne. 

Elastyczność decyzyjna jako możliwość, opcja nie może przyjąć wartości ujemnej13, może być 

jedynie większa lub równa zero. Dwukrotna symulacja Monte Carlo w swoim algorytmie 

kwantyfikuje szerszą od opcji wartość, a mianowicie ekonomiczny wynik związany z 

wykorzystaniem elastyczności decyzyjnej. Porównanie korzyści wynikających z dokonywania 

na bieżąco zmian w projekcie z nakładami niezbędnymi do pozyskania, utrzymania i 

wykorzystania elastyczności oraz wykonywania działań dostosowawczych może oznaczać 

zarówno dodatni, jak i ujemny wynik. Dodatkowo opcje realne odzwierciedlają przyszłe 

potencjalne korzyści wynikające z istnienia elastyczności w projekcie inwestycyjnym. Zakłada 

się przy tym, że opcja zostałaby wykonana tylko w warunkach umożliwiających osiągnięcie jej 

dodatniej wartości. W pozostałych wypadkach, gdy wykonanie opcji groziłoby uzyskaniem 

ujemnej wartości, opcja przyjmuje wartość zero. Wynika z tego, że analiza opcji realnych 

wyznacza teoretyczną, przyszłą wartość elastyczności pod warunkiem, że decydent-

zarządzający projektem na moment wyceny jest w stanie zidentyfikować i rozróżnić przyszłe 

scenariusze na korzystne i niekorzystne dla wartości opcji. Dzięki temu powinien także 

wykonać opcję w odpowiednim momencie w taki sposób, aby nie przyniosła ona w przyszłości 

ujemnych wartości. Opcje realne wyznaczają więc wartość o abstrakcyjnym, teoretycznym 

znaczeniu. Z przytoczonego wywodu wynika, że metoda 2MC nie wyznacza wartości opcji 

realnych. Wyznacza ekonomiczną wartość elastyczności projektu – wynik na działaniu 

związanym z realizacją (bądź odrzuceniem) wcześniej przygotowanych możliwości 

dokonywania zmian w projekcie. 2MC wyznacza ekonomiczny wynik na realizacji bądź 

odrzuceniu opcji, który może być zarówno dodatni, jak i ujemny. Dodatni wynik oznacza, że 

                                                      

12 T. Copeland, V. Antikarov, Real Options: A Practitioner’s Guide, Texere, New York 2001, s. 244–253. 
13 R. Ziarkowski, Opcje rzeczowe…, s. 74. 
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zarządzający mogą się spodziewać, że pozyskanie i wykonanie opcji wygeneruje nadwyżkę 

finansową. W przeciwnym wypadku działania związane z pozyskaniem, utrzymaniem i 

wykonaniem opcji będą skutkowały ujemnym wynikiem ekonomicznym. 2MC umożliwia więc 

wyznaczenie wartości rzeczywistych, rynkowych skutków związanych z elastycznym 

zarządzaniem projektem inwestycyjnym. Ekonomiczna wartość elastyczności jest bardziej 

przydatna w praktyce, gdyż nie jest abstrakcyjna. Odzwierciedla w procesie symulacji wartość 

projektu bazowego i rozszerzonego, a zwłaszcza zachowania kadry zarządzającej w realnym 

świecie. Dopuszcza sytuacje, w których zarządzający podejmują na podstawie bieżących 

danych rynkowych racjonalne decyzje o zmianach w projekcie, które w rezultacie mają 

niekorzystny wpływ na wartość. Zdarza się przecież, że złe decyzje są podejmowane na 

podstawie pozytywnych przesłanek i odwrotnie. Przykładowo, pomimo wzrostu cen, który 

skłonił kadrę zarządzającą do budowy nowej linii produkcyjnej skutkującej zwiększeniem 

sprzedaży w długim okresie czasu, takie działanie okazało się nieefektywne. 2MC wskazuje 

tego typu sytuacje jako niekorzystne wykonanie opcji, które odznacza się ujemnym wynikiem 

ekonomicznym. Wobec tego różnica pomiędzy średnią wartością projektu z opcją i bez opcji 

może być ujemna, wskazując na nieefektywność ekonomiczną. Przytoczony powyżej wywód 

wskazuje na konieczność dokonania korekt w algorytmie metody 2MC, tak aby możliwe było 

jak najdokładniejsze przybliżenie wartości opcji realnych. 

2. Cele, hipotezy i metody badawcze 

Głównym celem dysertacji jest konstrukcja, weryfikacja i walidacja metody wyceny opcji 

realnych bazującej na finansowym modelu przedsięwzięcia i procedurze symulacji Monte 

Carlo. Realizacji celu głównego podporządkowane są cele cząstkowe: 

1. Krytyczna analiza literatury pod kątem teorii opcji realnych i metod ich wyceny. 

2. Identyfikacja problemów w zastosowaniu metod wyceny opcji realnych. 

3. Zdefiniowanie założeń metody SWP (symulacyjnej metody porównawczej) i określenie 

procedury wyceny opcji realnych bazującej na modelu finansowym przedsięwzięcia i 

symulacji Monte Carlo. 

4. Weryfikacja i walidacja metody SWP. 

5. Określenie różnic i podobieństw w wycenach opcji dokonywanych za pomocą metody SWP 

i modelu Blacka-Scholesa. 

6. Identyfikacja problemów i korzyści w zastosowaniu metody SWP w praktyce. 
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Na podstawie przeglądu literatury i analizy teorii oraz dotychczas stosowanej metodyki 

wyceny opcji realnych, postawiono hipotezę stanowiącą, że wycena prostych opcji realnych 

za pomocą symulacyjnej wyceny porównawczej (SWP) i modelu Blacka-Scholesa prowadzi 

do identycznych wyników.  

Realizacja zaprezentowanego celu pracy wymagała przeprowadzenia rozważań o 

charakterze teoretyczno-poznawczym, a także badań empirycznych w odniesieniu do 

postawionej hipotezy głównej oraz hipotez cząstkowych pracy. W rozprawie zastosowano 

metody analizy opisowej literatury - wykorzystano ponad dwieście polskich i anglojęzycznych 

źródeł literaturowych, w tym monografie, artykuły i opracowania branżowe. W oparciu o 

badania literaturowe powstał autorski model wyceny opcji realnych SWP, który następnie był 

przedmiotem weryfikacji i walidacji. Badania empiryczne opierały się o analizę matematyczną, 

statystyczną i stochastyczną modelu SWP i referencyjnego modelu Blacka Scholesa. 

3. Struktura pracy 

Rozprawa ma charakter teoretyczny, metodyczny i częściowo empiryczny. Wykorzystano 

w niej obszerną literaturę krajową i zagraniczną, głównie anglojęzyczną, opisującą zagadnienia 

związane z metodyką oceny efektywności inwestycji, analizy ryzyka i teorii opcji realnych w 

szczególności. Praca składa się z czterech rozdziałów i zakończenia.  

W rozdziale pierwszym omówiono podstawowe pojęcia użyte w pracy, zdefiniowano 

znaczenie niepewności i ryzyka w inwestycjach rzeczowych i opisano metody ich analizy. W tej 

części pracy omówiono także istotę efektywności i elastyczności projektów inwestycyjnych 

oraz zaznaczono ich wpływ na wartość. Przedstawiono i sklasyfikowano proste i złożone opcje 

realne. 

Charakterystykę metod wyceny opcji realnych przedstawiono w rozdziale drugim. 

Opisano ich ewolucję, szczególnie w kontekście stosowanych założeń i ich analogii do opcji 

finansowych. Wyszczególniono najistotniejsze metody wyceny opcji realnych, takie jak model 

Blacka-Scholesa, modele dyskretne, metoda Datara-Mathewsa i zbiory rozmyte. Na podstawie 

teoretycznej części tego rozdziału dokonano analizy problemów związanych z wykorzystaniem 

opcji realnych w praktyce. Szczególny nacisk położono na krytykę założeń wyceny opcji 

realnych. W tym rozdziale oceniono także metody wyceny opcji realnych pod kątem 

zastosowania w praktyce. 
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Rozdział trzeci, metodyczny, to przedstawienie symulacyjnej wyceny porównawczej 

(SWP) jako metody wyceny opcji realnych. Rozpoczęto go od opisu metodyki konstruowania 

modeli symulacyjnych i sposobów ich weryfikacji oraz walidacji. Następnie przedstawiono 

istotę dwukrotnej symulacji Monte Carlo, wskazano na istotne różnice pomiędzy SWP a 2MC, 

po czym przedstawiono założenia i ideę modelu symulacyjnej wyceny porównawczej. 

W rozdziale czwartym zawarto przykłady wyceny prostych opcji realnych za pomocą SWP. 

Celem tej części pracy była weryfikacja i walidacja modelu SWP przeprowadzona na 

przykładzie opcji wzrostu i zakończenia działalności. W pierwszej kolejności opisano metody 

weryfikacji i walidacji zastosowane w kolejnych podrozdziałach. Wycenę obu rodzajów opcji 

rozpoczęto od ich charakterystyki, przedstawiono założenia projektu i zawartej w nim opcji. 

Następnie stopniowo przechodzi się od opisu zmiennych wejściowych, poprzez budowę 

symulacyjnego modelu finansowego, aż do wyceny za pomocą SWP. W dalszej kolejności 

dokonano weryfikacji i walidacji modeli przeprowadzonych wycen za pomocą wyników 

uzyskanych z modelu Blacka-Scholesa. Rozdział kończy się analizą możliwości zastosowania 

symulacyjnej wyceny porównawczej w praktyce. 

Pracę zamyka zakończenie, podsumowujące zrealizowane cele, dotyczące zwłaszcza 

weryfikacji postawionej w pracy hipotezy badawczej. W aneksie załączono wyniki obliczeń i 

analiz, których nie włączono do głównej części dysertacji. 

4. Charakterystyka przeprowadzonych badań 

Niniejsza dysertacja jest kolejną próbą przybliżenia teorii opcji realnych do praktycznego 

zastosowania. Po przeprowadzeniu pogłębionych studiów literaturowych pod kątem teorii 

opcji realnych, a zwłaszcza metod ich wyceny, autor zidentyfikował wiele problemów. 

Trudności występowały zarówno na płaszczyźnie metodycznej, związanej z założeniami 

poszczególnych metod lub przyjętymi uproszczeniami, jak i praktycznej, objawiającej się 

najczęściej słabym zrozumieniem narzędzia wyceny i trudnościami z szacowaniem 

parametrów. Analiza wybranych cech poszczególnych metod wyceny opcji wykazała, że 

najwięcej do zaoferowania w praktycznym zastosowaniu ma metoda Datara-Mathewsa, 

jednak i ona nie jest pozbawiona wad. Przykładowo – dyskontowanie nakładów 

inwestycyjnych stopą wolną od ryzyka jest dyskusyjne i może być mylące dla praktyków, którzy 

stosują do tego celu średnioważony koszt kapitału (WACC) lub koszt kapitału własnego. W 

metodzie tej pojawia się także uproszczenie polegające na wykorzystaniu zysków 
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operacyjnych jako przybliżenia wartości korzyści wynikających z realizacji inwestycji. Obniża 

to precyzję wyników i sprawia, że wycena nie jest kompletna, gdyż nie uwzględnia m.in. 

amortyzacji, zmian w kapitale pracującym, co w projektach inwestycyjnych zazwyczaj stanowi 

istotną wartość. Pomimo to metoda Datara-Mathewsa odchodzi od wielu założeń klasycznego 

modelu Blacka-Scholesa, m.in. o logarytmiczno-normalnym rozkładzie wartości aktywa 

bazowego ze stałym poziomem zmienności, co jest jej niewątpliwą zaletą. Umożliwia 

odwzorowanie w uproszczonym modelu finansowym sytuacji, w których czas życia opcji jest 

skrócony, np. poprzez działania konkurencji, przez co wycena opcji za pomocą tego modelu 

jest prostsza i bardziej intuicyjna niż w modelu Blacka-Scholesa. 

Podobny trud – odejścia od skomplikowanych, a czasem niemożliwych do zrealizowania 

w praktyce założeń klasycznego modelu Blacka-Scholesa – podjął prof. T. Wiśniewski, który 

sformułował metodę wyceny elastyczności w projektach inwestycyjnych, zwaną dwukrotną 

symulacją Monte Carlo (2MC). Najprościej to ujmując, wartość opcji realnej w tej metodzie 

jest określana jako różnica między wartością projektu z opcją a wartością projektu bez opcji. 

Obydwie wartości są wyliczane jako średnia z wyników uzyskanych w symulacji Monte Carlo i 

są zależne od deterministycznych i stochastycznych parametrów wejściowych. Duża swoboda 

modelowania w tej metodzie, operowanie na modelach finansowych tworzonych w znanym 

praktykom środowisku MS Excel, na danych pozyskiwanych „z rynku” to niewątpliwie cechy, 

które sprzyjają praktycznemu zastosowaniu tej metody. Poza tym 2MC umożliwia 

uwzględnienie wszystkich czynników ryzyka, zgodnie z metodą zaproponowaną przez 

Copelanda i Antikarova, oraz rozpatrywanie nawet najbardziej złożonych opcji i ich złożeń. 

Pomimo swoich niewątpliwych zalet należy zauważyć, że 2MC w swoim algorytmie 

kwantyfikuje szerszą od opcji wartość, a mianowicie ekonomiczny wynik związany z 

wykorzystaniem elastyczności decyzyjnej. Wskazuje to na konieczność dokonania korekt w 

algorytmie metody 2MC, tak aby możliwe było szacowanie wartości opcji realnych. 

Kolejnym krokiem, który podjął autor, była modyfikacja 2MC, oparta na metodzie Datara-

Mathewsa i zaproponowanie własnej metody wyceny opcji realnych o nazwie symulacyjna 

wycena porównawcza (SWP). Założenia oparte na dyskontowych metodach wyceny inwestycji 

(a zwłaszcza NPV) były podwaliną do stworzenia procedury wyceny opcji realnych, bazującej 

na modelu finansowym przedsięwzięcia i symulacji Monte Carlo. Symulacyjna wycena 

porównawcza opcji realnych polega na warunkowym porównaniu wartości oczekiwanej 
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projektu, w którym opcja realna jest wykonana (NPVROZ), i wartości inwestycji, na której opcja 

jest zbudowana (NPVBAZ).  

Symulacyjna wycena porównawcza (SWP) jest metodą wyceny opcji realnych polegającą 

na warunkowym porównaniu wartości oczekiwanej projektu, w którym opcja realna jest 

wykonana (NPVROZ), i wartości inwestycji, na której opcja jest zbudowana (NPVBAZ) zgodnie z 

następującym wzorem: 

𝑹𝑶𝑽 = 𝑬[𝑴𝑨𝑿(𝑵𝑷𝑽𝑹𝑶𝒁 − 𝑵𝑷𝑽𝑩𝑨𝒁; 𝟎)] 

gdzie: 

𝑵𝑷𝑽𝑩𝑨𝒁 = 𝒇(𝑭𝑪𝑭𝑩𝑨𝒁 , 𝒕, 𝒓) 

𝑵𝑷𝑽𝑹𝑶𝒁 = 𝒇(𝑭𝑪𝑭𝑹𝑶𝒁 , 𝒕, 𝒓) 

𝐹𝐶𝐹𝑅𝑂𝑍 = 𝑓(𝐹𝐶𝐹𝐵𝐴𝑍 , 𝑡, 𝑟, 𝑁, 𝐾) 

t – czas trwania projektu, 
r – koszt kapitału, 
FCF – przepływy pieniężne, 
K – korzyści wynikające z realizacji opcji realnej, 
N – nakłady niezbędne do wykonania opcji. 

W metodzie SWP kluczowym dla wyznaczenia wartości opcji realnej jest stworzenie 

symulacyjnego modelu14 NPV inwestycji bazowej (NPVBAZ). Inwestycja bazowa definiowana 

jest jako projekt inwestycyjny, w którym nie uwzględnia się wpływu wykonania opcji realnej. 

W skrajnym wypadku, gdy inwestycja bazowa nie generuje przepływów pieniężnych, jej 

wartość jest równa 0. Model finansowy charakteryzuje planowane przedsięwzięcie 

inwestycyjne poprzez opis towarzyszących mu założeń (np. horyzontu czasowego (t), kosztu 

kapitału (r) i podstawowych danych dotyczących przychodów i kosztów działalności opisanych 

parametrami (p1, p2, …, itp.). Uwzględnienie tych zmiennych, ich wzajemnych powiązań (w 

postaci korelacji i autokorelacji) i mechanizmów wpływających na wartości (np. zestawienia 

sprzedaży, kosztów, zapotrzebowania na kapitał pracujący itp.) pozwala uzyskać sprawozdania 

finansowe i/lub dokonać rachunku oceny efektywności inwestycji. Wyodrębnienie 

najistotniejszych dla wartości projektu, obciążonych ryzykiem zmiennych, takich jak np. 

                                                      

14 Model finansowy inwestycji budowany jest zgodnie z powszechnie znanymi i opisanymi w literaturze zasadami 
planowania finansowego, np. K.S. Proctor, Building Financial Models with Microsoft Excel. A Guide for Business 
Professionals, John Wiley & Sons, Hoboken 2010 lub P. Pignataro, Financial Modeling and Valuation: A Practical 
Guide to Investment Banking and Private Equity, John Wiley & Sons, Hoboken 2013. 
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wielkości popytu, produkcji, sprzedaży, poziomu cen i kosztów, poziomu nakładów 

inwestycyjnych i ich stochastyczny opis umożliwia dokonanie symulacji na modelu. Opisana 

wyżej procedura pozwala na złożenie wielu wzajemnie na siebie oddziałujących czynników 

ryzyka w jeden, prosty do interpretacji rozkład, który ułatwia ocenę wartości i ryzyka 

projektu15. Podsumowując, wartość projektu bazowego (NPVBAZ) jest funkcją przepływów 

pieniężnych (FCFBAZ) wyznaczonych na podstawie parametrów wejściowych (p1, p2, …, itp.) i 

ich wzajemnych powiązań, długości trwania projektu (t) i kosztu kapitału (r). 

Wartość projektu rozszerzonego (NPVROZ), w odróżnieniu od tej uzyskanej z inwestycji 

bazowej (NPVBAZ), uwzględnia wszelkie nakłady niezbędne do utrzymania i wykonania opcji 

realnej, a także towarzyszące jej oczekiwane korzyści. Rozszerzony model finansowy 

umożliwia łatwą kalkulację przepływów pieniężnych związanych z wykonaniem opcji. 

Uwzględnia więc wszelkie bezpośrednie efekty (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży, 

redukcję kosztów wytworzenia itp.) jak i pośrednie, np. korzyści podatkowe i synergie. 

Dzięki wykorzystaniu modelowania finansowego można bardzo precyzyjnie określić 

różnicę pomiędzy projektem bazowym i rozszerzonym, w którym jest zawarta opcja. 

Wyznaczona wartość może być w pojedynczej iteracji dodatnia lub ujemna. Kłóci się to z 

definicją opcji realnej, zgodnie z którą opcja realna może mieć tylko wartość dodatnią lub 

zero16. Z tego względu w metodzie SWP został dodany warunek wykluczający ujemną wartość 

opcji. Gdy różnica między wartością projektu rozszerzonego i bazowego w pojedynczej iteracji 

jest ujemna, zostaje jej przyporządkowana wartość zero. Podsumowując, wyznaczenie 

wartości opcji realnej w metodzie SWP polega na obliczeniu wartości oczekiwanej ze zbioru 

różnic pomiędzy wartością projektu rozszerzonego i bazowego, zachowując warunek, że 

wartość opcji w każdej z iteracji musi być większa lub równa zero. 

SWP jako metoda ma wiele zalet, ale wymaga procesu walidacji, sprawdzenia, czy jej 

wyniki są zgodne z rzeczywistością. Skuteczna, wiarygodna walidacja tego modelu z 

rzeczywistością jest jednak niemożliwa, głównie ze względu na brak wystarczającej liczby 

jednorodnych inwestycji, zawierających zbliżone do siebie opcje realne. Walidacja modelu 

SWP zostanie dokonana w sposób pośredni, poprzez odwołanie się do powszechnie 

                                                      

15 Zob. T. Copeland, V. Antikarov, Real Options: A Practitioner’s Guide…, s. 244–251. 
16 Po raz pierwszy warunki brzegowe dla wartości opcji analizował Robert Merton w 1973 r. zob. R. Merton, 
Theory of Rational Options Pricing… 
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stosowanego modelu Blacka-Scholesa. Tego typu podejście, polegające na przyjęciu 

powszechnie stosowanego i akceptowanego modelu wyceny za najbardziej zbliżony do 

rzeczywistości, a następnie wykorzystanie go w procesie walidacji, jest powszechnie 

stosowanym narzędziem sprawdzania modeli symulacyjnych17. Zaproponowana metoda 

została sprawdzona na przykładzie dwóch prostych opcji – wzrostu i zakończenia działalności. 

Wycena obu przypadków metodą SWP umożliwiła weryfikację zbudowanych modeli. Analiza 

wykazała, że modele zachowują się zgodnie z oczekiwaniami wynikającymi z zachowania się 

podmiotów gospodarczych. Generują poprawne, mieszczące się w racjonalnych ekonomicznie 

zakresach wartości. Weryfikację przeprowadzono za pomocą stosownych badań, m.in. analizy 

wrażliwości oraz testu wartości ekstremalnych. 

Kluczową częścią dysertacji są podrozdziały, w których dokonano walidacji modeli SWP 

przy wykorzystaniu wycenionych w poprzedzających podrozdziałach opcji prostych. Walidacja 

została przeprowadzona w sposób pośredni, poprzez porównanie wyników uzyskanych w 

modelu SWP do uzyskanych z modelu Blacka-Scholesa. Brak wystarczającej ilości 

jednorodnych inwestycji zawierających zbliżone do siebie opcje realne uniemożliwił 

bezpośrednie porównanie wyników uzyskanych za pomocą SWP z rzeczywistością. 

Spowodowało to, że chcąc skutecznie i wiarygodnie dokonać walidacji, należało skierować się 

w stronę powszechnie stosowanego modelu Blacka-Scholesa, który został użyty jako model 

referencyjny. Tego typu podejście, polegające na przyjęciu powszechnie stosowanego i 

akceptowanego modelu wyceny za najbardziej zbliżony do rzeczywistości, a następnie 

wykorzystanie go w procesie walidacji, jest powszechnie stosowanym narzędziem 

sprawdzania modeli symulacyjnych18. 

5. Wnioski końcowe 

Wyniki weryfikacji a zwłaszcza walidacji wykazały, że należy odrzucić stawianą przez 

autora hipotezę, brzmiącą: „wycena prostych opcji realnych przy pomocy symulacyjnej 

wyceny porównawczej (SWP) i modelu Blacka-Scholesa prowadzi do identycznych wyników”. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz można wnioskować, że choć wyniki są mocno 

zbliżone, to nie są identyczne. Wskazuje na to współczynnik determinacji, który w przypadku 

                                                      

17 M.S. Martis, Validation of Simulation Based Models: A Theoretical Outlook, The Electronic Journal of Business 
Research Methods 2006, Vol. 4 (1), s. 39–46. 
18 M.S. Martis, Validation of Simulation…. Walidacji swojego modelu wyceny opcji realnych poprzez porównanie 
do drzew dwumianowych dokonuje także Datar i Matthews np. w: V. Datar, S. Mathews, European Real Options… 
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opcji wzrostu osiągnął wartość 0,9966, a w przypadku opcji zakończenia działalności 0,9326. 

O ile w przypadku opcji wzrostu nie można odrzucić stawianej hipotezy, to w przypadku 

bardziej złożonej opcji zakończenia działalności należy, ją odrzucić, mimo dużego 

podobieństwa wyników. Dodatkowym argumentem obalającym stawianą hipotezę jest 

występowanie istotnych różnic w pojedynczych analizach wrażliwości, zwłaszcza widoczną dla 

opcji zakończenia działalności. We wskazanych podrozdziałach przeprowadzono analizę 

statystyczną, która umożliwiła przedstawienie podobieństw i różnic w wycenach opcji 

dokonywanych za pomocą metody SWP i modelu Blacka-Scholesa. Przeprowadzone analizy 

oraz identyfikacja problemów i korzyści w praktycznym zastosowaniu wskazują, że korzystanie 

z metody SWP będzie uzasadnione w przypadku: 

• złożonych, sekwencyjnych opcji realnych o wielu źródłach niepewności, 

• opcji, dla których analityczna formuła Blacka-Scholesa nie ma swej postaci, np. opcji 

amerykańskich, bermudzkich, 

• opcji współzależnych i tych narażonych na działania konkurencji bądź opcji o 

nieokreślonym lub niestałym czasie życia, 

• gdy cena wykonania opcji nie jest stała lub znana, 

• konieczności ustalenia optymalnego momentu wykonania opcji, 

• konieczności dostarczenia większej ilości informacji na temat realizowanej opcji, 

• dużej złożoności strategii inwestycyjnych przedsiębiorstw i konieczności 

implementowania analizy opcji realnych do systemu budżetowania kapitałowego w 

przedsiębiorstwie. 

Pomimo szerokiego zakresu i kompleksowości praca nie wyczerpuje całości zagadnienia. 

Przedstawiony model wyceny opcji realnych SWP był sprawdzany metodami weryfikacyjnymi 

i walidacyjnymi jedynie dla prostych opcji, o charakterze europejskim, bez wpływu 

konkurencji. Poza tym zagadnienia związane z walidacją opierały się jedynie na modelu Blacka-

Scholesa, który dla celów wyceny opcji realnych przyjmuje daleko idące uogólnienia i 

dyskusyjne metody szacowania parametrów (choćby zmienności lub wartości aktywa 

bazowego). Mimo zasygnalizowania tych problemów, zagadnienia te pozostają kwestią 

otwartą, gdyż nie były celem niniejszej dysertacji. Będą one z całą pewnością stanowić 

wyzwania dla naukowców jeszcze przez długi czas. 
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