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WSTĘP 

W pracy zdefiniowano wartość zasobów złóż i opracowano kilka metod ich wyceny. 
Wyróżniono trzy podstawowe metody wyceny: 
— deterministyczną, 
— stochastyczną (Monte Carlo), 
— opcji realnych. 
Podstawowym czynnikiem różnicującym wyżej wymienione metody jest podejście do efek-

tywności i ryzyka projektu eksploatacji złoża. 
Metoda deterministyczna określania wartości złoża polega na obliczaniu wartości oczekiwa-

nej zaktualizowanych sald pieniężnych z okresu eksploatacji złoża. Czynnik ryzyka jest tutaj 
uwzględniony przez dane wejściowe, ujęte w wariantach: pesymistycznym, optymistycznym, 
najbardziej prawdopodobnym i niespodziankowym, opracowanych na podstawie scenariuszy 
przyszłych zdarzeń. Ponadto czynnik ryzyka uwzględnia się przez premię za ryzyko, uwzględ-
nioną w stopie dyskontowej. W tym ujęciu wartość złoża jest utożsamiana z wartością NPV pro-
jektu eksploatacji złoża z tym, że w saldach pieniężnych netto pomija się opłaty za prawo użytko-
wania zasobów i inne opłaty nie mające charakteru kosztowego. Stosunek inwestora do efektyw-
ności i ryzyka przy obliczaniu wartości złoża jest bardziej uwypuklony w metodzie opartej na 
teorii użyteczności. Obliczenie wartości złoża taką metodą wymaga ustalenia funkcji użyteczno-
ści, uwzględniającej preferencje inwestora. Jeżeli wartość złoża oblicza się w warunkach znacz-
nej niepewności to wówczas stosujemy metody operacyjne oparte na teorii gier— w szczególno-
ści metodę minimaksu i maksyminu. 

Zarówno wykorzystanie teorii użyteczności jak i metod operacyjnych w wycenie wartości 
złóż wymaga uprzedniego obliczenia wartości NPV projektu przy różnych scenariuszach 
zdarzeń. 

Metoda stochastyczna (symulacyjna, Monte Carlo) pozwala na analizę wszystkich scenariu-
szy z zakresu zmienności parametrów modelu wartości złoża. Procedurę postępowania w realiza-
cji tej metody można ująć w następujących punktach: 
1. zidentyfikowanie istotnych niepewnych danych wejściowych, 
2. określenie rozkładu podobieństwa każdej z istotnych zmiennych i dopasowanie ich do zna-

nych rozkładów statystycznych, 
3. zidentyfikowanie zmiennych zależnych i określenie korelacji między nimi, 
4. generowanie liczb losowych dla każdej zmiennej wejściowej z jej rozkładu prawdopodobieństwa 

i kolejne liczenie NPV, 
5. określenie rozkładów prawdopodobieństwa NPV (w tym rozkładu skumulowanego), oblicze-

nie odchylenia standardowego i współczynnika zmienności NPV. 
Metoda wyceny opcji realnych zastosowana do wyceny wartości złóż uwzględnia elastycz-

ność decyzyjną,.która może się przejawiać m.in. w następujących wariantach: 
1. rezygnacji z realizacji projektu lub sprzedaży praw do jego realizacji, 
2. odroczenia realizacji projektu, 
3. rozszerzenia skali projektu, 
4. zmniejszenia skali projektu, 
5. przełączania czyli na przemian zamykania i otwierania działalności kopalni lub jej części, 
6. sterowania jakością zasobów. 



« 

Wycena wartości zasobów złoża — nowa strategia i metody wyceny 

Metody wyceny opcji realnych powstały w oparciu o modele wyceny opcji finansowych. 
W ocenie wartości złóż stosuje się takie kryteria ponnocnicze, objaśniające wartość złoża 

z punktu widzenia realizowanego projektu inwestycyjnego. 
Niezwykle ważną sprawą jest przestrzeganie zasad rachunku ekonomicznego, w szczególno-

ści przyrostowego ujęcia wpływów i wydatków, oraz wiarygodnego przygotowania danych 
wejściowych. 

Przedstawione w pracy metody wyceny wartości złóż zostały objaśnione odpowiednimi 
przykładami. 



1. OKREŚLENIE I INTERPRETACJA EKONOMICZNA 
WARTOŚCI AKTYWÓW GEOLOGICZNYCH 
ORAZ WARTOŚCI ZASOBÓW ZŁOŻA 

W rozwoju projektów geologiczno-górniczych wyróżnić można dwa podstawowe etapy: pro-
spekcji i eksploracji — czyli poszukiwania i rozpoznania złóż oraz budowy kopalni i eksploatacji 
złóż. Koncesje na prospekcję i eksplorację są wyceniane jako aktywa geologiczne według metod 
opartych zazwyczaj na prawdopodobieństwie odkrycia złoża na obszarze koncesyjnym. Konce-
sje na eksploatację odkrytych złóż są wyceniane według procedur stosowanych przy ocenie pro-
jektów inwestycyjnych. 

1.1. Ocena wartości aktywów geologicznych 

Aktywami geologicznymi określa się koncesje mineralne na poszukiwanie i rozpoznanie 
złóż. W praktyce międzynarodowej wyróżnić można trzy metody powiększania aktywów: 

— kupno koncesji od lokalnego ministerstwa górnictwa i/lub zasobów naturalnych (dotyczy 
to sytuacji, gdy obszar nie był dotychczas przedmiotem poszukiwań lub był przedmiotem 
poszukiwań przez strony trzecie, które utraciły prawo do koncesji), 

— odkupienie koncesji od strony trzeciej w przypadku posiadania przez nią koncesji; w tej 
sytuacji zachodzi potrzeba wyceny jej wartości, 

— wejście w joint venture ze stroną posiadającą koncesję. W takiej sytuacji należy w pierw-
szej kolejności wycenić jej wartość, a następnie wynegocjować warunki wzajemnej 
współpracy i napisać stosowne porozumienia. 

Na wartość koncesji mineralnej mają wpływ trzy komponenty: 
— komponent związany z walorami geologiczno-technicznymi koncesji, 
— komponent rynku, stanowiący swoistą premię w odniesieniu do rynku (komponent rynku 

może mieć wartość pozytywną, negatywną lub zerową), 
— doświadczenie oceniającego. 
Rynkowa wartość aktywów mineralnych, zwana też wartością godziwą {fair market value) — 

jest definiowana jako kwota pieniężna (lub jej ekwiwalent), jaką chętny nabywca zapłaci chętne-
mu sprzedawcy w warunkach, gdy obaj działają niezależnie i żadna ze stron nie jest zmuszona do 
przeprowadzenia transakcji, przy założeniu, że obie strony znają wszystkie istotne fakty do-
tyczące transakcji i sytuacji na rynku. 

Realna wartość koncesji może być zatem ustalona tyiko w sytuacji wolnego i otwartego ryn-
ku, gdy dobrze poinformowany kupujący jest gotowy zapłacić za aktywa mineralne. Najbardziej 
otwarta ocena aktywów mineralnych następuje wówczas, gdy zostaną one ocenione publicznie 
poprzez oferowanie akcji przez firmę, która pragnie stać się firmą notowaną na giełdzie lub przez 
kompanię, która pragnie zgromadzić dodatkowe finanse na poszukiwania lub rozpoznanie w gra-
nicach koncesji. 

Oceny wartości koncesji są dokonywane przez niezależnych ekspertów, którzy nie mają żad-
nych powiązań z posiadaczem koncesji. 

11 



Wycena wartości zasobów złoża — nowa strategia i metody wyceny 

Zadaniem eksperta jest przedstawienie wartości koncesji (wartość pieniężna), która powinna 
odzwierciedlać potencjał związany z ewentualnym występowaniem zasobów mineralnych, kwa-
lifikujących się do ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji. Jednocześnie specjalista stara się 
wydać orzeczenie jak wartość koncesji oceniona zostanie przez wolny rynek. 

W praktyce oceny wartości koncesji mineralnych stosowanych jest szereg metod w oparciu 
o prawdopodobieństwo odkrycia złoża na obszarze koncesyjnym (Kilbum 1990). Do najczęściej 
używanych należą: 

— metody wskaźników geologicznych, zmierzające do oceny potencjału poszukiwawczego 
ipotential based geoscience rating methods), jak np. metoda Kilbuma, 

— metody kosztów prac poszukiwawczych {multiple of exploration based expenditure 
methods), zwane również metodami premii lub dyskonta kosztów {premium or discount 
on costs methods), jak np. metoda Agneriana, 

— metoda porównania wartości rynkowej {comparable market value method), 
— metoda na warunkach joint venture (joint venture terms method). 
Metoda wskaźników geologicznych, zaproponowana przez Kilbuma (1990), opiera się na 

określeniu podstawowej wartości koncesji {base acąuizition costs, BAC) oraz ocenie czterech 
głównych kategorii wskaźników. 

Standardową bazę, od której rozpoczyna się proces oceny, stanowi podstawowa wartość kon-
cesji. Za podstawową wartość koncesji przyjmuje się wartość, która odpowiada kosztom pozy-
skiwania i utrzymania powierzchni koncesji na danym obszarze lub danym kraju (wszystkie 
opłaty koncesyjne, prawne i inne, jakie pobiera państwo) oraz opłaty wynikającej z udostępnienia 
terenu przez właściciela. Tak więc, rynkowa wartość koncesji mineralnej jest wynikiem mnoże-
nia podstawowej wartość koncesji przez wartość czterech wskaźników składających się na war-
tości techniczną (WT), a następnie przez wskaźnik związany z czynnikiem rynku (R). Można to 
wyrazić równaniem: 

WR=BACWT-R ( l . I ) 

przy czym: 

WT=L-M-A-G (1.2) 

gdzie: 
WR — wartość rynkowa koncesji, 
BAC — podstawowa wartość koncesji, 
WT — wartość techniczna, 
R — czynnik rynku, 
L — lokalizacja, 
M — mineralizacja, 
A — anomalie, 
G — geologia. 
L (lokalizacja) — lokalizacja koncesji mineralnej w odniesieniu do anomalii geologicznych, 
geochemicznych i/lub geofizycznych oraz w odniesieniu do rodzaju i wielkości mineralizacji 
oraz złóż występujących poza obszarem ocenianej koncesji, 
M (mineralizacja) — rodzaj, stopień i wielkość mineralizacji złóż rozpoznanych na obszarze 
ocenianej koncesji, 
A (anomalie) — anomalie geofizyczne i/Iub geochemiczne występujące w granicach ocenia-
nej koncesji, ich wielkość oraz wzajemne relacje, 

12 



Rozdział 1. Określenie i interpretacja ekonomiczna wartości aktywów geologicznych ... 

G (geologia) — charakterystyczne cechy budowy geologicznej ocenianej koncesji, uważane ja-
ko uprzywilejowane dla występowania złóż, określone w porównaniu i w analogii do sytuacji 
geologicznej rozpoznanych złóż mineralnych. 

W obrębie każdego z czterech głównych wskaźników (lokalizacja, mineralizacja, anomalie 
i geologia) wydziela się szereg podkategorii, które podlegają szczegółowemu stopniowaniu i warto-
ściowaniu w celu uzyskania odpowiednich mnożników (rang). Rangi poszczególnych perspekty-
wiczności zaproponowane przez Kilbuma (1990), podzielone zostały na 19 podkategorii i przedsta-
wiają się następująco: 
1. Lokalizacja — położenie koncesji w odniesieniu do anomalii geologicznych, geochemicz-

nych i/lub geofizycznych lub stopnia rozpoznania i wielkości (wartości) mineralizacji wystę-
pującej poza obszarem ocenianej koncesji: 
1.1. jedna anomalia lub dwie wzajemne korelujące się anomalie, określone różnymi metoda-
mi, analogiczne do anomalii charakterystycznych dla eksploatowanych złóż, które mogą sta-
nowić cel poszukiwawczy, 
1.2. trzy lub więcej wzajemnie korelujących się anomalii, określonych różnymi metodami, 
analogicznych do anomalii charakterystycznych dla eksploatowanych złóż, które mogą sta-
nowić cel poszukiwawczy, 
1.3. mineralizacja o wartości przynajmniej 0,5 wartości ekonomicznej w momencie oceny 
{targetgrade = project cut-off + opportunity cost), o rozmiarach określonych horyzontalnie 
w dwóch kierunkach (prostopadle i poprzecznie do rozprzestrzenienia mineralizacji) i o spo-
dziewanej ilości i rozmiarach satysfakcjonujących dla złoża ekonomicznego, 
1.4. ciało mineralne o rozmiarach określonych horyzontalnie w dwóch kierunkach, 
1.5. zmineralizowana strefa o wartości mineralizacji przynajmniej 0,5 wartości ekonomicznej 
i o rozmiarach określonych w trzech kierunkach (w poziomie i w pionie), 
1.6. zmineralizowana strefa o wartości ekonomicznej, której rozmiary określone zostały 
w trzech kierunkach, dla której nie została jeszcze określona ekonomiczna zasadność 
eksploatacji, 
1.7. kopalnia eksploatowana obecnie lub w przeszłości, 
1.8. wielka kopalnia eksploatowana obecnie lub w przeszłości. 

2. Mineralizacja — rodzaj i wielkość mineralizacji rozpoznanej na obszarze ocenianej koncesji: 
2.1. mineralizacja o wartości przynajmniej 0,5 wartości ekonomicznej, o rozmiarach okre-
ślonych horyzontalnie w dwóch kierunkach (prostopadle i poprzecznie do jej rozprzestrze-
nienia) i o spodziewanej ilości i rozmiarach satysfakcjonujących dla złoża ekonomicznego, 
2.2. ruda (przemysłowa mineralizacja), która określona została horyzontalnie w dwóch kie-
runkach, a jej wielkość jest interesująca z ekonomicznego punktu widzenia, 
2.3. zmineralizowana strefa o wartości mineralizacji przynajmniej 0,5 wartości ekonomicz-
nej, o rozmiarach określonych w trzech kierunkach (w poziomie i w pionie), 
2.4. zmineralizowana strefa o rozmiarach określonych w trzech kierunkach i o wielkości inte-
resującej z ekonomicznego punktu widzenia —jednakże nie zostało jeszcze stwierdzone czy 
jest to złoże ekonomiczne, 
2.5. była kopalnia z mineralizacją ekonomiczną, która została określona w trzech kierunkach, 
o wielkości interesującej z ekonomicznego punktu widzenia —jednakże nie zostało jeszcze 
stwierdzone czy jest to złoże ekonomiczne, 
2.6. była wielka kopalnia z mineralizacją ekonomiczną określoną w trzech kierunkach, o roz-
miarach interesujących z ekonomicznego punktu widzenia —jednakże nie zostało jeszcze 
stwierdzone czy to jest to złoże ekonomiczne. 
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3. Anomalie — anomalie geofizyczne i/lub geochemiczne w granicach ocenianej koncesji, po-
dobne do anomalii charakterystycznych dla znanych i eksploatowanych złóż: 
3,1 .jedna anomalia geofizyczna i/!ub geochemiczna, która może stanowić cel poszukiwawczy, 
3.2. dwie lub trzy wzajemnie korelujące się anomalie, które mogą stanowić cel poszukiwawczy, 
3.3. cztery lub więcej wzajemnie korelujących się anomalii, które mogą stanowić cel 
poszukiwawczy. 

4. Geologia — charakterystyczne cechy budowy geologicznej ocenianej koncesji, uważane jako 
uprzywilejowane dla występowania złoża i określone w porównaniu i analogii do sytuacji 
geologicznej, znanej z rozpoznanych złóż mineralnych: 
4.1. jedna lub dwie charakterystyczne cechy budowy geologicznej, które zostały uznane jako 
uprzywilejowane dla występowania złoża i określone w porównaniu do sytuacji geologicznej 
znanych złóż, 
4.2. trzy lub więcej charakterystycznych cech budowy geologicznej, które zostały uznane 
jako uprzywilejowane dla występowania złoża i określone w porównaniu do sytuacji geolo-
gicznej znanych złóż. 
Wszystkie wyróżnione podkategorie zostały ocenione pod kątem względnej wartości rang. 

Kilbum rekomenduje następujące wartości dla poszczególnych podkategorii (tab. 1.1). 

Wskaźniki perspektywiczności (Kilbum 1990) 

TABELA 1.1 

1. LOKALIZACJA 2. MINERALIZACJA 3. ANOMALIE 

Ba-r^""' i TTTni I" ' 1 ̂ ^^sa^ 

4. GEOLOGIA 

ł j x l , 3 2,1 x2 3,1 x2 4.1 x2 

1,2 X l , 5 2,2 x3 3.2 x3 4,2 x3 

1,3 x l , 5 2,3 x5 3,3 x3,5 

1,4 x2 . 2,4 x6~7 

i,5 x2,5 2,5 x 7 - 8 

1,6 x3 2,6 x 9 - 1 0 

. ,7 x4 
,, •, , 

1,8 x5 

Metoda daje możliwość modyfikacji lub zmian rangi poszczególnych podkategorii, w zale-
żności od realnej sytuacji geologicznej. Jest systematyczna, elastyczna i przejrzysta oraz może 
podlegać sprawdzeniu i weryfikacji, a jednocześnie wymaga określenia priorytetu i rangi po-
szczególnych kategorii i podkategorii. Najważniejszym wskaźnikiem perspektywiczności kon-
cesji jest mineralizacja złoża występującego na jej obszarze (maks. 10 punktów, tj. 47%), następ-
nie lokalizacja koncesji w szerszym kontekście geologicznym (maks. 5 punktów, tj. 23%), kolej-
no anomalie geochemiczne i/lub geofizyczne, odkryte w granicach koncesji (maks. 3,5 punk-
tu, tj. 16%) i budowa geologiczna koncesji (maks. 3 punkty, tj. 14%). W innych schematach 
uwzględniany jest również wskaźnik rynku. 

Przykłady zastosowania innych skal oceny poszczególnych wskaźników perspektywiczności 
według S.A. — Snowden Associates Pty Ud, i M&M — M&M — Geological Consulting 
& Services, przedstawiono w tabeli 1.2. 
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Rozdział 1. Określenie i interpretacja ekonomiczna wartości aktywów geologicznych ... 

Po uzyskaniu oceny wartości koncesji mineralnej, związanej z jej perspektywicznością okre-
ślany jest czynnik rynku, a następnie rynkowa wartość koncesji. 

TABELA 1.2 

Wskaźniki perspektywiczności według S.A. i M&M (Ryba 1999) 

WSKAŹNIKI 
— ^ - - •_• 1.1 • •! .1 II •• ^ < • » 

WEDŁUG KILBURMA WEDŁUG S.A. WEDŁUG M&M 

Lokalizacja U3-5 I-IO 1-5 
Mineralizacja 2 -10 1-10 1-10 

Anomalie 2-3,5 0 ,5-10 1-5 
Geologia 2 - 3 0,1-5 0.1-5 

Rynek 0,5-2 0 ,5-3 

Czynnik rynku uzależniony jest od aktualnej aktywności na giełdach, cen metali i prognoz 
w tym zakresie, lokalnych i globalnych warunków gospodarczych, popytu na koncesje, itp. 
W kontekście lokalnym na wartość koncesji wpływa jej położenie w stosunku do infrastruktury 
przemysłowej i komunikacyjnej. Wartość aktywów mineralnych oraz premia lub dyskonto 
związane z rynkiem może ulegać istotnym zmianom, czasami nawet bardzo dużym, w zależności 
od globalnych lub lokalnych warunków gospodarczych, sytuacji na giełdach, aktualnych i prze-
widywanych cen, popytu na surowce mineralne i metale, współczynników wymiany walut, 
zmian politycznych i związanego z tym ryzyka politycznego. Inne czynniki, które mogą wpływać 
na wartość aktywów mineralnych, to wielkość przedsiębiorstwa poszukiwawczego lub górnicze-
go, jego profesjonalizm, klęski i sukcesy w działalności poszukiwawczej, rozpoznawczej i wydo-
bywczej oraz sprawność kadry zarządzającej. 

Ważnym czynnikiem wpływającym na wartość koncesji jest rodzaj poszukiwanych surow-
ców mineralnych. W zasadzie akcjonariusze są najbardziej zainteresowani poziomami cen metali 
szlachetnych, dlatego głównym obiektem zainteresowania małych przedsiębiorstw jest głównie 
złoto. Ważnym czynnikiem jest też ilość koncesji, dlatego firmy starają się zgromadzić duży pa-
kiet koncesji w określonym rejonie lub kraju. Oceną globalnych i lokalnych warunków gospodar-
czych, sytuacji na giełdzie, aktualnych i przewidywanych cen, popytu na surowce mineralne, 
współczynników wymiany walut, zmian politycznych i związanego z tym ryzyka socjalno-poli-
tycznego zajmują się wyspecjalizowane firmy doradcze. 

Metoda kosztów prac poszukiwawczych przedstawiona została przez Agneriana (1996). 
Filozofia metody opiera się na założeniu, że wartość koncesji poszukiwawczej jest równa funkcji 
zawierającej koszty akwizycji, zarządzania i utrzymania koncesji (A), premii lub dyskonta 
związanego z rynkiem (R), aktywności prowadzonych prac (F), kosztów uzasadnionych prac 
poszukiwawczych prowadzonych na poszczególnych etapach poszukiwań w przeszłości (El, 
E2, ...) oraz przewidywanych nakładów na uzasadnione poszukiwania w przyszłości. Wartość 
koncesji w tym sensie może być wyrażona równaniem (Agnerian 1996): 

WR=K^ - W. +R.E ' (El-e l +E2-e2 +E3-e3 +. . . ) +K PE (1.3) 

gdzie: 
WR wartość rynkowa koncesji. 
KA — koszty akwizycji, utrzymania i zarządzania koncesji (niezbędne opłaty, licencje, koszty 
prawne, pozwolenia, itp.), 
WA — wskaźnik akwizycji (0<WA<1), 
R — czynnik rynku (położenie geograficzne, infrastruktura, sytuacja na giełdach aktualne 
ceny metali warunki gospodarcze, popyt na koncesje, itp.), (0<R<1), 
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E — stopień aktywności prac poszukiwawczych na koncesji (aktualny stan prac, ich zaawan-
sowanie oraz intensywność), {0<E<1), 
El, E2 — globalne koszty prac na poszczególnych etapach poszukiwań lub rozpoznania 
(regionalne kartowanie, geochemia, geofizyka, szczegółowe kartowanie, geochemia, 
geofizyka, wiercenia itp.), 
e l , e2 — współczynniki uwzględniające koszty tylko uzasadnionych (dających pozytywne 
rezultaty) prac poszukiwawczych na poszczególnych etapach (El, E2, itd.) oraz aktualność 
informacji geologicznej (0<e<l), 
KpE — uzasadnione koszty przyszłych poszukiwań w celu testowania interesujących 
obiektów, które odkryte zostały w rezultacie dotychczasowych prac. 

Ważnym elementem metody, często pomijanym w przypadku jej stosowania, jest założenie, że 
jedynie uzasadnione i efektywne prace poszukiwawcze wykonane w przeszłości brane są pod uwagę 
podczas procesu oceny. Za uzasadnione i efektywne poszukiwania w przeszłości uznawane są 
wyłącznie te prace, których rezultaty zidentyfikowały potencjał poszukiwawczy dla występowania 
złoża o znaczeniu ekonomicznym. Koszty planowanych poszukiwań oznaczają budżet poszuki-
wawczy, uzasadniony dla testowania zidentyfikowanego potencjału, który może być wyrażony 
przez występowanie geologicznych, geochemicznych lub geofizycznych anomalii lub przez ziden-
tyfikowaną i obiecującą mineralizację. Jeżeli rezultaty prac poszukiwawczych obniżyły potencjał 
poszukiwawczy koncesji, traktowane są jako nieefektywne i w związku z tym nie są uwzględniane 
w procesie oceny. W konsekwencji, jeżeli koncesja charakteryzuje się niewielkim potencjałem z po-
szukiwawczego punktu widzenia, posiada niską wartość lub jest bez wartości. 

Istotnym czynnikiem w filozofii metody jest aktywność prac w granicach koncesji w po-
wiązaniu ze stopniem jej perspektywiczności oraz z aktualnością informacji geologicznych, któ-
ra generalnie traci wartość z upływem czasu. Do oceny aktywności prac na obszarze koncesji 
wraz ze stopniem perspektywiczności służy skala ocen przedstawiona w tabeli 1.3. 

TABELA 1.3 

Skala ocen aktywności prac na obszarze koncesji (Ryba 1999) 

KRYTERIA AKTYWNOŚCI PRAC GEOLOGICZNYCH NA KONCESJI 
ORAZ JEJ PERSPEKTYWICZNOŚCI 1 

% WARTOŚCI 

Aktualnie są prowadzone prace na obszarze koncesji. W rezultacie dotychczas wykonanych 
prac wyznaczono kilka interesujących celów poszukiwawczych, wartych kontynuacji prac. 
Generalnie, dotychczasowe prace podwyższyły wartość koncesji. 

100 

Aktualnie są prowadzone prace na obszarze koncesji. Dotychczas wykonane prace nie podwyższyły 
potencjahi poszukiwawczego koncesji. Rekomendowane są dalsze prace, ale z w i ą ż e wyłącznie 
z prawdopodobieństwem istnienia niesprawdzonych celów poszukiwawczych. 

50 

1) Aktualnie nie są prowadzone prace na obszarze koncesji. W rezultacie prac dotychczas wykona-
nych, które pochłonęły znaczne nakłady, przetestowano większość celów poszukiwawczych z nie 
zachęcającym rezultatem. Otjecnie nie są rekomendowane żadne dalsze prace, chociaż sytuacja 
może zmienić się w prayszłości (nowe modele złóż lub większe ceny surowców). 

2) Aktualnie nie prowadzone są żadne prace na obszarze koncesji. Rekomendowane są dalsze, 
lecz bliżej nieokreślone prace. 

25 

Aktualnie nie są prowadzone żadne prace na obszarze koncesji. Wyczerpane zostały wszyst-
kie cele poszukiwawcze i nie rekomenduje się dalszych prac. 

5 
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Metoda porównania wartości rynkowej polega na ocenie wartości rynkowej określonej kon-
cesji w porównaniu z wartością koncesji podobnych, lub położonych w tym samym rejonie, 
w kontekście ostatnio przeprowadzonych transakcji na rynku. Metoda ta uwzględnia głównie 
czynnik rynku i może być uznana za poprawną, jednakże wyłącznie w sytuacji porównania po-
dobnych koncesji, które znajdują się w początkowych etapach procesu poszukiwań. Jest ona jed-
nak bardzo subiektywna i nie powinna być stosowana do jakichkolwiek systematycznych ocen 
wartości koncesji, ponieważ nie zawiera żadnych elementów geologicznych i technicznych. Me-
toda ta może być stosowana jedynie jako uzupełniająca, dla uzyskania pewności, że ocena warto-
ści koncesji, uzyskana metodą wskaźników geologicznych lub metodą kosztów prac poszuki-
wawczych, jest realistyczna. 

Metoda oceny na warunkach Joint venture (j.v.) powinna uwzględniać aktualne porozumienia 
lub warunki joint venture dla położonych w pobliżu łub podobnych koncesji mineralnych. Naj-
częstszym wariantem porozumienia joint venture}Qst przypadek, gdy jedna ze stron wnosi konce-
sję mineralną, natomiast druga strona podejmuje się sfinansowania wynegocjowanego programu 
poszukiwawczego. Należy podkreślić, że w przypadku oceny tąjnetodą brane są pod uwagęjedy-
nie bezpośrednie porozumienia oraz dokładnie zaplanowane, uzgodnione i potwierdzone wypad-
ki, a jedyna premia, jaka jest możliwa do uzyskania, związana jest ze sprawowaniem funkcji 
operatora. 

Generalnie, metoda j.v. nie wydaje się odpowiednia dla oceny poszukiwawczych koncesji mi-
neralnych, ponieważ jest otwarta na manipulacje i nie spełnia fundamentalnych warunków oceny 
(systematyczność, przejrzystość i możliwość weryfikacji). 

Porozumienia typu joint venture są z natury dokumentami bardzo skomplikowanymi, z wielo-
ma klauzulami i możliwościami dotyczącymi rezygnacji ze wspólnego przedsięwzięcia, a strona 
wchodząca ma prawo do wystąpienia z układu po określonym czasie lub po zaangażowaniu okre-
ślonych środków na poszukiwania lub rozpoznanie. Ponadto porozumienia j.v. są zawierane dla 
celów, które nie korespondują z oceną wartości koncesji i dlatego nie są rozumiane przez rynek 
jako jej wartość. Tak więc warunki j.v. nie powinny służyć jako podstawa oceny wartości konce-
sji, gdyż nie odzwierciedlająjej faktycznej wartości. Powszechnie uważa się, że wartość koncesji 
powinna być oceniona przed negocjacją warunków wspólnego przedsięwzięcia. 

W fazie poszukiwań i rozpoznania można wydzielić szereg etapów: 
— badania regionalne, 
— szczegółowa weryfikacja anomalii mineralnej, 
— szczegółowe badania wybranej anomalii i określenie wstępnych granic złoża, 
— rozpoznanie szczegółowe złoża w 3 wymiarach — 3D {detailed exploration). 
Po każdym z etapów następuje szczegółowa ocena i podjęcie decyzji co do kontynuowania 

lub zaprzestania prac. 
Wynikiem prac poszukiwawczych i rozpoznawczych na koncesji może być odkrycie mineral-

ne iprospect) dające nadzieję na przyszłą rentowną eksploatację. Odkrycie to może zostać doko-
nane klasyczną metodą poszukiwawczą, metodą geologiczną, geochemiczną lub też geofizyczną, 
i pozwala ono na zlokalizowane i wstępne rozpoznanie złoża. Na tym etapie prac można mówić 
o bogactwach. 

O odkryciu ekonomicznym {economical discovery) można mówić dopiero wtedy, gdy: 
— posiada się pozwolenia na prace rozpoznawcze i eksploatacyjne, 
— w rozsądnym terminie może być zebrany niezbędny kapitał na budowę kopalni, 
— może być określony rozsądny zysk pozwalający na rentowną eksploatację, 
— istnieje technologia pozwalająca na eksploatację i przeróbkę rudy, 
— istnieje społeczna i polityczna akceptacja dla działalności górniczej, 
— powzięto pozytywną decyzję o finansowaniu projektu. 
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Na tym etapie można mówić o zasobach. 
Ryzyko porażki prac eksploracyjnych jest bardzo wysokie i kształtuje się średnio, w zależności 

od fazy rozpoznania: 
— 1000 : 1 w przypadku poszukiwania regionalnego, 
— 500 : 1 w przypadku rozpoznania na wybranych koncesjach, 
— 100 : 1 w przypadku rozpoznania szczegółowego. 
Koszt samego zakupu koncesji na prace rozpoznawcze jest minimalny, gdyż wiąże się tylko 

z zarejestrowaniem i wydaniem dokumentu stwierdzającego prawo do określonej koncesji. 
Dla przykładu, w Kanadzie koszt ten wynosi średnio 20 CAD dla koncesji o powierzchni 25 ha 
i 60 CAD dla koncesji o powierzchni 100 ha i więcej. 

Wydatki na prace poszukiwawcze przewidziane w corocznym budżecie są wypadkową posia-
danych funduszów, filozofii korporacyjnej danej firmy oraz istniejących alternatyw finansowa-
nia. Generalnie przyjmuje się, że aby osiągnąć sukces, firma górnicza powinna przeznaczyć mi-
nimalnie od 4,2 min do 12 min USD (w dolarach 1999) rocznie przez okres około pięciu lat. 
Tak, więc uważany za skuteczny program prac poszukiwawczych i rozpoznawczych wymaga 
wydatkowania od 21 do 60 min USD (w dolarach 1999) na jedno znaczące odkrycie lub złoże 
światowej klasy. Ponadto z doświadczeń firm górniczych wynika, że program z corocznym budż-
etem 12 min USD przez okres pięciu lat jest znacznie bardziej efektywnym w porównaniu do pro-
gramu z corocznym budżetem 20 min USD przez okres 3 lat lub corocznym budżetem 3 min USD 
przez okres 20 lat. 

Różnice w kosztach robót eksploracyjnych mogą się zmieniać w szerokich granicach, gdyż 
zależą od regionu geograficznego i kraju, w którym są wykonywane oraz od jakości dostępu na 
obszar wykonywanych prac. Koszty te zależą również w znacznym stopniu od ilości wykonywa-
nych prac na jednej koncesji i z reguły podlegają każdorazowo ocenie i/lub negocjacji. 

TABELA 1,4 

Przykładowe koszty prac geofizycznych (Wirth i in. 2000) 

METODA 
KOSZT [USD] (1990) 

METODA 
na milę^ na km^ 

Radiometryczna 100-200 50-100 

Magnetyczna 100-200 50-100 

I Grawitacyjna 200-300 100-150 

Elektromagnetyczna 500-1000 250-500 

Oporowa/polaryzacja wzbudzona 700-1200 300-600 

Przykładowe koszty sondowania otworów (Wirtli i in. 2000) 

TABELA 1.5 

METODA 
KOSZT [USD] (1990) 

METODA 
na stopę na metr 

Elektromagnetyczna 1 ,00-1 ,50 3,00-5,00 

Polaryzacja wzbudzona 1,00-2,00 3,00-6,00 

Magnetyczna 0,10-0,23 0,30-0,65 

Radioaktywna (rdzenie z otworów) 0,10-0,25 250-500 

Radioaktywna (w otworach) 0,50-1,00 1,50-3,00 
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TABELA i.6 

Jednostkowe koszty drążenia niektórych wyrobisk (Wirth i in. 2000) 

WYROBISKO 
PR2EKRÓJ 

POPRZECZNY 
m 

KOSZT JEDNOSTKOWY [USD/m] 
WYROBISKO 

PR2EKRÓJ 
POPRZECZNY 

m Maroko Kanada i USA 

Szyb badawczy 26,5 2800 7000 

Chodnik 5,62 240 700 

Szybik zsypczy 1,80 150 500 
- _•.-..•- • • I I 

1.2. Ocena wartości zasobów złoża 

Pojęcie wartości zasobów złoża w teorii i praktyce nie jest ściśle zdefiniowane. W historycz-
nym rozwoju metody wyceny można wyróżnić dwa główne nurty. Pierwszy z nich dominował 
w krajach tzw. „demokracji ludowej", gdzie ze względów doktrynalnych, polegających na mark-
sistowskiej tezie, że tylko praca tworzy wartość, opracowano wiele metod wiążących wartość za-
sobów z efektami w gospodarce narodowej. Spośród nich można wymienić np. metody wyceny 
zasobów złóż według: 

— nakładów na prace geologiczne — poszukiwawcze i rozpoznawcze, 
— renty różniczkowej, 
— innych metod. 
Sposób ustalania wartości zasobów w złożu według nakładów na prace geologiczne nie ma 

oczywiście związków z rynkową wartością złoża. Renta różniczkowa, traktowana jako dodatko-
wy zysk w stosunku do złóż najgorszych, które są opłacalnie eksploatowane, tak aby pokryć po-
pyt, ma oczywiście znaczenie aplikacyjne i znajduje pośredni wyraz w metodach oceny wartości 
kapitałowej złóż w krajach kapitalistycznych. Warto zaznaczyć, że metodę oceny różniczkowej 
interpretowano w Polsce w szerszym ujęciu — tzn. punktem odniesienia było nie tylko najgorsze 
złoże, ale np. krańcowy koszt pozyskanie dewiz. 

Szczególnie bogaty wachlarz metod oceny zasobów w złożu opracowano w Związku Sowiec-
kim, jednakże wszystkie one, uwzględniając system gospodarki centralnej, pomijały aspekt ryn-
kowy tego zagadnienia. 

W krajach kapitalistycznych pierwszą sformalizowaną propozycją oceny wartości złoża po-
dał H.D. Hoskold już w drugiej połowie XIX wieku (1877), wyrażając ją wzorem: 

(1.4) 

(1+r)" - 1 
+r ' 

a rentę roczną wyrażał wzorem: 

A = V +V -r' 
" ( l + r ) " - l ^ 

(ł.5) 

gdzie: 
Vp — wartość początkowa (zaktualizowana) złoża [USD], 
A — roczny zysk traktowany jako renta roczna [USD/Mg], 
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r — stopa amortyzacji kapitału (tzw, stopa bezpieczeństwa) [%/I00], 
r' — stopa spekulacyjna [%/l 00], 
n — okres eksploatacji złoża [lata]. 

Wzór Hoskolda zwraca uwagę na dwa aspekty wyceny wartości złóż: 
— uwzględnienie w rachunku czynnika czasu (pieniądze otrzymane wcześniej są więcej 

warte aniżeli pieniądze otrzymane później, ponieważ można je reinwestować), 
— uwzględnienie w rachunku stopy spekulacyjnej, co odpowiada — w dzisiejszym rozu-

mieniu — premii za ryzyko. 
Odmienną metodę zastosowano w Niemczech w latach dwudziestych. Specjalnie powołana 

do tego celu komisja zestawiła ceny, po jakich nabywano tereny górnicze i znajdujące się tam ko-
palnie w ruchu. Od tych cen potrącano wartość gruntów, budynków i urządzeń, a pozostałą kwotę 
podzielono przez liczbę ton węgla zalegających tam pokładów węgla, uzyskując w ten sposób 
jednostkowe stawki do ceny wartości majątkowej złóż i wymiaru podatku majątkowego. 

Przykład ten wskazuje, że sposób (metoda) ustalania wartości kapitałowej złoża zależy od 
podmiotu sporządzającego taką ocenę oraz od celu, jakiemu ona ma służyć. W szczególności na-
leży wyróżnić punkt widzenia właściciela złoża (sprzedającego) i punkt widzenia inwestora, czy-
li użytkownika zasobów. 

Z punktu widzenia właściciela złoża jego wartość oznacza sumę zdyskontowanych korzyści, 
jaką może on osiągnąć za sprzedaż praw do jego użytkowania. 

Korzyści te mogą przybierać najprzeróżniejsze formy, np.: 
— opłat za koncesje, 
— opłat za użytkowanie górnicze, liczonych w stosunku do wydobytej kopaliny lub w sto-

sunku do produktu finalnego albo też zysku, 
— różnego rodzaju podatków, 
— partycypowania w projekcie przez akcje, itp. 
Z punktu widzenia inwestora (użytkownika zasobów) wartość złoża oznacza sumę zdyskon-

towanych korzyści, jaką może on osiągnąć z jego eksploatacji po zaspokojeniu roszczeń właści-
ciela zasobów. 

Nie ma zatem — bo być nie może — obiektywnej, samoistnej kategorii ekonomicznej okre-
ślającej poza rynkiem wartość zasobów w złożu. Natomiast nie ulega wątpliwości, że wspólną 
podstawą oceny tej wartości przez właściciela zasobów i przez inwestora jest strumień 
przyszłych dochodów, który może być generowany przez projekt eksploatacji złoża. 

Wychodząc z tych założeń wartość zasobów złoża — w pierwszym przybliżeniu określimy 
następująco: 

„Wartość zasobów złoża jest cena rynkową, jaką chętny kupujący zapłaci chętnemu sprze-
dającemu za prawo jego użytkowania". 

Zdefiniowana w taki sposób wartość zasobów w złożu wymaga weryfikacji rynkowej 
w formie kupna-sprzedaży. Jednakże określenie wartości zasobów złoża potrzebne jest także do 
innych celów, np.: 

— wyceny, gdy zasoby złoża są wnoszone do spółki w formie aportu, 
— jako gwarancji kredytowych, 
— dla ustalania zobowiązań, np. podatkowych, 
— do różnego rodzaju negocjacji, np. przy ustalaniu opłaty eksploatacyjnej, 
— do ewidencji majątku narodowego, itp. 
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W takich przypadkach nie dochodzi do transakcji kupna/sprzedaży, a wartość zasobów jest 
ustalona przez taksatora. Powstają wówczas problemy metodyczne — tzn. pytanie, jak oszaco-
wać wartość zasobów w złożu, aby taka ocena była najbliższa cenie rynkowej? 

Obecnie w krajach zachodnich standardem jest wycena zasobów złoża za pomocą wartości 
zaktualizowanej netto (NPV). 

NPV projektu, mającego na celu zagospodarowanie i eksploatację złoża oraz w końcowej 
fazie likwidację kopalni, można określić wzorem: 

V NCF, (1.6) lapY - > ! 

gdzie: 
NPYproj. — wartość zaktualizowana projektu [zł], 
T — czas życia projektu [lata], 
NCFt — saldo przepływów pieniężnych w t-tym roku [zł/rok], 
WACC — średni koszt kapitahi [%/100], 
Vz — wartość zasobów w złożu, czyli cena jaką inwestor płaci za prawo jego użytkowania, 
lub też opłaty roczne (renta roczna) zdyskontowane na moment zerowy [zł]. 

Inwestor w krańcowym przypadku zaakceptuje projekt do realizacji, jeżeli NPYproj. będzie 
równa zeru. Przepływy pieniężne (NCF) pokrywają wówczas koszty bieżące, koszt kapitału 
(WACC) i opłaty za prawo użytkowania złoża (Y^). 

Przy takich założeniach (NPYproj. == 0) wzór na wartość kapitałową zasobów złoża można na-
pisać w postaci: 

,. _ f NCF, (1.7) 

Wzór (1.7) można także napisać w postaci: 
T 

N P Y = X 
NCF, (1.8) 

fTo (1+WACC)' 

przyjmując, że Y^ = NPY oraz pamiętając, że przy obliczeniu NPY — a ściślej sald pieniężnych 
— nie uwzględnia się w tym przypadku ceny złoża, natomiast uwzględnia się opłaty, które mają 
charakter kosztowy — np. obowiązującą obecnie w Polsce opłatę eksploatacyjną. W taki sposób 
określona wartość zasobów złoża jest maksymalna ceną, którą inwestor (kupujący) skłonny 
byłby zapłacić za prawo użytkowania złoża. 

Cenę wyrażoną wzorem (1.8) można także przedstawić w postaci równorocznej renty, wyko-
rzystując w celu jej obliczenia wzór: 

(l+WACC)"" (1.9) 
FAA=NPY-~-^ — 

gdzie: 
EAA — równoroczna renta roczna [zł/rok]. 

Mając na uwadze podane założenia, wartość zasobów złoża można — w drugim przybliżeniu 
— określić następująco: 
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Wartością zasobów złoża określa się dodatnią wartość zaktualizowaną netto sald pieniężnych 
z okresu jego zagospodarowania, eksploatacji i likwidacji kopalni, z pominięciem opłat za prawo 
użytkowania zasobów i innych opłat nie mających charakteru kosztowego. 

Stopa dyskontowa przyjęta w obliczeniach NPV na poziomie kosztu kapitału nie uwzględnia 
ryzyka projektu. Jedną z metod oceny ryzyka, w szczególności ryzyka przepływów pieniężnych, 
jest analiza scenariuszowa. Scenariusz jest projekcją przyszłości w zakresie wartości zmiennych 
objaśniających model ekonometryczny, w którym zmienną objaśnianą jest wartość kapi-
tałowa złoża. Takie scenariusze opracowuje się zazwyczaj w czterech wariantach: najbardziej 
prawdopodobnym, optymistycznym, pesymistycznym i niespodziankowym, czyli najmniej 
prawdopodobnym. 

Bazą do opracowania scenariuszy jest analiza otoczenia kontekstowego (politycznego, praw-
nego, technologicznego), otoczenia transakcyjnego (konkurentów, dystrybutorów, dostawców, 
nabywców) oraz własnego potencjału inwestora i zasobów złoża. Bazą do opracowania scenariu-
szy są także dane historyczne i analogowe. 

Opracowanie danych wejściowych w ujęciu scenariuszowym pozwala obliczyć wartość ocze-
kiwaną zdyskontowanych sald pieniężnych oraz odchylenie standardowe, które jest miarą ryzyka 
projektu. 

Wartość oczekiwaną oblicza się z wzoru: 

E ( N P V ) = X 7 7 — 7 — — ^ ^ 
t7o{\+V^ACC) 

przy czym: 

i = I 

gdzie: 
E(NPV) — wartość oczekiwania NPV [zł], 
Et — wartość oczekiwana sald pieniężnych w t-tym roku [zł/rok], 
NCFti — saldo przepływów pieniężnych w t-tym roku przy i-tym scenariuszu zdarzeń, 
[zł/rok], 
Pti — prawdopodobieństwo wystąpienia i-tego scenariusza zdarzeń. 

Odchylenie standardowe, będące miarą ryzyka projektu, oblicza się z wzoru: 

' (1.12) 

S (1+WACC)' 

Na podstawie jednostkowego ryzyka projektu (współczynnika zmienności) określonego 
wzorem: 

^ E ( N P V > ( 1 . 1 3 ) 

" E(NPV) 

można określić premię za ryzyko projektu. 
Według tych założeń wartość kapitałową zasobów złoża można ostatecznie określić w sposób 

następujący: 
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Wartością zasobów złoża określa się wartość oczekiwaną zaktualizowanych sald pieniężnych 
wedhig stopy dyskontowej, uwzględniającej koszt kapitału i ryzyko projektu — tj. sald pienię-
żnych netto z okresu zagospodarowania i eksploatacji złoża oraz likwidacji kopalni, z pominię-
ciem opłat za prawo użytkowania zasobów i innych opłat nie mających charakteru kosztowego. 

Inną metodą określenia wartości oczekiwanej i ryzyka projektu jest metoda symulacyjna 
(Monte Carlo). Metoda ta pozwala na analizę wszystkich scenariuszy z zakresu zmienności para-
metrów modelu. Procedurę postępowania w realizacji tej metody można ująć w następujących 
punktach: 
1) zidentyfikowanie istotnych niepewnych danych wejściowych, 
2) określenie rozkładu prawdopodobieństwa każdej z istotnych zmiennych i dopasowanie ich do 

rozkładów statystycznych, 
3) zidentyfikowanie zmiennych zależnych i określenie stopnia korekcji między nimi, 
4) generowanie liczb losowych dla każdej zmiennej wejściowej z jej rozkładu prawdopodobieństwa 

i kolejne obliczenia wartości NPV, 
5) ustalenie rozkładu prawdopodobieństwa NPV, skonstruowanie rozkładu prawdopodobieństwa, 

obliczenie odchylenia standardowego i współczynnika zmienności NPV. 
Oceny wartości kapitałowej zasobów złoża wykonane przez dwóch lub więcej taksatorów 

mogą się znacznie różnić. Wpływają na to czynniki zewnętrzne (obiektywne) i czynniki wew-
nętrzne (subiektywne). 

Do czynników obiektywnych należą przede wszystkim zmiany w otoczeniu i trafności prognoz 
dotyczących zmiermych objaśniających. 

Do czynników subiektywnych należą przede wszystkim zagadnienia powiązane z ujęciem 
poszczególnych elementów rachunku ekonomicznego. Warto zwrócić uwagę na kilka z nich. 

Jeżeli salda przepływów pieniężnych ujmuje się w cenach zmiennych, to stopa dyskontowa 
powinna być powiększona o inflację, natomiast jeżeli w cenach stałych, to stopę inflacji się 
pomija. 

Projekt może być finansowany wyłącznie kapitałem własnym lub kapitałem własnym i kre-
dytem. Nakłady inwestycyjne finansowane kredytem mogą być ujęte w saldach pieniężnych 
w operacyjnym okresie cyklu projektu jako raty od pożyczek lub też w okresie budowy jako 
całkowite nakłady inwestycyjne. Ponadto odsetki od kredytów są przez niektórych autorów uj-
mowane w saldach pieniężnych, natomiast inni uważają, że wówczas są podwójnie liczone — 
raz w saldach pieniężnych a drugi raz w stopie dyskontowej. Sposób ujęcia wymienionych skład-
ników rachunku wpływa na wartość NPV. Naszym zdaniem przy obliczaniu wartości kapi-
tałowej złoża wydatki inwestycyjne należy ujmować w całości, w momencie ich ponoszenia, 
a w przepływach pieniężnych nie uwzględniać odsetek od kredytów, ponieważ są one ujęte w sto-
pie dyskontowej jako koszt kapitału. Istotnym elementem jest także poprawne ujęcie kosztów ka-
pitału i podanie metodyki jego obliczenia. 

Na wartość kapitałową złoża w dużym stopniu wpływa okres obliczeń. Występują tutaj dwa 
podstawowe elementy mające wpływ na wartość kapitałową zasobów. 

Pierwszy z nich dotyczy ustalania roku zerowego to znaczy roku, na początek którego dys-
kontuje się salda przepływów pieniężnych. 

Dla złóż zagospodarowanych, czyli kopalń czynnych, rokiem zerowym jest rok, w którym do-
konuje się wyliczenia wartości kapitałowej złoża. 

Dla złóż niezagospodarowanych rokiem zerowym jest rok poprzedzający rozpoczęcie budo-
wy kopalni. Nakłady przedprodukcyjne, np. na prospekcję i eksplorację złoża oraz różnego ro-
dzaju studia, aktualizuje się na rok zerowy według wzoru: 
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, (1-14) 
t = l 

gdzie: 
VJ — zaktualizowana wartość nakładów przedinwestycyjnych [zł], 
VJ t — nakłady przedinwestycyjne poniesione w t-tym roku [zł/rok], 
r — stopa oprocentowana nakładów [%/100]. 

Wartości kapitałowej nie powinno się obliczać na obecny moment jeżeli budowę kopalni roz-
pocznie się ze znacznym opóźnieniem, np. za 10 lat, gdyż w ten sposób zaniża się tę wartość. Dru-
gi element dotyczy relacji pomiędzy technicznym okresem eksploatacji złoża, a okresem obli-
czeń. Tecłiniczny okres eksploatacji jest funkcją rocznego wydobycia i zasobów przemysłowych 
złoża, natomiast okres obliczeń projektów inwestycyjnych zazwyczaj ogranicza się do średniego 
okresu amortyzacji środków trwałych o największym udziale wartościowym. 

Obliczanie wartości złoża z uwzględnieniem technicznego okresu eksploatacji ma tę wadę, że 
— szczególnie przy dużej stopie dyskonta — przyrosty wartości NPV w miarę wydłużania okre-
su obliczeń są coraz mniejsze i mniej znaczące. Oznacza to, że metoda ta zaniża wartość złóż bar-
dzo dużych (o kilkudziesięcioletnich okresach eksploatacji). 

Potwierdzają tę tezę wyniki badań rynkowych, ponieważ ceny złóż ustalone na rynku mają 
często większą wartość, aniżeli wskazuje na to NPV projektu. Z tych powodów, uważamy, że 
metodę NPV należy stosować do obliczenia wartości zasobów, których okres eksploatacji nie 
przekracza średniego okresu amortyzacji środków trwałych lub okresu amortyzacji środków 
trwałych o największym udziale finansowym w nakładach inwestycyjnych. Jeżeli okres eksplo-
atacji jest dłuższy, to wartość zasobów takiego złoża proponujemy ustalać z wzoru: 

V, = E(NPV),, Qc,. (1.15) 
Q T . 

gdzie: 
Vz — wartość kapitałowa zasobów złoża [zł], 
E(NPV)Ta — wartość oczekiwania zdyskontowanych sald pieniężnych [zł], 
Qcai — całkowite zasoby przemysłowe złoża [Mg], 
QTa — zasoby przemysłowe złoża przewidziane do eksploatacji w okresie amortyzacji 
inwestycji [Mg]. 

W kontekście zastosowania metody NPV do oceny wartości dużych zasobów złoża istotną 
jest uwaga, że metodę tę w pierwotnej postaci, tzn. z uwzględnieniem całego okresu eksploatacji 
można — dla złóż dużych — stosować do ustalenia renty rocznej dla właściciela, natomiast nie 
jest celowe jej stosowanie do ustalenia jednorazowej opłaty za użytkowanie złoża. 

Do innej grupy czynników powodujących zróżnicowane oceny taksatorów w zakresie ustala-
nia wartości zasobów w złożu należą założenia dotyczące: 

— modelu i struktury kopalni, 
— zdolności produkcyjnych, 
— jakości wydobywanej kopaliny, 
— nakładów inwestycyjnych, kosztów działalności operacyjnej, itp. 
Czynniki te w znaczący sposób wpływają na salda przepływów pieniężnych. Są one znane dla 

kopalń czynnych natomiast brak jest takich informacji dla złóż o udokumentowanych zasobach, 
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ale dla których nie zostały jeszcze opracowane projekty zagospodarowania złóż. W takicli przy-
padkacli taksator posługiwać się może danymi normatywnymi lub analogowymi (z innych po-
dobnych złóż, które są eksploatowane). W zakresie jakości wybieranej kopaliny, a co za tym 
idzie, w zakresie cen i kosztów liczonych na tonę składnika użytecznego kopaliny, można 
posługiwać się kryteriami bilansowości zasobów podanymi w dokumentacji geologicznej. 

Przedstawioną metodę można stosować do oceny wartości złóż niezagospodarowanych i złóż 
eksploatowanych. Różnica w tych dwóch przypadkach polega na innym ujęciu sald przepływów 
pieniężnych. Należy także pamiętać, że wartość kapitałową zasobów w kopalniach czynnych na-
leży określać dla obszaru górniczego eksploatowanego przez jednostkę organizacyjną, w której 
można ustalić przepływy pieniężne, czyli prowadzącą rachunkowość. W mniejszych jednostkach 
organizacyjnych, np. oddziałach górniczych, nie da się w miarę prawidłowo ustalić przepływów 
pieniężnych. Nie można tym bardziej obliczać wartości kapitałowej zasobów w odniesieniu do 
pól eksploatacyjnych i później, w ramach obszaru górniczego, takie wartości sumować. Każde, 
bowiem pole eksploatacyjne ma inny moment rozpoczęcia eksploatacji. Takie same uwagi do-
tyczą obszarów górniczych w ramach tego samego złoża, które nie są równocześnie 
eksploatowane. 

Do czynników subiektywnych, wpływających także na ocenę wartości zasobów złóż, należą 
także założenia dotyczące stopnia i zakresu integracji pionowej projektu. Inne wyniki otrzyma 
się, jeżeli w przypadku złóż rud, salda przepływów pieniężnych będzie oceniać się w rachunku 
ciągnionym, obejmującym wydobycie, przeróbkę i metalurgię, a inne, jeżeli rachunek sald ogra-
niczy się do górnictwa. Ponadto należy ustalić czy po wyczerpaniu zasobów złoża huty zostaną 
zlikwidowane, czy też będą nadal pracować importując koncentraty rud. 

Do oceny wartości zasobów złóż służą także kryteria pomocnicze, które nie odnoszą się 
wprost do finansowej oceny zasobów. 

Dla złóż niezagospodarowanych kryteriami pomocniczymi są kryteria oceny rzeczowych 
projektów inwestycyjnych. Z kolei dla złóż zagospodarowanych kryteriami pomocniczymi są 
kryteria oceny działalności operacyjnej. 

W ocenie efektywności inwestycji górniczych stosowane są kryteria statyczne i dynamiczne. 
Do kryteriów statycznych zalicza się przede wszystkim zysk operacyjny, okres zwrotu 

i prostą stopę zwrotu nakładów inwestycyjnych. 
Do kryteriów dynamicznych zalicza się zazwyczaj — oprócz NPV, która jest finansową 

oceną zasobów złoża — wewnętrzną stopę zwrotu i zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu 
oraz zdyskontowaną stopę zwrotu nakładów inwestycyjnych. 

Ważnym aspektem oceny górniczych projektów inwestycyjnych, a zatem i wartości złóż, jest 
analiza strategiczna odnosząca się przede wszystkim do oceny szans i zagrożeń w otoczeniu oraz 
do oceny sektora. 

W objaśnianej wartości zasobów złóż zagospodarowanych mają zastosowanie takie wskaźni-
ki, jak: rentowność majątku własnego i całkowitego, progi rentowności, punkty krytyczne i mar-
ginesy bezpieczeństwa oraz dźwignia operacyjna. 

Innym ważnym aspektem oceny wartości zasobów złoża jest ocena elastyczności projektu, 
która może przejawiać się w następujących wariantach: 

— rezygnacji z realizacji projektu lub sprzedaży praw do jego realizacji, 
— odroczenia realizacji, 
— rozszerzenia skali, 
— zmniejszenia skali, 
— przełączania czyli naprzemian zamykania i otwierania działalności kopalni, lub jej części, 
— sterowania jakością zasobów, itp. 
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Na bazie potrzeby uwzględniania w ocenie projektu jego elastyczności wykształciła się nowa 
metoda oceny wartości zasobów złóż za pomocą modelu wyceny opcji realnycłi. Przesłankami do 
prób wyceny złóż za pomocą tej metodyki była praktyka rynkowa wskazująca, że rynek wyżej 
ocenia wartość zasobów, aniżeli wynikałyby to z obliczeń NPV, oraz podobieństwo aspektów 
elastyczności projektów do opcji finansowycłi. W odniesieniu do projektów gómiczycłi warianty 
elastyczności można porównać z opcją kupna lub opcją sprzedaży — np. rezygnacja z realizacji 
projektu jest równoważna opcji sprzedaży, a odroczenie realizacji projektu jest równoważne 
opcji kupna. Badacze zajmujący się zastosowaniem teorii opcji do oceny wartości zasobów dla 
celów praktycznych oszacowali procentowo wartości, o które należy zwiększyć NPV projektu, 
aby uwzględnić jego elastyczność, natomiast bezpośrednia ocena wartości zasobów za pomocą 
opcji jest zadaniem dużo bardziej skomplikowanym. 

W podsumowaniu podkreślamy, że wartość zasobów w złoża nie jest kategorią ekonomiczną 
w pełni zobiektywizowaną. Zasoby określonego złoża mogą przedstawiać zupełnie różną war-
tość dla dwóch kupujących. Dlatego ważne jest kto wycenia, dla kogo i dla jakich celów. Jedna-
kże zastrzeżenia dotyczące możliwości obiektywnej wyceny zasobów naturalnych dotyczą także 
majątku innych branż przemysłowych, może tylko są one w mniejszej skali. Dlatego istotnym za-
gadnieniem jest, aby taksator oceniając wartość zasobów podał założenia przyjęte do takiej oce-
ny. Uważamy, że obecnie nie ma przeszkód, a raczej jest potrzeba wyceny zasobów surowców 
mineralnych w Polsce. Wycena taka mogłaby być aktualizowana w połączeniu z bilansem 
zasobów. 



2. ZASADY RACHUNKU EKONOMICZNEGO 
I PRZYGOTOWANIE DANYCH WEJŚCIOWYCH 
DO WYCENY WARTOŚCI ZASOBÓW ZŁÓŻ 

Ekspercką obiektywizacją wyceny wartości zasobów złóż zapewnia w dużym stopniu prze-
strzeganie zasad rachunku ekonomicznego oraz rzetelne przygotowanie danych wejściowych. 
W tym rozdziale przedstawiono zasady rachunku ekonomicznego, a następnie omówiono podsta-
wowe dane wejściowe dotyczące źródeł finansowania projektu, kosztu kapitału, planu produkcji, 
nakładów inwestycyjnych, planu amortyzacji, cen produktów i kosztów produkcji. 

2.1. Zasady rachunku ekonomicznego 

Aczkolwiek rynek nie wycenia zasobów złóż w pełnej zgodności z obliczeniami taksatorów 
(których szacunki również mogą się różnić), to pewną zbieżność lub też przyczyny zróżnicowa-
nia ocen mogą objaśnić założenia przyjęte przez taksatorów i przestrzeganie zasad rachunku 
ekonomicznego. 

Do poprawnego rachunku należy przestrzeganie następujących zasad: 
1) porównywalności, 
2) przyrostowego ujęcia elementów rachunku, 
3) profesjonalności. 

1. Zasada porównywalności dotyczy aspektu rzeczowego, wartościowego i czasowego. 
W aspekcie rzeczowym zasada ta oznacza, że w ocenie ekonomicznej należy uwzględnić tyl-
ko takie i wszystkie takie efekty, które są skutkiem zamierzonych nakładów oraz tylko takie 
i wszystkie takie nakłady, które są niezbędne do uzyskania planowanych efektów. Zasada ta 
nie jest sprzeczna z uwzględnianiem w rachunku nakładów efektów zewnętrznych, które 
wystąpią jako skutek realizacji projektu. Nakłady i efekty zewnętrzne mogą występować 
w innych niż realizowany projekt obszarach działalności inwestora lub w innych podmiotach. 
Jeżeli nakłady i/lub efekty zewnętrzne projektu mają charakter powiązany z innymi obszara-
mi działalności inwestora, ale nie można ich w sposób bezpośredni przypisać wyłącznie pro-
jektowi, wówczas stosuje się do ich ustalenia odpowiednio dobrane klucze podziałowe. 
Nie należy natomiast uwzględniać w rachunku efektywności takich efektów, które występują 
w innych podmiotach zewnętrznych, z których inwestor nigdy nie skorzysta i nakładów pono-
szonych przez inne podmioty, które w żaden sposób go nie obciążą. W aspekcie wartościo-
wym zasada porównywalności oznacza wycenę materialnych postaci nakładów i efektów 
według cen rynkowych. Aspekt czasowy porównywalności oznacza uwzględnienie rozłoże-
nia w czasie efektów i nakładów poprzez rachunek dyskonta. 

2. Zasada przyrostowego ujęcia elementów rachunku oznacza, że w rachunku uwzględnia się 
przyrosty nakładów i efektów, które nastąpią w związku z przejściem od stanu wejściowego 
w momencie podjęcia decyzji inwestycyjnej, do stanu jaki ma być osiągnięty w wyniku reali-
zacji inwestycji i eksploatacji projektu. Z zasady przyrostowego ujęcia elementów rachunku 
wynika, że nie uwzględnia się w nim zaszłości — to znaczy takich nakładów, które zostały już 
poniesione (utracone) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Z zasady przyrostowego ujęcia 
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elementów rachunku wynika, że są to tylko efekty i nakłady związane z projektem, to znaczy 
takie, które w wyniku podjęcia decyzji inwestycyjnej ulegają zmianie (natomiast kosztami 
niezwiązanymi mogą być, np. płace zarządu). 
Do typowycłi efektów przyrostowych należą: 
— efekty bieżącego okresu, występujące w jawnej postaci — np. przyrost sprzedaży, 
— efekty alternatywne, to znaczy nakłady, których unika się w wyniku podjęcia decyzji 

inwestycyjnej, 
— efekty przyszłych okresów, jeżeli w wyniku realizacji projektu wzrośnie wartość rynkowa 

firmy. 
Do typowych nakładów przyrostowych należą: 
— nakłady bieżącego okresu występujące, w jawnej postaci — np. koszty materiałów, 
— nakłady alternatywne, to znaczy efekty, które zostają wyeliminowane w wyniku podjęcia 

decyzji inwestycyjnej (koszt utraconych korzyści), 
— nakłady przyszłych okresów, jeśli w wyniku realizacji inwestycji spadnie wartość rynko-

wa firmy i jej renoma. 
3. Zasada profesjonalności wyraża się w rzetelnym opisie przyjmowanych do rachunku założeń 

i uproszczeń, w szczególności dotyczących danych wejściowych i źródeł ich pozyskania. 
Drugi aspekt profesjonalności polega na właściwej interpretacji i opisie elementów rachunku. 
Warto zwrócić uwagę w tym zakresie na następujące zagadnienia: 
— Konstrukcja NPV, chociaż ma prostą postać, nastręcza wiele trudności interpretacyjnych 

oraz trudności związanych z poszczególnymi zmiennymi objaśniającymi NPV. Przede 
wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że warunek NPV=0 w sytuacji, gdy stopa dyskon-
towa wyraża średni koszt kapitału powiększony o premię ryzyka, oznacza, że projekt ge-
neruje salda przepływów pieniężnych o stopie zwrotu na poziomie stopy dyskontowej. 
Jeżeli NPV w takiej sytuacji jest większa od zera, to oznacza, że projekt generuje większą 
gotówkę, niż wynosi koszt kapitału powiększony o premię ryzyka. 

— Stopa dyskontowa nastręcza najwięcej trudności interpretacyjnych, z uwagi na różne me-
tody określania kosztu kapitału — szczególnie własnego — który można rozmaicie okre-
ślać. Jeżeli np. koszt kapitału własnego jest określony na podstawie dywidendy, to 
wówczas mamy do czynienia z realnymi wydatkami, jeżeli natomiast koszt kapitału jest 
ustalony na podstawie stopy zwrotu w bezpieczne papiery wartościowe (np. obligacje), to 
jest koszt alternatywny, nie stanowiący realnych wydatków. 

— Z poziomem stopy dyskontowej wiąże się ujęcie salda przepływów pieniężnych. Jeżeli 
salda przepływów pieniężnych są ujęte w cenach zmiennych, to w stopie dyskontowej 
uwzględnia się stopę inflacji, natomiast jeżeli salda ujęte są w cenach stałych, to inflację 
pomija się. 

— Ważnym elementem rachunku jest moment ujęcia nakładów inwestycyjnych. NPV mo-
żna obliczać w odniesieniu do kapitału własnego lub do kapitału całkowitego. Jeżeli NPV 
oblicza się w odniesieniu do kapitału własnego, to w przepływach pieniężnych kredyt uj-
muje się po stronie wpływów, natomiast raty od kredytów po stronie wydatków; odsetki 
od kredytów po stronie wydatków pomija się, ponieważ są one ujęte jako koszt kapitału. 
Jeżeli NPV oblicza się w odniesieniu do kapitału całkowitego (własnego i długu) to kre-
dyt stanowi wydatek w momencie poniesienia nakładów inwestycyjnych; w tym przypad-
ku nie uwzględnia się rat od kredytów. 

— Ostatnim ważnym elementem rachunku jest czas obliczeń. Zagadnienie to zostało omó-
wione w poprzednim rozdziale. Warto tutaj zwrócić jeszcze raz uwagę na to, że rokiem 
zerowym powinien być rok poprzedzający rozpoczęcie budowy kopalni, natomiast obli-
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czenie wartości zasobów powinno się ograniczać do takiego obszaru górniczego, który 
zostanie wyeksploatowany w okresie amortyzacji najważniejszych środków trwałych. Je-
żeli okres obliczeń jest dłuższy to należy zdawać sobie sprawę, że w ten sposób zaniża się 
wartość kapitałową złoża. 

2.2. Przygotowanie danych wejściowych 

Podstawą wyceny wartości zasobów w złożu są dane wejściowe, cliarakteryzujące w szcze-
gólności nakłady związane z realizacją projektu górniczego oraz proces ich transformacji w efek-
ty projektu. 

Podstawowe dane wejściowe obejmują: 
— źródła finansowania projektu, 
— koszt kapitału, 
— plan produkcji, 
— nakłady inwestycyjne, 
— nakłady na początkowy zapas środków obrotowych, 
— plan amortyzacji, 
— jednostkowe ceny produktów, 
— jednostkowe koszt produktów. 

2.2.1. Źródła finansowania projektów 

Źródła finansowania projektów inwestycyjnych dzielą się na własne i obce. 
Kapitały własne obejmują następujące grupy: 
— kapitał podstawowy (akcyjny), 
— kapitał zapasowy, w tym: 

— ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, 
— tworzony ustawowo z zysku netto, 
— tworzony z odpisów fakultatywnych, zgodnie ze statutem spółki lub ucłiwałą walne-

go zgromadzenia akcjonariuszy, a także z opłat wspólników oraz innycłi źródeł; 
— kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych, 
— pozostałe kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie ^e statutem, 
— nie podzielony wynik finansowy z łat ubiegłych, 
— wynik finansowy netto roku obrotowego. 
Kapitały obce obejmują następujące podstawowe formy (Farys 1996): 
— kredyty, 
— obligacje, 
— leasingi 
— venture capitaly 
— franchising. 
Kredyt jest umową, w której kredytobiorca zgadza się na dokonywanie kolejnych odsetek 

i kapitału kredytodawcy w określonych terminach. 
Umowa taka w swej treści powinna zawierać: 
— kwotę kredytu, 
— termin spłaty kredytu, 
— wysokość oprocentowania, 
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— zakres uprawnień banku związanych z wykorzystaniem udzielonego kredytu i zabezpie-
czeniem jego zwrotu, 

— termin postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych. 
W umowie kredytowej należy również określić sposób oddania środków pieniężnych do dys-

pozycji kredytobiorcy, na przykład poprzez: 
— przelew środków w ratach, lub jednorazowo, na rachunek bieżący spółki, 
— otwarcie w ramach umowy rachunku bankowego subkonta, czyli odrębnego rachunku 

kredytowego, 
— wliczenie przyznanego kredytu w ciężar rachunku bieżącego, powodujące powstanie sal-

da debetowego, 
— otwarcie klientowi i wyłącznie rachunku kredytowego i realizację na tej podstawie pole-

ceń rozliczeniowych. 
Drugim ważnym źródłem zewnętrznego finansowania projektów inwestycyjnych może być 

emisja obligacji. 
Emisja obligacji jest pożyczką celową i cel, na który mają być przeznaczone środki, powinien 

być określony w propozycji nabycia oraz w treści obligacji. 
Emitent ma do wyboru różnego rodzaju obligacje: 
— obligacje imienne lub na okaziciela — emisja obligacji imiennych ma sens tylko wtedy, 

gdy spółka chce ograniczyć lub wyłączyć dopuszczalność zbywania obligacji, 
— obligacje o stałym oprocentowaniu, przynoszące stałe zyski aż do daty wykupu oprocen-

towania dla różnych okresów czasu, w tym obligacje indeksowane, gdzie stopa oprocen-
towania zależna jest od inflacji, lub też obligacje o kuponie zerowym, emitowane 
z dyskontem w stosunku do wartości nominalnej; nabywca w takim przypadku płaci cenę 
emisyjną, która jest niższa od ceny nominalnej, 

— obligacje krótkoterminowe, średnioterminowe, z reguły wykupywane jednorazowo, lub 
też długoterminowe, które mogą być wykupywane ratalnie w miarę oddawania do użyt-
kowania poszczególnych zadań inwestycyjnych, które już mogą przynosić zyski (etapo-
wanie inwestycji), 

— obligacje zabezpieczone lub niezabezpieczone; w tym przypadku emitent nie będzie miał 
swobodnego wyboru ze względu na wymogi stawiane przez ustawę. 

Kolejnym zewnętrznym źródłem finansowania dóbr inwestycyjnych może być transakcja 
leasingowa. Jej podstawową zaletą jest możliwość pozyskania dobra inwestycyjnego bez posia-
dania kapitału niezbędnego do jego bezpośredniego nabycia. Instytucja leasingu odpowie-
dzią na wzrost zapotrzebowania na kapitał przy jednoczesnej trudności jego pozyskania. 

Zasadnicze znaczenie ma podział leasingu na: 
— leasing bezpośredni oraz pośredni, 
— leasing operacyjny i finansowy, 
Leasing bezpośredni charakteryzuje się tym, że producent określonego dobra inwestycyjnego 

zwraca się z ofertą udostępnienia go do potencjalnego leasingobiorcy, bez angażowania osób 
trzecich. 

Leasing pośredni charakteryzuje się tym, że obok producenta określonego dobra występuje 
firma leasingowa, która finansuje transakcję, nabywając od producenta dobro, płacąc całą nale-
żność, przekazując następnie to dobro leasingobiorcy. 

Leasing operacyjny dotyczy dóbr, które mogą być przekazywane kolejnym leasingobiorcom 
na stosunkowo krótkie okresy czasu — z reguły na 3 lata. W przypadku tego rodzaju leasingu na 
opłatę leasingową składać się będzie kaucja leasingowa, prowizja, opłata za używanie rzeczy 
i odsetki. Dla inwestycji spółki opłata ta będzie kosztem uzyskania środków rzeczowych, czyli 
zmniejszać będzie dochód do opodatkowania. 
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Leasing finansowy polega na tym, że leasingobiorca korzysta z rzeczy oddanej mu do używa-
nia przez czas jej technicznego i gospodarczego zużycia —jes t to okres, w którym przedmiot 
całkowicie się amortyzuje (zwykle 3-10 lat). Koszty utrzymania rzeczy w należytym stanie ob-
ciążają leasingobiorcę, pomimo, że nie jest on właścicielem rzeczy. Do opłat leasingowycłi zali-
czać się będzie dodatkowo kwota pieniężna odpowiadająca wartości rzeczy w cłiwili jej nabycia; 
wielkość tej opłaty powinna być ustalona na poziomie odpisów amortyzacyjnycłi. 

Przy obu rodzajacłi leasingu leasingobiorca ponosi ryzyko związane z przeniesieniem na nie-
go posiadania rzeczy, czyli: 

— ryzyko rzeczowe — w razie przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy korzystający 
jest obowiązany przywrócić jej stan poprzedni, 

— ryzyko cenowe — pomimo utraty lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest on do uiszcze-
nia wszystkich rat leasingowych. 

Następnym, źródłem finansowania zewnętrznego może być franchising. 
Poprzez zawarcie umowy franchisingowej franchisingodawca udziela franchisingobiorcy ze-

zwolenia na stosowanie określonej metody gospodarczej. Na tę metodę składa się cały pakiet 
elementów: 

— możliwość prowadzenia działalności gospodarczej pod firmą (znakiem towarowym) 
franchisingodawcy {franchisora), 

— prawo posługiwania się wynalazkiem know-how, informacjami handlowymi i doświad-
czeniami franchisora, 

—- wyłączność na prowadzenie działalności na danym terenie (klauzulą wyłączności), 
— pomoc w dostosowaniu przedsiębiorstwa uczestnika sieci do odpowiedniego poziomu oraz 

przy jego prowadzeniu (na przykład poprzez szkolenie pracowników, pomoc finansową, itp.). 
Natomiast fi-anchisingobiorca na mocy kontraktu zobowiązuje się: 
— prowadzić działalność we własnym imieniu i na własny rachunek zgodnie ze wskazówkami 

i uzgodnionymi warunkami, najczęściej w ten sposób, aby stworzyć u nabywców przekona-
nie, że towary lub usługi sprzedawane przez uczestnika sieci pochodzą od franchisora, 

— nie podejmować działań konkurencyjnych w stosunku do franchisora, np. nie sprzedawać 
towarów firm konkurencyjnych (klauzula konkurencyjności), 

— zachować tajemnicę informacji handlowych, 
— zapłacić wynagrodzenie, na które składa się: opłata jednorazowa za udzielenie zezwole-

nia oraz opłaty okresowe, obliczane jako procent udziału w zysku lub obrocie. 
Innym źródłem finansowania zewnętrznego jest tzw. venture capital, czyli kapitał ryzyka, 

który jest definiowany jako kapitał inwestowany w przedsięwzięcia innowacyjne związane z po-
nadprzeciętnym ryzykiem, co do których oczekiwany jest jednocześnie ponadprzeciętny zysk. 
Od strony rzeczowej v.c. stanowi bowiem określony zasób środków pieniężnych wnoszonych do 
przedsiębiorstwa przez podmioty zewnętrzne. Cechą charakterystyczną tej metody finansowania 
jest m.in. to, że inwestorzy, od których pochodzą środki pieniężne rezygnują z realizacji 
bieżących zysków, a dopiero po udanym przedsięwzięciu uzyskują odpowiednie dochody. 

Od strony prawnej instytucja ta może przybrać dwie formy, w obrębie których mogą być roz-
patrywane określone warianty. Są to: 

— spółka cywilna, na podstawie której inwestor uzyskuje środki w drodze umowy zawartej 
z innym podmiotem gospodarczym, 

— umowa założycielska tworząca spółkę kapitałową, której celem działalności jest realiza-
cja inwestycji. 

Finansowanie aktywów geologicznych, tj. prospekcji i eksploracji, jest dużym problemem, 
gdyż korzystanie np. z kredytów bankowych nie jest w ogóle możliwe. Wśród istniejących sposo-
bów finansowania projektów geologicznych można wyróżnić trzy główne sposoby: 

31 



Wycena wartości zasobów złoża — nowa strategia i metody wyceny 

— finansowanie akcjami, 
— finansowanie środkami partnera seniora, 
— finansowanie w formie royalty. 
Finansowanie akcjami zapewnia juniorowi (firmie poszukiwawczej) kontrolę na procesem 

decyzyjnym w całym procesie prowadzenia prac geologicznych, w odróżnieniu od typu finanso-
wania ze źródeł seniora (firma górnicza). Dostęp do tego źródła jest uzależniony od szeregu czyn-
ników, w tym od sytuacji na rynku akcji. W fazie boomu rynkowego wzrasta udział finansowania 
akcjami w stosunku do innych źródeł, natomiast w fazie spadku zwiększa się udział finansowania 
ze źródeł partnera (seniora) lub royalty. 

Źródła kapitału akcyjnego są ograniczone w zasadzie do rynku kanadyjskiego, gdzie funkcjo-
nują giełdy charakteryzujące się bezkonkurencyjnym dostępem do kapitału, dużą płynnością, ist-
niejącym systemem bezpieczeństwa firm i inwestorów, długą historią tego typu działalności jak 
legalnym systemem sprzyjającym napływowi legalnego kapitału ryzyka. 

Wśród giełd kanadyjskich dominuje giełda w Toronto (TSE) oraz Vancouver (VSE). 
W procesie pozyskiwania kapitału z rynku akcyjnego wyróżnić można następujące etapy: 
— grubstake, 
— powstanie firmy, 
— wejście na giełdę, 
— pozyskanie funduszy dodatkowych. 
Etap 1 — Gnibstake 
Ten rodzaj finansowania sprowadza się do zasady, że wydatki na prospekcję pokrywane są ze 

źródeł własnych prowadzącego te prace J a k też jego przyjaciół czy kolegów. W ten sposób two-
rzy się wstępny kapitał „siewny", umożliwiający prowadzenie eksploracji, a zwłaszcza ograni-
czonych prac geochemicznych czy kartowania geologicznego. 

Etap 2 — Powstanie firmy 
Dla zapewnienia dalszego dopływu kapitału, niezbędnego do dalszego prowadzenia prac, ko-

niecznym jest założenie prywatnej firmy zgodnie z wymogami prawa, z określonym kapi-
tałem, jak i zakresem odpowiedzialności. Ten sposób zapewni pozyskanie kapitału ze źródeł 
udziałowców. Np. VSE pozwala sprzedać prywatnej firmie 750 000 uprzywilejowanych (tylko 
dla pracowników) udziałów po 0,01 CAD każdy. Udziały te są zdeponowane do czasu, kiedy fir-
ma będzie notowana na giełdzie i osiągnie pewien poziom wydatków na eksploarację. W przy-
padku konieczności pozyskania kapitału część zdeponowanych udziałów może być sprzedana na 
otwartym rynku. Taki sposób postępowania daje gwarancję juniorowi, że nie zostanie przyjęty 
bez skrupułów przez innych oraz zapewnia spokojne poszukiwanie złóż. Następnie, kiedy wyniki 
poszukiwań są obiecujące, przedsiębiorstwo może sprzedać „tanie akcje" przyjaciołom, krew-
nym czy profesjonalistom górniczym oraz brokerom, którzy w ten sposób pomogą nabyć dodat-
kowe aktywa oraz uzyskać dodatkowe środki na dalsze prace. Udziały te muszą być sprzedane co 
najmniej za 0,25 CAD każde, a tym samym pozwalają uzyskać 175 000 CAD w formie kapitału 
„siewnego". Wysokość zależy od różnicy w cenie pomiędzy udziałami „siewnymi", a sprzedany-
mi publicznie, jak i od czasu pomiędzy sprzedażą udziałów a wejściem publicznym. 

Etap 3 — Wejście na giełdę 
W przypadku zapotrzebowania na dalszy kapitał firma winna wejść na giełdę poprzez IPO 

{initial public offering) — „wstępna oferta ptibliczna" lub przez RTO {reverse takeover) — 
„przejęcie istniejącej spółki giełdowej". Wejście na giełdę jest obwarowane kosztowną proce-
durą zależną od giełdy, jak i jej czasochłonnością (z reguły co najmniej 1 rok). Firma musi zostać 
poddana szczegółowej analizie w zakresie finansów, posiadanego kapitału jak i zarządu. 
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Wejście na giełdę — IPO 
Jeżeli firma posiada minimalną wielkość środków (wymagalną przez giełdą) lub wydatko-

wała minimalną wielkość na eksploracje oraz posiada informacje geologiczne, dające gwarancje 
na znalezienie/odkrycie złoża, spełnia warunki rejestracji i wejścia na giełdę. Następnie negocju-
je warunki oferty publicznej co do wielkości akcji, ceny czy też prowizji dla gwaranta. Technicz-
nym warunkiem jest dostarczenie prospektu do właściwej komisji bezpieczeństwa. 

Taki prospekt winien zawierać m.in: 
— audit stanu finansowego firmy, 
— szczegółowy opis własności, 
— szczegółowy opis portfolio, 
— zweryfikowane wyniki prac geologicznych, 
— opinie na temat zarządzania, 
— wyjaśnienie, na co będą przeznaczone uzyskane środki finansowe. 
Prospekt winien być podpisany przez zarząd firmy oraz przez firmę gwaranta, która ponosi 

odpowiedzialność wobec inwestorów. Aby oferta stała się bardziej atrakcyjna dla inwestorów, 
junior często oferuje jednostkę, zawierającą akcję zwykłą, oraz jeden lub więcej warrantów z wa-
żnością mniej niż jeden rok. Warranty pozwalają inwestorom na nabycie dodatkowych akcji po 
cenie ich emisji, co w przypadku wzrostu wartości akcji firmy eksploracyjnej wskutek odkrycia 
złożąjest dobrym posunięciem dla obu stron. Dzięki temu firma eksploracyjna pozyska dodatko-
we środki finansowe na dalsze prace geologiczne. Alternatywą i szybszą strategią dla pozyskania 
kapitału eksploracyjnego jest oferta dla istniejących akcjonariuszy w postaci prawa poboru ja-
ko krótkotrwałego przywileju dla inwestora, gdyż z reguły cena tych akcji jest nabywana 
z dyskontem. 

Wejście na giełdę — RTO 
Przejęcie odwrotne jest szybką strategią wejścia na giełdę przez juniora poprzez przejęcie ak-

tywów spółki typu „spółka skorupowa", już notowanej na giełdzie. Pierwszym etapem jest 
oczyszczenie skonsolidowanych akcji firmy i wydanie ich za długi. Następnie nie notowana fir-
ma eksploracyjna sprzedaje swoje portfolio firmie notowanej, w zamian za akcje. Ten sposób jest 
szybszym i mniej restrykcyjnym dla firmy chcącej wejść na giełdę. 

Etap 4 — Pozyskanie funduszy dodatkowych 
Jeżeli firma jest już w ofercie publicznej może pozyskiwać środki na prace geologiczne po-

przez wykorzystanie opcji prywatnej zamiany lub finansowania z odpisów podatkowych prywat-
nych indywidualnycłi inwestorów indywidualnych. 

PP (private placements) 
Prywatna zamiana jest opcją polegającą na pozyskaniu środków w obrocie prywatnym po-

przez zakup akcji z dyskontem, w okresie do roku czasu przed ich wejściem na giełdę. Ten sposób 
jest szybszym i mniej restrykcyjnym środkiem dla pozyskania środków finansowych, lecz mniej 
korzystnym dla firmy eksploracyjnej. 

« 

FT {flow trough shares) 
Bardzo atrakcyjnym dla inwestorów indywidualnych w przypadku boomu eksploracyjnego 

jest możliwość skorzystania z odpisów od przychodów kosztów nabycia udziałów w publicznych 
funduszach inwestycyjnych. Pozyskanie w ten sposób środki finansowe zasilają budżet firm eks-
ploracyjnych partycypujących w funduszach inwestycyjnych. 

Finansowanie środkami partnera seniora polega na tym, że firmy eksploracyjne pozyskują środki 
finansowe od partnera — z reguły jest to firma górnicza eksploatująca złoża. Dzięki temu junior po-
siada kapitał na prowadzenie prac geologicznych, natomiast senior ma możliwość pozyskania akty-
wów geologicznych, a tym samym rozszerzenie swojego portfolio. Na etapie wstępnej eksploracji 
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senior jest bardzo czujny na wyniki tych prac, gdyż jest to optymalny czas pozyskania aktywów geo-
logicznych za mniejsze środki niż to ma miejsce w późniejszym etapie prac eksploracyjnych, które 
mogą okazać się bardzo korzystne. W ten sposób junior pozbywa się dominującego wpływu na pro-
ces decyzyjny dotyczący dalszych prac, ale za to uzyskuje środki finansowe od seniora na ich reali-
zację. Ten sposób eliminuje szereg negatywnych zjawisk takich jak: 

— brak dostępu juniora do funduszy giełdowych, głównie w przypadku dekoniunktury, 
— junior wspólnie ze swoim seniorem nabywa zdolności kredytowych, 
— straty na giełdzie mogą uniemożliwić prowadzenie dalszych prac w wyniku braku kapitału, 
— osiągnięcie głównego stadium eksploracyjnego wymagającego dużych nakładów, więk-

szych niż własny kapitał akcyjny, 
— ograniczone możliwości techniczne juniora, itp. 
Głównymi modelami finansowania są: 
— Opcje 
Firma eksploracyjna i senior umawiają się, że senior zakupi informacje/aktywa geologiczne 
poprzez zapłatę gotówką określonej wartości koncesji oraz przejmie na siebie zobowiązanie do 
pokrywania wydatków na eksplorację przez określony okres. Typowym porozumieniem 
o charakterze opcji jest, na przykład, uzgodnienie, że za 50% udziałów w udokumentowanym 
złożu senior płaci aktualną wartość koncesji mineralnej — oszacowanej np. na podstawie metod 
Kilbuma lub Agneriana (rozdział 1.1) lub też wynegocjowanej między sobą— oraz pokrywa 
wydatki na eksplorację przez okres następnych lat umożliwiających rozpoznanie złoża, 
— Farm-in {joint venture) 
Ten rodzaj finansowania sprowadza się do tego, że firmy uzgadniają pomiędzy sobą w formie 
porozumienia zakres działania, a nawet zakładają wspólny podmiot, o określonym w umowie 
lub statucie zakresie działania. W przypadku, gdy jedna ze stron nie wynosi kapitahi niezbęd-
nego do prowadzenia dalszych prac proporcjonalnie do swoich deklarowanych udziałów, 
a w tym samym ich faktyczny udział spada do poziomu 10-15%, wtedy porozumienie zamie-
nia się na model finansowania formułą royalty. Innym sposobem finansowania prac geolo-
gicznych jest spółka joint venture. Nowy podmiot posiada wspólny zarząd oraz kapitał 
niezbędny do prowadzenia prac geologicznych. Udziały są zależne od posiadanych aktywów, 
które są wnoszone do wspólnego podmiotu; w takim samym stosunku strony posiadają prawo 
do udokumentowanego żłoża. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt uzyskania przez nowy 
podmiot większego zaufania na rynku kapitałowym, a zwłaszcza wtedy, gdy jednym z partne-
rów jest spółka o znaczącej roli na rynku firm górniczych. 
— Alians strategiczny 
Strategiczny alians jest jedynym z modeli prawnych porozumień partnerskich, których liczba 
stale rośnie, gdzie senior nabywa 10-15% udziałów w firmie eksploracyjnej działającej na te-
renie lub kraju będącego obiektem zainteresowania seniora. W przypadku posiadania przez 
firmę eksploracyjną większego porfolio na obszarze będącym przedmiotem zainteresowania 
seniora, wtedy senior przejmuje większą rolę. Inną formą aliansu jest rola otwierania drzwi 
seniorowi w krajach bogatych w surowce poprzez lepsze poznanie warunków geologicznych, 
społecznych czy też prawnych. Junior, dzięki swojej specyfice działania, może gwarantować 
dostęp do koncesji mineralnych, jest bardziej elastyczny i może bardziej ryzykować na ryn-
kach o wysokim ryzyku, na co senior nie może sobie pozwolić. Rola seniora to gwarancje fi-
nansowe, doświadczenie eksploatacyjne czy też dostęp do rynku. 
Finansowanie w formie royalty polega na odprowadzeniu pewnej części z uzyskiwanych 

przychodów z eksploatacji złoża na konto firmy eksploracyjnej. Ten rodzaj finansowania daje 
możliwość uzyskania stałego dopływu kapitału do firmy eksploracyjnej, a firma eksploracyjna 
unika jednorazowego dużego wydatku na zakup aktywów geologicznych. 
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Wartość royalty zależy od: 
— typu i wysokości złoża, 
— stopnia rozpoznania złoża, 
— wielkości zasobów lub bogactw, 
— oczekiwanej oceny produkowanego surowca, 
— daty rozpoczęcia eksploatacji, oczekiwanego poziomu produkcji czy przewidywanego 

poziomu zysku. 
Ten typ finansowania nie jest możliwy do finansowania prac prospekcyjnycłi, gdyż trudno 

oszacować na tym etapie prac geologicznych parametry, będące podstawą określenia wielkości 
royalty. Wśród formuł finansowania należy wymienić: NSR i NPL 

NSR {net smelter return royalty) 
NSR dla surowców metalicznych bazuje na procentowym udziale w przychodach ze sprze-

daży produktu, będącego przedmiotem eksploatacji ze złoża, pomniejszonego o koszty przerobu 
w hucie, transportu do huty, kosztów przerobu w zakładzie przeróbczym, podatków od sprze-
daży. Zwyczajowa wielkość royalty dla odkrywców złoża złota wynosi 1-2%. 

NPI {net profit interest royalty) 
Innym sposobem finansowania prac geologicznych jest formuła stałego procentu od zysku ze 

sprzedaży produktu mineralnego. Tego typu formuła zasadza się na określeniu formuły określa-
nia zysku, a zwłaszcza kosztów, które należy przyjąć do określenia podstawy wyliczeń NPL 2 re-
guły dla potrzeb ww. formuły zysk jest wynikiem powstałym po odjęciu kosztów operacyjnych 
i kapitałowych od przychodów uzyskanych ze sprzedaży produktu. 

Formułą podanego typu jest zastosowanie wynegocjowanych pomiędzy sprzedającym a ku-
pującym zaliczek, lub minimalnych royalties, na poczet przyszłych dochodów, generowanych 
ze sprzedaży eksploatowanego surowca. Tego typu formuła jest stosowana w przypadkach, kie-
dy sprzedający posiada aktywa, lecz nie udokumentowanych w takim stopniu jak życzyłby sobie 
kupujący. 

Jak już podkreślono każda z pi^edstawionych formuł finansowania prac geologicznych ma 
swoje zalety i wady. Zależne są one od czynników zewnętrznych, takich jak stopień rozpoznania 
złoża, aktualny popyt na aktywa geologiczne, aktualny rynek cen surowców, itp., jak i wewnętrz-
nych — tj. wynegocjowanych zasad pomiędzy partnerami. 

Przy wyborze źródeł finansowania powinny być brane następujące kryteria: 
1) dostępność do danego źródła, 
2) wielkość kapitału, jaki można pozyskać przy zastosowaniu wybranego wariantu, 
3) czas niezbędny dla pozyskania środków przy zastosowaniu konkretnego wariantu, 
4) formalizm związany z danym źródłem, 
5) koszt, który trzeba ponieść, aby skorzystać z danego wariantu, 
6) konieczność ustawiania zabezpieczeń na rzecz potencjalnych wierzycieli, 
7) skutki zastosowania danego wariantu w odniesieniu do stosunków wewnętrznych w spc^ce, 
8) skutki, jakie mogą wiązać się z zastosowaniem danego wariantu w razie niepowodzenia 
przedsięwzięcia. 
Ważnym elementem rynku finansowego są instytucje ratingowe. Zajmują się one szacunkiem 

wiarygodności finansowej podmiotów zaciągających dług na rynku. Opracowania te mają stan-
daryzowaną formę w postaci symboli. 
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2.2.2. Koszt kapitału 

Kosztem kapitału {cost of capitat) określa się stosunek wydatków ponoszonycłi przez firmę 
w skali roku z tytułu dysponowania kapitałem, do jego wartości rynkowej. Koszt kapitału przyj-
muje postać stopy procentowej. 

Koszt kapitału jest kategorią ekonomiczną, obliczaną według określonych formuł. Nie repre-
zentuje on realnego odpływu środków pienięźnycli przedsiębiorstwa. Ponieważ przedsiębiorstwo 
korzysta przy realizacji projektu z różnych źródeł pozyskiwania kapitału w rachunku efektywno-
ści ekonomicznej posługujemy się średnioważonym kosztem kapitału obliczanym ze wzoru: 

t I 

gdzie: 
n — ilość źródeł kapitału, 
Uj — udział kapitału z i-tego źródła w strukturze kapitału firmy, 
Cj — koszt kapitału z i-tego źródła. 

Koszty typowych składników kosztów oblicza się z wzorów: 
— koszt kredytu bankowego: 

c , = r ( l - t j (2.2) 

gdzie: 
Ck — koszt kredytu bankowego, 
r — stopa oprocentowania kredytów podatkowych, 
tp — stopa podatkowa. 

Koszt obligacji oblicza się z wzoru: 

c„ = r „ ( l - t j (2.3) 

gdzie: 
To — stopa oprocentowania obligacji (wymagana stopa zwrotu); 

przy czym ro oblicza się z wzoru: 
— dla obligacji zerokuponowych (sprzedawanych z dyskontem): 

(Pe-f) = 
n 

(l+r„)" 
(2.4) 

gdzie: 
Pe — cena emisyjna obligacji [zł], 
f — koszty emisji obligacji [zł], 
Pn — cena wykupu obligacji w terminie zapadalności [zł], 
n — liczba okresów (w których wartość obligacji jest kapitalizowana), pozostających do wy 
kupu obligacji; 
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dla obligacji o stałym oprocentowaniu: 

T ą (2.5) 
(1+rJ" 

gdzie: 

J — kwota odsetek wynikająca z oprocentowania obligacji w okresie t [zł]; 

— dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: 
ô +JNEP+DRP+LRP+MRP (2.6) 

gdzie: 
r̂ P̂ ' — realna stopa zwrotu wolna od ryzyka, 
JNFP — premia inflacyjna (wskaźnik inflacji), 
DRP — premia za ryzyko niewypłacalności remitenta, 
LR? — premia za ryzyko płynności, 
MRP — premia za ryzyko zmiany stopy procentowej i ryzyko reinwestycji w okresie pozo-
stającym do terminu wykupu. 

Koszt kapitału pozyskanego w formie leasingu finansowego z opcją zakupu przedmiotu 
leasingu: 

c , = ( r , + r , ) ( l - t p ) (2.7) 

gdzie: 
ri — stopa procentowa od kapitału udostępnionego w formie leasingu, 
X2 — marża pobierania przez firmę leasingową w formie stopy procentowej. 

Koszt kapitałów własnych jest określony kosztem utraconych korzyści przez akcjonariuszy, 
którzy mogliby utrzymaną dywidendę reinwestować i która przynosiłaby im określoną stopę 
zwrotu. Jeżeli akcjonariusze świadomie godzą się na pozostawienie części zysku (nie podzielo-
nego) w firmie, to liczą w przyszłości na stopę zwrotu taką, jaką otrzymaliby inwestując w inne 
przedsięwzięcie. E.F. Brigham (1996) podaje trzy metody liczenia tego kosztu: 

1) według koncepcji wyceny aktywów kapitałowych (CAPM): 

C „ p = k , p + ( k ^ - k , p ) P (2.8) 

gdzie: 
Cnp — koszt kapitału nie podzielonych zysków, 
kRF — stopa zwrotu z inwestycji pozbawionycłi ryzyka (np. stopa zwrotu z bonów skarbowych), 
kM — oczekiwana stopa zwrotu z akcji firmy, 
P — współczynnik ryzyka akcji firmy; 

2) według koncepcji dochodu z obligacji z premią za ryzyko: 

C„p=C„+C,, (2.9) 

gdzie: 
Co — dochód lub koszt kapitału z obligacji, 
Cpr — premia za ryzyko (3-5 punktów procentowych); 
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3) według dochodu z dywidendy zwiększonego o stopę wzrostu (model Gordona): 

Daz . . (2.10) 
P 

C az ^ 

np = — + g 

gdzie: 
Daz — oczekiwana dywidenda przypadająca na 1 akcję [zł], 
Po — cena rynkowa akcji [zł], 
g — oczekiwana stopa wzrostu dywidendy [%/100]. 

W praktyce koszt kapitału własnego można przyjmować na poziomie stopy zwrotu z obligacji 
długoterminowych. 

2.2.3. Plan produkcji 

Plan produkcji powinien uwzględniać trzy okresy: 
— dochodzenie do pełnej zdolności produkcyjnej, 
— pełną zdolność produkcyjną projektu, 
— likwidację projektu. 
Poziom produkcji określa się, uwzględniając różnorodne czynniki, charakterystyczne dla da-

nej inwestycji. Wśród ogólnych przesłanek decyzyjnych można wyróżnić: 
— efekt skali, 
— efekt doświadczenia, 
— próg rentowności, 
— prognozę popytu, 
— ograniczenia zasobowe. 
Efekt skali wytwarzania występuje wówczas, gdy wytwarzanie większej ilości produktu po-

woduje obniżkę kosztów jednostkowych, czyli występuje nierówność (Durlik 1993): 

K(a-X)<a-K(X) (2.11) 

natomiast efekt zakresu asortymentu produktu występuje wówczas, gdy jest spełniona nierówność: 

K(X, + X 2) < K(X,)+ K(X 2) (2.12) 

Teoria efektu doświadczenia głosi, że całkowity koszt jednostkowy produktu zmniejsza się 
od 10-30% każdorazowo, gdy podwaja się skumulowana wartość produkcji. Efekt doświadcze-
nia odnosi się Jednak do wszystkich firm w sektorze, a zatem zależność ta nie musi wystąpić dla 
konkretnej inwestycji. 

Próg rentowności określa minimalną ilość produkcji, która zapewnia zerowy wynik finanso-
wy. Próg rentowności oblicza się ze wzoru: 

P (2.13) BEP= ^ ^ 
p - v 

gdzie: 
BEP — minimalna ilość produkcji [jedn.nat.], 
F — roczne koszty stałe [zł/rok], 
p —jednostkowa cena produktu [zł/jedn.nat.], 
V —jednostkowy koszt zmienny produktu [zł/jedn.nat.]. 
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Prognoza popytu opisuje przewidywany poziom sprzedaży produktu na rynkach docelowych 
w określonym przedziale czasu. 

Wyróżnia się ilościowe i jakościowe modele prognozy. Do metod ilościowych zalicza się, 
między innymi, modele (Dittmann 1998; Behrens, Hawranek 1993): 

— szeregów czasowych, 
— ekonometryczne, 
— analogowe, 
— zmiennych wiodących, 
— testy rynkowe. 
Do metod jakościowych zalicza się między innymi: 
— opinie dystrybutorów, 
— opinie ekspertów, 
— badania intencji nabywców. 
Modele szeregów czasowych są metodami statystycznymi, opisującymi prognozę popytu za 

pomocą funkcji trendu: liniowej, wielomianowej, wykładniczej, logarytmicznej, itp., co oznacza 
ekstrapolację zjawisk zachodzących w przeszłości na zdarzenia przyszłe. 

Modele ekonometryczne są metodami przyczynowo-skutkowymi lub symptomatycznymi 
(zmienne objaśniające są silnie skorelowane ze zmienną objaśnianą, lecz nie mają charakteru 
przyczynowo-skutkowego). Model ekonometryczny jest konstrukcją formalną przedstawiającą 
— za pomocą równania lub układu równań — zależności pomiędzy zmienną objaśnianą (popy-
tem), a zmiennymi objaśniającymi. 

Modele analogowe polegają na wnioskowaniu o przyszłych wartościach zmiennej prognozo-
wanej na podstawie informacji o kształtowaniu się tej zmiennej w innych podobnych obiektach, 
lub na podstawie informacji o kształtowaniu się zmiennych opisujących inne podobne zjawiska 
w tym samym obiekcie. 

Modele zmiennych wiodących polegają na prognozowaniu zmian popytu na dany produkt 
(zmienna naśladująca) na podstawie wcześniej zachodzących zmian popytu na inne produkty 
(zmienne wiodące). 

Testy rynkowe polegają na wprowadzeniu produktu na ściśle określony rynek i pomiarze 
wielkości sprzedaży, której wyniki uogólnia się na inne podobne rynki przy założeniu tej samej 
strategii marketingowej. 

Ważnym elementem kształtującym wielkość produkcji są ograniczenia zasobowe, które 
mogą dotyczyć kapitału, zasobów ludzkich oraz fizycznych czynników produkcji. Szczególnym 
przypadkiem — gdy projekt ma na celu pozyskanie surowców — są ograniczenia zasobów 
naturalnych. 

Wielkość produktu finalnego oblicza się analitycznie na podstawie planowanego wydobycia 
zasobu, przy uwzględnieniu zależności technologicznych, określających transformację zasobu 
w produkt finalny. 

2.2.4, Nakłady inwestycyjne 

Nakłady inwestycyjne (koszty inwestycyjne) są to skoncentrowane w stosunkowo krótkim 
czasie wydatki na realizację projektu. Całkowite nakłady inwestycyjne obejmują: 

— nakłady na środki trwałe, 
— nakłady na wartości niematerialne i prawne, 
— pośrednie przedprodukcyjne wydatki kapitałowe, 
— nakłady na początkowy zapas środków obrotowych. 
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Do środków trwałych zalicza się składniki majątkowe, spełniające równocześnie dwa 
kryteria, tzn.: 

— są kompletne i zdatne do użytku w momencie przekazywania icłi do użytkowania, prze-
znaczone do wykorzystania na potrzeby własne podmiotu gospodarczego lub do oddania 
w używanie na podstawie umowy, 

— icti okres użytkowania przekracza 1 rok. 
W układzie stanowiskowym przemysłowego projektu inwestycyjnego można wyróżnić na-

stępujące główne stanowiska, obejmujące zazwyczaj wiele rodzajów środków trwałycłi: 
— infrastruktura tecłiniczna, 
— przygotowanie i uzbrojenie terenu, 
— roboty budowlano-inżynieryjne, 
— budownictwo przemysłowe, 
— maszyny i urządzenia. 
Do wartości niematerialnycłi i prawnycłi zalicza się nabyte przez jednostkę prawa majątkowe 

nadające się do gospodarczego wykorzystania, w tym: 
— prawo użytkowania wieczystego gruntu, 
— prawo do patentów, licencji znaków towarowycli i innycłi praw autorskich, 
— oprogramowania komputerów o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, 
— koszty organizacji lub rozszerzenia spółki akcyjnej, 
— zakończone prace rozwojowe. 
Pośrednie przedprodukcyjne nakłady inwestycyjne obejmują wiele składników kosztów. 
Przedprodukcyjne wydatki kapitałowe w rachunku kosztów uwzględnia się w dwojaki 

sposób: 
a) przypisuje się, jeśli to możliwe, część takich wydatków do wartości odpowiednich środków 

trwałych iub wartości niematerialnych i prawnych, i amortyzuje się wartość tych składników 
łącznie, 

b) kapitalizuje się takie wydatki na pierwszy rok produkcji i amortyzuje się za okres, który powi-
nien być niższy aniżeli średni okres zużycia środków trwałych. 
Nakłady na początkowy zapas środków obrotowych obejmują następujące pozycje: 
— należności, 
— zapasy surowców i materiałów lokalnych, 
— zapasy surowców i materiałów importowanych, 
— produkcja w toku, 
— produkty gotowe, 
— środki pieniężne. 
Praktyczną metodą ustalania nakładów na początkowy zapas środków obrotowych podali 

U. Brochacka i R. Gajęcki (1997). Polega ona na procedurze realizowanej w siedmiu krokach: 
Krok 1. Podzielić roczne koszty operacyjne ponoszone w normalnym roku działalności (przy 
wykorzystaniu pełnej zdolności produkcyjnej) przez liczbę dni w ciągu jednego roku w celu 
otrzymania dziennego kosztu operacyjnego. 
Krok 2. Określić oczekiwany przeciętny okres (liczbę dni), na który gromadzone będą zapasy 
materiałów i surowców. 
Krok 3. Określić przeciętny okres trwania pełnego cyklu produkcyjnego (w dniach) od dnia 
pobrania surowców i materiałów do momentu zakończenia procesu produkcyjnego (uzyska-
nia gotowego produktu). 
Krok 4. Określić przeciętny okres magazynowania gotowych wyrobów od momentu zakończe-
nia procesu produkcyjnego do dnia ich sprzedaży. 
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Krok 5. Określić oferowane odbiorcom warunki sprzedaży — liczbę dni pomiędzy dostarcze-
niem towani i datą otrzymania zapłaty. 
Krok 6. Określić przeciętne warunki zakupu surowców i materiałów — liczbę dni pomiędzy 
otrzymaniem materiałów od dostawców i zapłatą za nie. 
Krok 7. Dodać otrzymanie liczby dni uzyskane od kroku 2 do 5 i od sumy odjąć liczbę dni 
określoną w kroku 6. Wynik operacji pomnożyć przez przeciętny dzienny koszt produkcji 
(Krok 1). Wartość tak uzyskanego iloczynu jest szacunkiem zapotrzebowania na kapitał ob-
rotowy netto. 
W niektórych publikacjacłi proponuje się przyjmować nakłady na początkowy zapas środków 

obrotowych (kapitał obrotowy) na poziomie kosztów operacyjnych z czterech miesięcy. 
Nakłady inwestycyjne w zależności od etapu studiów nad projektem ustalone są na podstawie: 
— analogii do innych projektów, 
— założeń techniczno-ekonomicznycłi projektu, 
— dokumentacji projektu. 
Na etapie studium możliwości wydatki inwestycyjne można szacować w sposób uproszczo-

ny, posługując się jednym z dwóch wzorów: 

VJ, =VJ„ 
' p Y i (2.14) 

lo 

(2.15) 
^ I 'o 

gdzie: 
VJi — szacowane nakłady inwestycyjne [zł], 
VJo — nakłady inwestycyjne na projekt bazowy w roku bazowym [zł], 
Pi — porównywany parametr, charakterystyczny dla projektu — np. wielkość produkcji, 
powierzchnia, zatrudnienie [jedn. nat.]. 
Po — porównywany parametr — charakterystyczny dla projektu bazowego [jedn. nat.], 
ii — indeks cen w roku realizacji projektu, 
io — indeks w roku bazowym, 
f — współczynnik korygujący stosunek nakładów inwestycyjnych do stosunku porównywa-
nych parametrów charakterystyk (wskaźnik ten w zależności od rodzaju projektu wynosi od 
0,65 do 0,7), 
Vo — kapitałochłonność projektu bazowego (nakłady inwestycyjne podzielone przez roczną 
zdolność obiektu) [zł/jedn. nat,], 
Q — roczna zdolność produkcyjna projektu [jedn. nat,]. 

2.2.5. Plan amortyzacji 

Plan amortyzacji opracowuje się na podstawie wybranej metody amortyzacji, która jednak 
musi być zgodna z obowiązującym w danym kraju prawem. 

Najbardziej znanymi są następujące metody amortyzacji: 
— liniowa, 
— naturalna, 
— przyspieszona. 
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Roczną kwotę amortyzacji w metodzie liniowej oblicza się ze wzoru: 

W p - W , (2.16) 

Ta 

gdzie: 
DEP — roczny odpis (koszt) amortyzacyjny [zł/rok], 
Wp — początkowa wartość środka trwałego (wartość brutto) równa cenie zakupu, kosztowi 
wytworzenia lub w przypadku darowizny—cenie rynkowej powiększonej o koszt montażu [zł], 
W, — wartość likwidacyjna środka trwałego po amortyzacji [zł], 
Ta— okres amortyzacji [lata]. 

Roczną kwotę amortyzacji w metodzie naturalnej oblicza się ze wzoru: 

W p - W , (2.17) 
D E P = - ^ - ; L 

H 

gdzie: 
H — przewidywana, łączna liczba godzin pracy środka trwałego w okresie amortyzacji [h], 
L — przewidywana, łączna liczba godzin pracy środka trwałego w ciągu roku [h/rok]. 

Roczną kwotę amortyzacji w metodzie przyspieszonej można obliczyć według sumy cyfr 
rocznych (metoda SOYD) ze wzoru: 

2 (Wp-L) ^2.18) 
DEP, = ( T , - t „ + l ) 

T„(T„+1) 

lub według malejącego salda ze wzoru: 

2 ' -
DER = — = t j 

a 

2 
(W„ - L) 

(2.19) 

gdzie: 
DEP, — odpis amortyzacyjny w t-tym roku [zł/rok], 
Ta = 1,2 ...Ta — kolejny rok amortyzacji. 

2.2.6. Jednostkowe ceny produktów 

Jednostkowe ceny produktów mogą być ustalone według trzech orientacji (Kortan 1997): 
— kosztowej, 
— konkurencyjnej, 
— popytowej. 
W orientacji kosztowej podstawą ustalania cen są koszty produkcji i sprzedaży produktu. 
W orientacji konkurencyjnej podstawą ustalania cen są ceny produktów konkurencyjnych. 
W orientacji popytowej podstawą ustalania cen jest popyt oraz obserwacja i analiza zależno-

ści zachodzących między popytem a ceną. 
Różnicowanie cen na określony produkt oznacza kształtowanie ich na różnych poziomach, 

w zależności od konkretnych okoliczności sprzedaży. Kryteriami różnicowania cen mogą być: 
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czas, przestrzeń, wielkość jednorazowej sprzedaży, warunki sprzedaży i zapłaty za produkt, prze-
znaczenie produktu, funkcje dodatkowe produktu, poziom usług towarzyszących sprzedaży. 

Przedsiębiorstwa stosują pięć podstawowych strategii cenowych (Kortan i in. 1997): 
— szczytu rynku, 
— górnej części rynku, 
— konkurencyjną, 
— dolnej części rynku, 
— dna rynku. 
Strategia szczytu rynku {skimmingu) polega na osiąganiu wysokiego krótkoterminowego zy-

sku, poprzez ustalanie wysokich cen. Strategię tę można zastosować, gdy: 
— na rynku brak jest produktów konkurencyjnych, a przedsiębiorstwo wprowadza na rynek 

nowy, unikalny produkt, 
— produkt jest chroniony patentem, co stanowi ochronę przed konkurencją, 
— przedsiębiorstwo ponosi wysokie koszty badań i promocji, 
— produkt ma krótki cykl życia, 
— popyt jest nieelastyczny, 
— występuje niepewność przyszłych kosztów lub spodziewany wzrost kosztów. 
Strategię górnej części rynku stosuje się w celu uzyskania stosunkowo wysokiej sprzedaży 

przy cenie wyższej niż średnia. Przedsiębiorstwo stymuluje popyt przy jak najwyższej cenie, 
a następnie obniża cenę, aby utrwalić rynek. Zmiana ceny jest wystarczająca do powiększenia 
rynku i zarazem dostateczna, by go chronić przed konkurentami oferującymi niższe ceny. 

Strategia konkurencyjna polega na pozyskaniu popytu zaspokajanego dotychczas przez kon-
kurentów, często za pomocą produktów będących substytutami. Strategie tę stosuje się, gdy: 

— istnieje na rynku kilka porównywalnych produktów, 
— rynek jest wzrastający, 
— występuje średni i długi cykl życia produktu, 
— znane są koszty przedsiębiorstwa i konkurencji. 
Strategia dolnej części rynku (penetracji) polega na stosowaniu niskich cen dla stworzenia 

masowego rynku (przenikania rynku niską ceną). Strategię tę stosuje się wtedy, gdy: 
— produkt ma długi cykl życia, 
— produkt ma charakter masowy, 
— wejście na rynek jest łatwe, 
— popyt jest elastyczny, 
— występuje efekt ekonomii skali (jednostkowe koszty produkcji maleją ze wzrostem pro-

dukcji), 
— brak jest specjalnego rynku premiującego nowość. 
Strategię dna rynku (niskich cen) stosuje się, aby powstrzymać konkurentów od wejścia na 

rynek, względnie ich eliminację z rynku. Strategię tę stosuje się: 
— w końcowych fazach życia produktu, 
— na rynkach konsumpcyjnych lub produkcyjnych o małym ryzyku i dla producentów wy-

twarzających produkty po niskich kosztach, 
— jeżeli koszty ogólne są niskie, transakcja duża, a marża bardzo mała. 
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2.2.7, Jednostkowe koszty produktów 

Jednostkowe koszty produktów ustala się metodą analogii lub metodą kalkulacji. 
Metody analogowe polegają na wnioskowaniu o przyszłych wartościach jednostkowych 

kosztów produktów na podstawie informacji o kształtowaniu się takich kosztów w innych podob-
nych obiektach. 

Podstawą kalkulacji kosztów są ich pierwotne składniki ujęte w rodzajowym układzie kosz-
tów wedhig ich ekonomicznej treści. 

Obejmują one (Nowak 1998): 
— zużycie materiałów i energii, 
— usługi obce, 
— podatki i opłaty, 
— wynagrodzenia, 
— świadczenia na rzecz pracowników, 
— amortyzację, 
— pozostałe koszty rodzajowe. 
Koszty rodzajowe oblicza się dla wyróżnionych obiektów projektu. Zazwyczaj są nimi wy-

działy podstawowe, wydziały pomocnicze oraz ogólny zarząd. 
Tak obliczone i zgrupowane koszty rodzajowe służą do kalkulacji jednostkowych kosztów 

produkcji z ewentualnym pokazaniem ich struktury, w której można wyróżnić następujące 
składniki: 

1. Materiały bezpośrednie. 
2. Paliwo i energia technologiczna. 
3. Koszty zakupu. 
4. Wynagrodzenia bezpośrednie. 
5. Narzuty na wynagrodzenia bezpośrednie. 
6. Inne koszty bezpośrednie. 
7. Koszty wydziałowe. 
Razem 1-7. Techniczny koszt wytworzenia. 
8. Koszty ogólnego zarządu. 
9. Straty na brakach. 
Razem 1-9. Fabryczny koszt wytworzenia. 
10. Koszty sprzedaży. 
Razem 1-10. Całkowity koszt własny. 
Istotą układu kalkulacyjnego jest wyróżnienie w jego strukturze kosztów bezpośrednich 

i kosztów pośrednich. 
Do kosztów bezpośrednich zalicza się takie elementy kosztów wytworzenia, które można 

przypisać określonym obiektom kalkulacji. Wysokość tych kosztów może być ściśle ustalona dla 
określonych obiektów kalkulacji. Koszty bezpośrednie są ściśle związane z wytwarzaniem kon-
kretnych produktów, a zalicza się do nich: 

— materiały bezpośrednie, 
— paliwo i energię technologiczną, 
— wynagrodzenia bezpośrednie i narzuty na wynagrodzenia bezpośrednie, 
— inne (specjalne) koszty bezpośrednie. 
Do kosztów pośrednich zalicza się te składniki kosztów całkowitych, które nie mogą być 

wprost odniesione do określonych obiektów kalkulacyjnych na podstawie dokumentów 
źródłowych. W praktyce jako koszty pośrednie traktuje się również takie elementy kosztów 
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bezpośrednich, których zaliczenie do kosztów określonych obiektów kalkulacyjnych jest nie-
opłacalne ze względu na dużą pracochłonność. 

Do kosztów pośrednich zalicza się (Nowak 1998): 
— koszty wydziałowe, 
— koszty ogólnego zarządu, 
— koszty zakupu, 
— koszty sprzedaży. 
Wyróżnia się dwie podstawowe metody kalkulacji kosztów: 
— kalkulację podziałową w odmianach: 
1) prostej, 
2) współczynnikowej, 
3) odjemnej, 
4) procesowej (fazowej); 
— kalkulację doliczeniową w odmianach: 
1) sumarycznej, 
2) zróżnicowanej. 
W projektach górniczych większe zastosowanie ma kalkulacja podziałowa. 
Kalkulacja podziałowa prosta jest stosowana w jednostkach gospodarczych wytwarzających 

masowo jednorodny produkt przy zastosowaniu prostych procesów technologicznych. 
Jednostkowy koszt wytworzenia oblicza się według wzoru: 

K (2.20) 

Q 

gdzie: 
k —jednostkowy koszt wytworzenia [zł/jedn.nat.], 
K — koszty całkowite poniesione w okresie [zł/okres], 
Q — wielkość produkcji w takim samym okresie wyrażona w jednostkach naturalnych 
[jedn,nat,/okres]. 

Przy produkcji wieloasortymentowej, gdy wyroby wytwarzane są z tych samych materiałów, 
ale za pomocą różnych maszyn i urządzeń, stosuje się umownie jednostki kalkulacyjne. Stosowa-
nie takich jednostek ma uzasadnienie w sytuacji, gdy nie można w racjonalny sposób wyrazić 
przedmiotu kalkulacji za pomocą miary naturalnej. 

Kalkulację podziałową ze współczynnikami realizuje się w dwóch etapach. W pierwszej 
kolejności ustala się koszt umownej jednostki kalkulacyjnej. Koszt powstaje drogą podzielenia 
sumy kosztów całkowitych przez wielkość produkcji wyrażoną w umownych jednostkach 
kalkulacyjnych: 

k ^ (2-21) 
U n 

S w . Q . 
! 

gdzie: 
ku — koszt umownej jednostki kalkulacyjnej [zł/jedn. umowną], 
K — koszty całkowite poniesione w danym okresie [zł/okres], 
Qi — ilość wytworzonego produktu i-tego rodzaju [jedn. nat./okres], 
Wi — współczynnik przeliczeniowy produktu i-tego rodzaju. 
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Mianownik powyższego wzoru jest całkowitą wielkością produkcji wszystkich rodzajów wy-
robów wyrażoną w umownych jednostkach kalkulacyjnych. 

W drugim etapie oblicza się jednostkowe koszty wytworzenia poszczególnych rodzajów pro-
,duktów, poprzez pomnożenie kosztu umownej jednostki kalkulacyjnej przez współczynniki 
przeliczeniowe poszczególnych produktów. 

k . - k , - w . (2.22) 

gdzie: 
kj —jednostkowy koszt wytworzenia produktu i-tego rodzaju [zł/jedn. nat.]. 

Kalkulacja podziałowa odjemna ma zastosowanie w sytuacji, gdy w wyniku sprzężonego pro-
cesu produkcyjnego otrzymuje się jeden produkt główny oraz kilka produktów ubocznych. 

Formuła jednostkowego kosztu wytworzenia produktu głównego przy kalkulacji podziałowej 
odjemnej przedstawia się następująco: 

K - Ż P„ Q,„ Ul 
I , = L I 

gdzie: 
kg —jednostkowy koszt wytworzenia produktu głównego [zł/jedn. nat.], 
K — koszty całkowite produkcji łącznej poniesione w okresie [zł/okres], 
Pui — cena sprzedaży i-tego produktu ubocznego [zł/jedn. nat.], 
Qui — wielkość sprzedaży i-tego produktu ubocznego [jedn. nat./okres], 
Qg — wielkość produkcji wyrobu głównego [jedn. nat.]. 

Jeśli produkty uboczne mogą być przedmiotem sprzedaży dopiero po dodatkowym przetwo 
rżeniu, wówczas należy dokonać korekty kosztów całkowitych produkcji łącznej o koszty dodat-
kowego przetworzenia: 

gdzie: k = 

k —jednostkowy koszt wytworzenia produktu finalnego [zł/jedn nat.], 
Kf— koszty wytworzenia poniesione w ostatniej fazie [zł/okres], 
Qf— ilość produktów gotowych wytwarzanych w ostatniej fazie [jedn. nat./okres], 
kf_i —jednostkowy koszt wytworzenia półfabrykatów w przedostatniej fazie [zł/jedn. nat.], 
Qf_i — ilość półfabrykatów z przedostatniej fazy przekazanych do dalszej obróbki w ostatniej 
fazie [jedn. nat./okres]. 



3. ALGORYTM WYCENY WARTOŚCI KAPITAŁOWEJ 
ZASOBÓW ZŁOŻA WEDŁUG WARTOŚCI 
OCZEKIWANEJ ZDYSKOTOWANYCH 
SALD PIENIĘŻNYCH, TEORII UŻYTECZNOŚCI 
ORAZ METOD OPERACYJNYCH 

Wymienione wyżej metody bazują na projekcji sald pieniężnych, generowanych przez pro-
jekt eksploatacji złoża, ujętych w postaci modelu ekonometrycznego. Zmienne objaśniające mo-
del, ze względu na niepewność otoczenia są przedstawiane w ujęciu scenariuszowym. Sposób bu-
dowy scenariuszy przedstawiono w rozdziale 3.1. Pragmatyczna metoda oceny wartości złoża 
polega na obliczeniu wartości oczekiwanej zdyskontowanych sald pieniężnych i odchylenia stan-
dardowego (rozdział 3.2). 

Ocena wartości złóż może także bazować na teorii użyteczności lub metodach operacyjnych, które to 
metody uwzględniają stosunek inwestora do podejmowania ryzyka, zwijanego z projektem. 

Zagadnienia te przedstawiono w rozdziałach 3.3 i 3.4, natomiast w rozdziale 3.5 przedstawio-
no kryteria uzupełniające, stosowane w ocenie wartości złóż. 

3.1. Badania scenariuszowe w ocenie wartości zasobów 

Realizacja inwestycji, mających na celu eksploatację zasobów naturalnych kopalin powiąza-
na jest z pewnymi warunkami określonymi przez: 

— zmienne kontekstowe (polityczne, prawne, ekonomiczne, technologiczne, demograficzne), 
tj. zmienne szeroko rozumianego otoczenia przedsiębiorstwa, 

— zmienne transakcyjne (konkurenci, dostawcy, nabywcy, dystrybutorzy), tj. zmienne otocze-
nia konkurencyjnego przedsiębiorstwa wpływające przede wszystkim na koszty i ceny su-
rowców oraz podaż i popyt, 

— zmienne złoża (oszacowanie zasobów, głębokość zalegania, zagrożenia itp.). 
Wyżej wymienione zmienne wpływają nie tylko na dochody z eksploatacji złoża, ale na jego 

ocenę z szerszego pola obserwacji, uwzględniającej aspekty strategiczne, ekonomiczne i ryzyka 
projektu. 

Ponieważ wyżej wymienione zmienne mają charakter dynamiczny, zatem ocenę wartości 
złoża można uwiarygodnić, opracowując różne scenariusze zdarzeń dotyczących przyszłości 
związane z eksploatacją złoża. Scenariusze pozwalają określić wartość oczekiwaną zdyskonto-
wanych sald pieniężnych z okresu eksploatacji złoża (tj. wartość kapitałową złoża) oraz odchyle-
nie standardowe od wartości oczekiwanej, czyli ryzyko finansowe. 

Scenariusze mogą mieć charakter strategiczny — ukierunkowany na strategiczną ocenę 
złoża, taktyczny — ukierunkowany na sposób eksploatacji złoża w okresie kilkuletnim oraz ope-
racyjny — ukierunkowany na bieżące sterowanie eksploatacją. 

Scenariusze opracowuje się na podstawie modelu oryginału, tj. tego fragmentu rzeczywisto-
ści związanej z oceną złoża, który chcemy badać. Jeżeli przedmiotem badań są dane wejścio-
we do oceny złoża, np. poziom cen metali w przyszłym okresie, to wówczas stosuje się modele 
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prognostyczne, natomiast jeżeli przedmiotem badań jest wszechstronna ocena (strategiczna, eko-
nomiczna, ryzyka) oferty kapitałowej eksploatacji złoża to wówczas stosuje się modele procesu-
alne — tj, przyczynowo-skutkowe. 

Wymienione modele są wobec siebie komplementarne. 
Opracowanie scenariuszy wiąże siq z niepewnością co do przyszłego stanu rzeczy, związane-

go głównie z otoczeniem przedsiębiorstwa. Wyróżnia się trzy kategorie niepewności (van der 
Heigen 2000): 
1. Ryzyko — występujące wówczas, gdy w przeszłości było dużo precedensów w postaci 

podobnych zdarzeń, co umożliwia nam ocenę prawdopodobieństwa różnych możliwych 
scenariuszy. 

2. Niepewność strukturalną — występującą wówczas, gdy zdarzenia są na tyle wyjątkowe, że 
nie dają nam żadnej wskazówki dotyczącej ich prawdopodobieństwa. Możliwość zaistnienia 
zdarzenia przedstawia się za pomocą przyczjmowo-skutkowego łańcucha rozumowania, ale 
nie mamy żadnych świadectw pozwalających ocenić, jak prawdopodobne mogłoby być to 
zdarzenie. 

3. Niewiadome — występujące wówczas, gdy nie można sobie nawet wyobrazić przyszłych 
zdarzeń. Patrząc wstecz, czujemy, że takich zdarzeń było wiele, i musimy zakładać, że 
w przyszłości nadal tak będzie. Nie mamy jednak żadnej wskazówki opracowania scenariu-
szy (Stabryła 2000) i nowa postawa może być: 
— pasywna (bierna), zakładająca nieuchronność przewidywanych zdarzeń i brak działań 

dostosowawczych, 
— adaptacyjna, w której przewiduje się działania dostosowawcze wobec zjawisk przewidy-

wanych w scenariuszach, 
— kreatywna, zakładającą różne scenariusze przeszłości i aktywną, podejmowaną z wyprze-

dzeniem wobec nich, postawę przedsiębiorstwa. 
Ze względu na percepcję przyszłości opracowuje się różne rodzaje scenariuszy, np.: 
— scenariusze optymistyczne zakładają pozytywne tendencje (trendy) w przedsiębiorstwie 

i jego otoczeniu, 
— scenariusze pesymistyczne zakładają negatywne tendencje w przedsiębiorstwie i jego 

otoczeniu, 
— scenariusze najbardziej prawdopodobne, które biorą pod uwagę najwyższe prawdopodo-

bieństwo zmiennych, 
— scenariusze niespodziankowe, które biorą pod uwagę najmniejsze prawdopodobieństwo 

zmiennych, 
— scenariusze bez niespodzianek, które biorą pod uwagę dotychczasowe doświadczenia 

przedsiębiorstwa i przekonanie o takim rozwoju wydarzeń całego kierownictwa, 
— scenariusze kwestionujące stosowane wówczas, gdy istnieją uzasadnione przesłanki do 

zakwestionowania oficjalnych scenariuszy. 
W przedsiębiorstwach górniczych scenariusze mają szczególne zastosowanie przy ocenie 

efektywności inwestycji górniczych. W wymiarze międzynarodowym jest to problem wyboru lo-
kalizacji inwestycji, z uwagi na otoczenie kontekstowe i transakcyjne. W wymiarze krajowym 
i międzynarodowym planowanie scenariuszowe może dotyczyć efektywności i strategii eksplo-
atacji złoża w warunkach niepewności w zakresie kształtowania się cen surowców mineralnych 
i stopnia rozpoznania złoża. Scenariusze mogą także dotyczyć technicznych i technologicznych 
aspektów eksploatacji złóż. 
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3.1.1. Modele rzeczywistości jako podstawa opracowywania scenariuszy 
V 

Scenariusze są projekcjami przyszłości w zakresie badanego fragmentu rzeczywistości. 
Instrumentem badawczym jest model oryginału — tj. obiektywnie występującego zjawiska, 
procesu lub stanu. 

Zjawiska i zdarzenia rozpatrywane i ujęte w modelach, z formalnego punktu widzenia są trak-
towane jako zmienne. Ogólnie przez zmienne rozumie się wielkości, które mogą przybierać 
w różnych warunkach niejednakowe wartości. Podstawowym zagadnieniem w opracowaniu sce-
nariuszy jest wybór pewnego zestawu zmiennych charakteryzujących zjawiska i procesy podle-
gające prognozowaniu. 

Wyróżnia się zmienne (Nowak 1998): 
— mierzalne, 
— niemierzalne. 
Zmiennymi mierzalnymi, nazywanymi inaczej zmiennymi ilościowymi, nazywane są takie 

zmienne, których warianty mogą być wyrażone za pomocą liczb. Zmienna mierzalna przyjmuje 
różne wartości w określonych jednostkach miary. 

Ze względu na rodzaj wartości liczbowych, przybieranych przez zmienne mierzalne, można 
wyróżnić dwa ich rodzaje: 

— zmienne ciągłe, które mogą przybierać dowolne wartości liczbowe z pewnego przedziału 
liczbowego, 

— zmienne skokowe, które mogą przyjmować jedynie skończoną lub przeliczalną liczbę 
wartości w określonym przedziale liczbowym. 

Zmienną niemierzalną, nazywaną inaczej zmienną jakościową, nazywana jest taka zmienna, 
której poszczególne warianty mogą być wyrażone słownie. Niekiedy wariantom zmiennej nie-
mierzalnej można przyporządkować liczby, przy czym liczb tych nie można uważać za wielkości 
wyrażające wartości cechy w postaci mierzalnej. 

Ważnym rozróżnieniem zmiennych jest ich podział na: 
— objaśniane, 
— objaśniające. 
Zmienne objaśniane są zazwyczaj zmiennymi endogenicznymi (wewnętrznymi) rejestrowa-

nymi na wyjściu badanego układu. 
Zmienne objaśniające są zazwyczaj zmiennymi egzogenicznymi (zewnętrznymi) rejestrowa-

nymi na wejściu do badanego układu. Przy obliczaniu wartości kapitałowej złoża zmienną obja-
śnianą jest wartość zaktualizowana sald pieniężnych, a zmiennymi objaśniającymi zmienne mo-
delu ekonometrycznego. 

Wyróżnia się także: 
— zmienne bezpośrednie, 
— zmienne pośrednie. 
Zmienne bezpośrednie są to takie czynniki objaśniające, które bezpośrednio oddziałują na 

zmienne objaśniane. 
Zmienne pośrednie są to takie czynniki, które pośrednio oddziałują na zmienne objaśniane 

poprzez ich wpływ na zmienne bezpośrednie. 
Zmiennymi bezpośrednimi sąnp. ceny metali, a zmiennymi póśrednimi sąnp. popyt na meta-

le i ich zapasy. 
Do opracowania scenariuszy służą modele abstrakcyjne, które ogólnie można podzielić na; 
— modele matematyczne wyrażające rzeczywistość przy użyciu symboli matematycznych 

(modele formalne), 
— modele myślowe zbudowane ze słów (modele konceptualne, modele jakościowe). 
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Modele matematyczne opisują procesy i obiekty za pomocą formuł matematycznycli, tj. rów-
nań, nierówności i symboli logicznycłi, które odzwierciedlają nierówności występujące miedzy 
badanymi zjawiskami. 

Konkretny kształt zastosowanego modelu matematycznego jest uwarunkowany złożonością 
sytuacji scenariuszowej, która jest konsekwencją złożoności działalności gospodarczej, wyra-
żającej się występowaniem wielu rozmaitycli czynników wzajemnie ze sobą powiązanych. 

Modele opisowe z formalnego punktu widzenia są to modele opisane na zbiorze zdań 
{Pi,... Pn}. W zbiorze takim wyróżnia się następujące rodzaje zdań (Witkowski 2000): 

— zdania konstatujące, które zawierają opis sytuacji obecnych {P(to)}, 
— zdania prospektywne, które obejmują zbiór zdań logicznych, opisujących sekwencje 

zdarzeń od bieżących P(to) do przyszłych, czyli P(to)>P(ti)>P(t2) 
— zdania retrospektywne, które obejmują zbiór zdań logicznych opisujących sekwencje zdarzeń od 

pożądanej (lub zakładanej) przys^ej konfiguracji do obecnej, czyli P(to)+Fi>P(to)+Fi.j> . . .>P(to). 

Zbiór zdań {P|,... Pn} jest w zasadzie tożsamy z całkowitą wiedząo danym modelu i obejmuje 
wyniki procesów, czyli zdarzenia i relacje między nimi. 

W bardziej szczegółowym ujęciu wśród modeli znajdujących zastosowanie w budowie sce-
nariuszy można wyróżnić: 

— modele probabilistyczne, 
— modele statystyczne, 
— modele ekonometryczne, 
— modele komputerowe, 
— modele analogowe, 
— modele sieciowe, 
— modele heurystyczne. 
Modele probabilistyczne charakteryzują się tym, że przynajmniej jeden z parametrów modelu 

jest zmienną losową ze znanym rozkładem — tzn. ze znanymi prawdopodobieństwami, z jakimi 
parametr przyjmuje poszczególne wartości. Do rozwiązania tych modeli stosuje się rachunek 
prawdopodobieństwa. 

Modele statystyczne występują wówczas, gdy przynajmniej jeden z parametrów modelu nie 
jest wielkością znaną, ani też zmienną losową o znanym rozkładzie. Do rozwiązywania tego typu 
modeli stosuje się metody statystyki matematycznej. 

Wśród modeli statystycznych można wyróżnić model tendencji rozwojowej. Zmienna obja-
śniana opisywana jest w takim modelu przez specyficzną zmienną objaśniającą, jaką jest czas. 
Do opisu trendu (tendencji rozwojowej) stosuje się różne rodzaje funkcji, np. wykładniczą, potę-
gową, logarytmiczną, itp. Wartość zmiennej objaśnianej w przyszłości, tzn. spoza badanego 
przedziału zmiennych, wyznacza się przez ekstrapolację. 

Modele ekonometryczne są konstrukcjami formalnymi przedstawiającymi — za pomocą 
równania lub układu równań — zależności pomiędzy zmienną objaśnianą a zmiennymi obja-
śniającymi. W modelach ekonometrycznych zmienne objaśniające są silnie skorelowane ze 
zmienną objaśnianą. 

. Jeżeli model ekonometryczny jest przedstawiony w postaci układu równań lub nierówności, 
przy czym zmienne tego układu wyrażają poszukiwane poziomy realizacji poszczególnych 
działalności a ich wartości są w określony sposób ograniczone, a ponadto integralną częścią mo-
delu jest pewien miernik realizacji celu (funkcja kryterium), pozwalający na ocenę jakości roz-
wiązań układu równań (nierówności), to mamy do czynienia z modelem optymalizacyjnym. 

Modele komputerowe są to takie modele formalne, w których poszczególnym ich stanom przy-
pisujemy odpowiednie charakterystyki liczbowe — parametry. Zachowanie się modelu i jego 
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elementów składowych można opisać za pomocą procedur matematycznych, przy wykorzystaniu 
techniki komputerowej. Model komputerowy opisywany jest w języku programowania, zoriento-
wanym na przedmiot analizy i na wykorzystaną technikę komputerową. 

Symulacja to taka forma eksperymentowania na modelu komputerowym, która między inny-
mi dostarcza odpowiedzi na pytanie, jak system będzie się zachowywał w określonej sytuacji. 
Traktowanie modelu, jako duplikatu systemu, pozwala, między innymi, przenosić wnioski z ba-
dań na modelu komputerowym na system, zgodnie z zasadami budowy modeli. 

Symulację można także stosować do badania przebiegu procesów produkcyjnych (metodą 
cięć czasu lub następstwa zdarzeń). 

Symulacja charakteryzuje się następującymi zaletami: 
— umożliwia poznać postać modelu ekonometrycznego za pomocą eksperymentów bezpo-

średnio przeprowadzonych na badanym procesie, 
— może być stosowana do analizy dużych i złożonych problemów decyzyjnych, 
— w eksperymentach symulacyjnych korzysta się z dowobiych rozkładów prawdopodobieństwa, 
— pozwala na szybkie przygotowanie decyzji dzięki analizie efektów eksperymentów, prze-

prowadzonych dla wielu, następujących po sobie okresów czasu. 
Wady symulacji polegają na tym, że: 
— dobre modele symulacyjne są drogie, a ich przygotowanie zabiera sporo czasu, 
— każdy model symulacyjny ma charakter unikatowy, 
— modele symulacyjne generują odpowiedzi na pytania odnoszące się do konkretnych 

i zmiennych warunków. 
Dotychczas opisane modele polegają na doborze funkcji, która w subiektywnie najlepszy spo-

sób odwzorowuje związki pomiędzy zmiennymi objaśniającymi i objaśnianymi; związki te na 
podstawie danych historycznych, ekstrapoluje w przyszłość. 

Modele analogowe polegająna wnioskowaniu co do przyszłych wartości zmiennej prognozo-
wanej na podstawie informacji o kształtowaniu się tej zmiennej w innych podobnych obiektach, 
łub na podstawie informacji o kształtowaniu się zmiennych opisujących inne podobne zjawiska 
na tym samym obiekcie. 

Wyróżnia się cztery główne rodzaje metod prognozowania przez analogie (Nowak 1998): 
— metody analogii biologicznych, 
— metody analogii przestrzennych, 
— metody analogii historycznych, 
— metody analogii przestrzenno-czasowych. 
Metoda analogii biologicznych polega na przenoszeniu zasad budowy i funkcjonowania 

organizmów żywych na inne obiekty. 
Metoda analogii przestrzennych polega na wnioskowaniu o możliwości zaistnienia określo-

nego zjawiska na danym terytorium, biorąc za podstawę informacje mówiące o wystąpieniu ta-
kiego zjawiska na innym obszarze lub w innych obszarach. 

Metoda analogii historycznych zakłada, że prawidłowości zmian w czasie jednych zjawisk są 
przenoszone na inne zjawiska. 

Metoda analogii przestrzenno-czasowych polega na przenoszeniu prawidłowości zmian 
w czasie danego zjawiska z jednych obiektów na inne. 

Modele sieciowe, określane także modelami procesualnymi, systemowymi lub holistyczny-
mi, mają charakter przyczynowo-skutkowy, W modelach tych wyróżnić można trzy aspekty: 
strukturalny, funkcjonalny, rozwojowy. Punktem wyjścia do określenia struktury systemu są 
zdarzenia, które układają się we wzorce: tendencje, a następnie strukturę. Opis rozwojowy syste-
mu określa związki między zmiennymi objaśniającymi i objaśnianymi systemu. Scenariusze 
oparte na modelach sieciowych są jednakowo prawdopodobne, jeśli są wewnętrznie spójne. 
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W modelach heurystycznych do konstruowania modeli wykorzystuje się opinie ekspertów. 
Rozwinięty cykl badań eksperckich obejmuje następujące etapy (Stabryła 2000): 
1. Przygotowanie do ekspertyzy. 

1.1. Powołanie zespołu organizującego i nadzorującego przebieg ekspertyzy. 
1.2. Określenie celu, przedmiotu i zakresu badań. 
1.3. Wybór metod badawczych. 
1.4. Ocena zasobów przeznaczonych na przeprowadzenie ekspertyzy. 

2. Dobór ekspertów i ocena ich kompetencji. 
2.1. Sprecyzowanie rozwiązywanego problemu. 
2.2. Określenie dziedziny wiedzy, niezbędnej do rozwiązywania problemów. 
2.3. Określenie procentowego udziahi ekspertów określonej dziedziny w całości zespołu, 
w tym przyjęcie minimalnej i maksymalnej liczby ekspertów danej specjalności. 
2.4. Ustalenie niezbędnego poziomu wiarygodności wyników ekspertyzy. 
2.5. Określenie liczebności zespołu ekspertów. 
2.6. Określenie postulowanych cech ekspertów, niezbędnych do osiągnięcia założonego 
poziomu wiarygodności wyników przy danej liczbie ekspertów. 
2.7. Sporządzenie wstępnej listy nazwisk ekspertów. 
2.8. Uzyskanie zgody ekspertów na udział w badaniach. 
2.9. Sporządzenie ilościowych charakterystyk wytypowanych ekspertów. 
2.10. Obliczenie współczynników kompetencji dla członków zespołu ekspertów. 
2.11. Sporządzenie ostatecznej listy ekspertów badań. W tym etapie używane są, jako po-
mocnicze, techniki doboru ekspertów oraz oceny ich kompetentności —jako ocena wza-
jemna i samoocena. 

3. Organizacja i wybór metod pracy ekspertów. 
3.1. Opracowanie harmonogramu pracy. 
3.2. Wybór metod pracy. 
3.3. Wyznaczanie kolejności badań i zbierania wyników. 
3.4. Zestawienie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia badań. 

4. Przeprowadzenie badań opinii ekspertów. 
4.1. Postawienie zadań zespołowi ekspertów. 
4.2. Odbiór wyników pracy zespołów ekspertów. 
4.3. Ustalenie celów opracowania wyników. 
4.4. Określenie procedur i algorytmów opracowania wyników. 
4.5. Zagwarantowanie środków niezbędnych do opracowania wyników. 

5. Formalizacja wyników ekspertyzy, 
5.1. Ilościowa i jakościowa analiza wyników i ich weryfikacja. 
5.2. Opracowanie zespołowej oceny na podstawie ocen poszczególnych ekspertów. 
5.3. Obliczanie poziomu wiarygodności wyników. 

Do najbardziej znanych metod eksperckich należą „burza mózgów" i metoda delficka. 
Twórcą metody „burzy mózgów" jest A.F. Osbom. Podstawą metody są następujące założenia: 
— nie krytykować, 
— wytworzyć mnóstwo pomysłów, 
— zgłaszać wszystkie pomysły, nawet te, które wydają się nierealne, 
— prezentować je jasno i zwięźle, 
— łączyć i doskonalić pomysły, 
— przestrzegać zasady, że nie ma autorstwa pomysłów. 
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W „burzy mózgów" oddziela się fazy tworzenia od fazy oceny pomysłów, w związku z czym 
tworzone są dwa zespoły (Nowak 1998): 

— zespół twórczy, którego celem jest tworzenie pomysłów, 
— zespół oceniający, którego celem jest ocena i analiza zebranycli pomysłów, a następnie 

opracowanie wariantów rozwiązania danego problemu. 
W celu tworzenia pomysłów organizuje siq zadaniowy zespół twórczy. Powinien on być zróż-

nicowany zawodowo: 
—- specjaliści z danej dziedziny powinni stanowić 40-70%, 
— specjaliści z dziedzin pokrewnycłi 20-50%, 
— osoby nie związane z problemem 10-30%. 
„Burza mózgów" przebiega etapami. 

1) Etap pierwszy, to przygotowanie organizacyjne. Formułowany jest temat sesji twórczej, 
zbiera się informacje o rozwiązywanym problemie. 

2) W drugim etapie, w sesjach twórczycli tworzone są pomysły na zadany temat. Każdy pomysł 
ma swój numer ewidencyjny. Wprowadza się również sesję uzupełniającą, w czasie której 
uczestnicy mogą zgłaszać pomysły powstałe po zakończeniu sesji twórczej. 

3) W ostatnim etapie następuje dokładna analiza i ocena zebranych pomysłów pod kątem możli-
wości ich wykorzystania do rozwiązywania problemu. Zadaniem zespołu jest wybór najlep-
szego pomysłu, lub stworzenie nowego projektu będącego kompilacją najlepszych fragmen-
tów zgłoszonych projektów. 
Metodę delficką charakteryzują następujące cechy: 
— badanie i analiza oparta na kompetentnych opiniach ekspertów z danej dziedziny, 
— reprezentatywność doboru ekspertów, 
— zbieranie opinii w formie pisemnej, 
— weryfikacja opinii (ekspertyzy) przez wielokrotne powtarzanie badań. 
Etapy postępowania w metodzie delfickiej są pokazane na rysunku 3.1. 
Ze względu na metodologiczną podstawę opracowania scenariuszy wyróżnia się: 
— scenariusze prognostyczne, 
— scenariusze procesualne (przyczynowo-skutkowe, systemowe, holistyczne). 
Scenariusze prognostyczne opracowuje się na podstawie: 
— historycznej, ekstrapolując funkcję opisującą zmienne objaśniane i/lub objaśniające, 
— analogii, zakładając prawdopodobieństwo zmiennych prognozowanych na podstawie in-

formacji o kształtowaniu się zmiennych opisujących inne, podobne zjawiska, 
— heurystycznej, zakładających prognozę zmiennych na podstawie opinii ekspertów. 
W scenariuszach prognostycznych bada się trendy zmiennych i prawdopodobieństwo ich 

wystąpienia. 
Scenariusze procesualne opracowuje się według reguły przyczynowo-skutkowej. Podstawą 

opracowania takich scenariuszy są zdarzenia, które grupuje się we wzorce i następnie struktury. 
Oddziaływanie zmiennych przedstawia się w postaci sieci. Uważa się, że każdy taki model — 
wewnętrznie spójny —jes t jednakowo prawdopodobny. 

Scenariusze opracowane według modeli prognostycznych nie są w opozycji do modeli opra-
cowanych według modeli procesualnych, ale mogą się wzajemnie uzupełniać. Modele progno-
styczne są często jednowymiarowe, a zatem nadają się do projekcji pośrednich zmiennych obja-
śniających, natomiast modele procesualne są wielowymiarowe i nadają się do konstruowania 
scenariuszy wielowymiarowych, bardziej złożonych. 
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Rys. 3.1. Etapy postępowania w metodzie delfickiej (Stabryła 2000) 

3.1.2. Techniki opracowywania scenariuszy 

Techniki opracowywania scenariuszy są dobierane w zależności od przedmiotu planowania 
scenariuszowego i szczegółowości scenariuszy. 

Procedura opracowania scenariusza według „Tłie Encyclopedic Dictionary of Strategie 
Management" (Stabryła 2000) obejmuje sześć etapów (rys. 3.2): 

1) analizę otoczenia, 
2) ustalanie zmiennych kluczowych, 
3) badania retrospektywne, 
4) określenie zbioru przyszłych zdarzeń, 
5) prognozowanie wartości zmiennych, 
6) opracowanie scenariusza. 
G. Gierszewska i M. Romanowska (1997), przedstawiły sposób opracowania scenariuszy 

stanów otoczenia. Procedura ta przewiduje cztery scenariusze otoczenia: 
— scenariusz optymistyczny, 
— scenariusz pesymistyczny, 
— scenariusz niespodziankowy, 
— scenariusz najbardziej prawdopodobny. 

54 



Rozdział 3. Algorytm wyceny wartości kapitałowej zasobów złoża ... 

1. Analiza otoczenia 

2. Ustalenie zmiennych 
kluczowych 

1 

3. Badania retrospektywne 

1 

4. Określenie zbioru 
przyszłych zdarzeń 

r 

5. Prognozo w 
zmier 

-anie wartości 
mych 

• Ocena oddziaływań zewnętrznycłi dla każdej dziedziny (SJG): 
- politycznych, 
- ekonomicznych, 
- społecznych, 
- technicznych 

• Identyfikacja zmiennych kluczowych 
• Identyfikacja potencjalnych przyszłych zdarzeń, kształtujących 
główne trendy 
• Zastosowanie metody delfickiej do uwiarygodnienia analizy 
przyszłości 

• Ustalenie historycznej 
wartości dla każdej zmiennej 
• Analiza przyczynowa 
poszczególnych trendów 
• Przegląd opinii ekspertów 
(na podstawie wyników metody 
delfickiej) 

M 

1970 2000 

• Rozwinięcie dyskusji 
w metodzie delfickiej 
• Oszacowanie przyszłych trendów 
• Ocena możliwego wpływu przyszłych zdarzeń (na system) 
" Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia przyszłych zdarzeń 
• Konkretyzacja założeń 
• Specyfikacja przyszłych wartości 

§ «9 

1970 2000 

Rys. 3.2. Procedura opracowania scenariusza (Stabryła 2000) 

Sposób opracowania scenariuszy składa się z dwóch podstawowych etapów. 
1. W pierwszym etapie dokonuje siq segmentacji otoczenia kontekstowego i transakcyjnego, 

wyróżniające sferę: społeczną, polityczną, ekonomiczną, technologiczną; w każdej z tych sfer 
identyfikuje się indykatory (trendy, procesy, zjawiska) wpływu na przedsiębiorstwo, 
zakładając w przyszłości dla każdego z nich wzrost, stabilizację lub regres. Następnie ocenia 
się siłę i kierunek indykatora na przedsiębiorstwo, np. w skali - 5 do +5, oraz określa się praw-
dopodobieństwo wystąpienia jednej z trzech tendencji rozwoju indykatora. 

2. W drugim etapie uporządkowuje się trendy według poszczególnych scenariuszy — optymi-
stycznego, pesymistycznego, niespodziankowego i najbardziej prawdopodobnego. 
Scenariusz optymistyczny tworzymy w taki sposób, że w poszczególnych sferach dla każde-
go procesu wybiera się ten trend, który ma największy pozytywny wpływ na firmę. 
Scenariusz pesymistyczny tworzą te trendy, które w odniesieniu do danego czynnika wywie-
rają największy negatywny wpływ na organizację. 
Scenariusz niespodziankowy zawiera z kolei trendy, które — niezależnie od potencjalnej siły 
wpływu pozytywnego czy negatywnego—mająnajmniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia. 
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Scenariusz najbardziej prawdopodobny składa się z trendów, które mają największe prawdo-
podobieństwo wystąpienia, niezależnie od potencjalnej siły pozytywnego czy negatywnego 
wpływu. 

3. W etapie trzecim dokonuje się prostycłi obliczeń rachunkowycłi w celu ustalenia średniej siły 
wpływu poszczególnycli czynników w wyróżnionych sferacłi otoczenia. 
Tecłinikę konstruowania takicłi scenariuszy podano w tabelacłi od 3.1 do 3.3. Dla uproszcze-

nia przykładu nie wydzielano sfer otoczenia i uwzględniono tylko dwa scenariusze. 

TABELA 3.1 

Analiza tendencji w otoczeniu 
asa^gsasss^^ssss^^sBass^^g'^.-^ • , ' rjwu • •" tU 

CZYNNIKI 
w OTOCZENIU TREND SIŁA WPŁYWU 

OD - 5 DO +5 
PRAWDOPODOBIEŃSTWO 

OD 0 DO 1 

l 2 3 4 

Otoczenie kontekstowe 

Inflacja 

wzrost - 5 0,2 

Inflacja stabilizacja +1 0,1 Inflacja 

regres +5 OJ 

Restrykcyjność 
systemu podatkowego 

wzrost - 5 0,2 

Restrykcyjność 
systemu podatkowego stabilizacja +1 0,7 Restrykcyjność 
systemu podatkowego 

regres +5 0,1 

wzrost - 5 0,4 

1 Korupcja stabilizacja - 3 0.5 1 Korupcja 

regres +4 0,2 

Dostępość kredytów 

wzrost +5 0,3 

Dostępość kredytów stabilizacja +2 0,6 Dostępość kredytów 

regres - 5 0,1 

j Otoczenie transakcyjne | 
r 

Poziom cen produktów 

wzrost +5 0,3 
r 

Poziom cen produktów stabilizacja +3 0,5 

regres - 5 0,2 

j Sprawność kanałów 
1 dystrybucji 

wzrost +4 0,5 

j Sprawność kanałów 
1 dystrybucji stabilizacja + 1 0,4 j Sprawność kanałów 
1 dystrybucji 

regres - 3 0,1 I 
wzrost - 5 0,3 

Intensywność konkurencji stabilizacja 0 0.2 

regres +4 0,5 

wzrost - 3 0,5 

1 Zagrożenie substytutami stabilizacja 0 0,2 I 
regres 4 0,3 1 
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TABELA 3.2 

Scenariusz optymistyczny 

ELEMENTY SCENARIUSZA SIŁA WPŁYWU 

Otoczenie kontekstowe 

Spadek inflacji +5 

Spadek restrykcyjności systemu podatkowego +5 

Zmniejszenie korupcji . 4 

Zwiększenie dostępności kredytów +5 

Średnia siła wpływu +4,75 

I Otoczenie transakcyjne 

Wzrost cen produktów +5 

Wzrost sprawności kanałów dystrybucji +4 

Spadek intensywności konkurencji +4 

Spadek zagrożenia substytutami +4 

Średnia siła wpływu +4,25 

TABELA 3.3 

Scenariusz pesymistyczny 

ELEMENTY SCENARIUSZA SIŁA WPŁYWU 

Otoczenie kontekstowe 

Wzrost inflacji 

Wzrost restrykcyjności systemu podatkowego - 5 

Wzrost korupcji - 5 

Zmniejszenie dostępności kredytów - 5 

Średnia siła wpływu - 5 

1 Otoczenie transakcyjne 

Spadek cen produktów - 5 

Spadek sprawności kanałów dystrybucji - 3 

Wzrost intensywności konkurencji - 5 

j Wzrost zagrożenia substytutami - 3 

j Średnia siła wpływu 
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Przedstawioną w przykładzie techniką scenariuszową można zastosować do oceny wartości 
złóż lub przygotowania danycłi wejściowych na etapie studium możliwości. Podejście scenariu-
szowe ocenia nie tylko wartość kapitałową złoża, ale sytuuje tę ocenę w szerszym kontekście, co 
pozwala ocenić atrakcyjność ofert kapitałowych. 

W scenariuszach rozbudowanych, stosowanych do oceny wartości złoża, wyróżnia się ocenę: 
— otoczenia kontekstowego, ze szczególnym uwzględnieniem kraju lokalizacji projektu, 

w tym zmienne: 
— polityczne (zagrożenie wojną, stabilność społeczna, klimat inwestycyjny, interwen-

cjonizm państwowy, działalność grup nacisku — np. grup ekologicznych, itp.), 
— prawne (możliwość wywłaszczenia, szczególne uregulowania prawne — np. prawo 

budowlane, prawo wodne, prawo pracy, przepisy o ochronie środowiska, itp.), 
— ekonomiczne (inflacja, podatki, możliwość transferu zysków, ulgi podatkowe, kursy 

walut, infrastruktura ekonomiczna, dostępność kredytów, itp.), 
— technologiczne (nowe technologie, cykl życia produktu, zagrożenia substytutami, 

ilość wytwarzanych odpadów, infrastruktura technologiczna, itp.), 
— demograficzna (dostępność kadry technicznej i ekonomicznej, dostępność 

pracowników, itp.), 
— otoczenia transakcyjnego, w tym zmienne dotyczące: 

— konkurentów (ilość konkurentów, pozycja konkurentów, wymiary konkurencji, 
w tym: cena, jakość, asortyment i marka produktów, podaż i zapasy produktów, itp.), 

— nabywców (siła przetargowa nabywców, wymagania cenowe, jakościowe i asorty-
mentowe, zagrożenie substytutami, popyt, itp.), 

— dostawców (siła przetargowa dostawców, cena i jakość dostaw, oferta asortymento-
wa, dostawy na czas, itp.), 

— dystiybutorów (kanały dystrybucji, koszty dystrybucji, oferta dystrybucyjna, siła 
przetargowa dystrybutorów, itp.). 

— ocenę złoża, w tym: 
— czynników geologicznych (zasoby, typ genetyczny złoża, formę i budowę złoża, 

jakość kopaliny, współczynniki zmienności, itp.), 
— czynników technicznych (głębokość zalegania, stopień geotermiczny, własność gó-

rotworu, warunki wodne, zagrożenie tąpaniami, zagrożenie radioaktywne, zagroże-
nie gazowe, itp.), 

— czynników technologicznych (podatność kopaliny na przeróbkę, filary ochronne, 
systemy eksploatacji, straty eksploatacyjne, zubożenie kopalin, stopień wykorzysta-
nia złoża, itp.), 

— czynników ekonomicznych (nakłady inwestycyjne, koszty eksploatacji, wydobycie ko-
paliny, okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, wartość zaktualizowana netto, itp.), 

— czynników ekologicznych (zapotrzebowanie na teren górniczy i strefy ochronne, za-
potrzebowanie na wodę przemysłową i pitną, odpady stałe, ciekłe i gazowe, wpływ 
na elementy infrastruktury społecznej, itp.), 

— czynników regionalnych (położenie geograficzne, stosunki klimatyczne, komunika-
cyjne i demograficzne, zaopatrzenie w wodę, energię i materiały, itp.). 

W praktyce nie wszystkie ww. czynniki muszą być wykorzystywane w scenariuszach lub też 
mogą być analizowane inne zmienne. 

G. Gierszewska i M, Romanowska (1997) wyróżniają pięć sposobów interpretacji scenariuszy: 
1. Dokonuje się analizy burzliwości otoczenia i stopnia uzależnienia organizacji od zmian 

w nich zachodzących. Im większa jest rozpiętość między scenariuszem optymistycznym 
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a scenariuszem pesymistycznym w poszczególnycłi sferacli, tym silniejsze jest uzależnienie 
organizacji od otoczenia. 

2. Pochodną pierwszego kroku we wnioskowaniu jest analiza rozpiętości scenariusza najbar-
dziej prawdopodobnego w poszczególnych sferach. Im ta rozpiętość jest większa, tym bar-
dziej niejednorodne i słabiej ustrukturalizowane będzie otoczenie. Wymaga to skupienia 
uwagi na danym segmencie otoczenia i często dokonania pogłębionych, dodatkowych badań. 

3. Określa się te sfery w otoczeniu organizacji, w których dominują szanse; w strategii organiza-
cji powinno się uwzględniać przedsięwzięcia ukierunkowane na ich wykorzystanie. Tam, 
gdzie przeważają zagrożenia, strategia powinna być nastawiona na przedsięwzięcia zmie-
rzające do ich neutralizowania. 

4. Ze scenariusza najbardziej prawdopodobnego wyodrębnia się tzw. procesy wiodące w oto-
czeniu, tj. takie, które mają silny wpływ na organizację (zarówno pozytywny, jak i negatyw-
ny) oraz wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia. Po zidentyfikowaniu, trendy te rozważa 
się pod względem ich skutków dla organizacji. 

5. Można również szacować potencjalną siłę zjawisk, które mogą niespodziewanie wpłynąć na 
realizację strategii organizacji, tworząc scenariusz niespodziankowy. Wyodrębnia się w nim 
trendy, które odznaczają się małym prawdopodobieństwem wystąpienia, ale silnym ewentu-
alnym wpływem na organizację — pozytywnym lub negatywnym. Analiza scenariusza nie-
spodziankowego stanowi punkt wyjścia w tworzeniu systemów wczesnego ostrzegania. 
Podaną przez Gierszewską, Romanowską metodę konstruowania scenariuszy można z powo-

dzeniem wykorzystać przy obliczaniu efektywności projektów inwestycyjnych dla tworzenia scena-
riuszy danych wejściowych. W tym przypadku zamiast siły wpływu określa się wartość danego 
czynnika wpływu, np. poziom cen metali (tu: miedzi) — przy trendzie wzrostowym: 2500 USD/Mg, 
przy trendzie stabilizacyjnym: 2000 USD/Mg, przy trendzie regresywnym: 1800 USD/Mg. 

Do budowy scenariuszy złożonych, np. strategicznych, mają zastosowanie modele procesualne. 
Punktem wyjścia do badania modeli jest określenie zmiennych: 
— objaśnianych, 
— objaśniających, w tym: 

a) zmiennych otoczenia transakcyjnego, oddziaływujących na zmienne modelu zazwy-
czaj w sposób bezpośredni, 
b) zmiennych otoczenia kontekstowego, oddziaływujących na zmienne modelu w sposób 
bezpośredni lub pośredni. 

Istotą metody badań jest procesualna, tj. przyczynowo-skutkowa projekcja przyszłości, 
a więc badanie zależności pomiędzy zmiennymi. 

Użyteczną techniką takich badań, czyli szukania oznak przyczynowości, jest analiza „góry lo-
dowej" (van der Heiden 2000). Wierzchołek tej góry stanowią te zmienne, które można obserwo-
wać, tj. zdarzenia. Na podstawie zdarzeń szukamy tendencji (trendów lub wzorów), a następnie 
struktury (rysunek 3.3). 

Planiści scenariuszy wychodzą z założenia, że zdarzenia nie mają charakteru przypadkowego, 
ale są ze sobą wzajemnie powiązane przez strukturę, w której przyczyny pociągająza sobą skutki, 
a jedno zdarzenie prowadzi do drugiego. 

Aby dotrzeć do tej ukrytej struktury, szukamy tych wzajemnych powiązań między wieloma 
tendencjami. Gdy przyglądamy się tendencjom, pojawiają się wyobrażenia struktury. 

Mogą one przybierać następującą postać: 
— porządku czasowego — zdarzenia są uporządkowane wzdłuż osi czasu, np. tendencje 

w przebiegu zdarzeń w czasie, 
— kowariancji — gdy różne zmienne stosują się do podobnych wzorców w czasie, 
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bliskości przestrzenno-czasowej —jeśl i jedna rzecz zawsze następuje po drugiej, 
podobieństwa postaci lub wzorca. 

Zdarzenia 
/ \ 

Tendencie i wzorce 

Demografia 

Technika Umowy 

Polityka 
Regulacje 

Prawa 
natury 

Linia 
postępowania 

Podział 
władzy Terytorium 

Rys. 3.3. „Góra lodowa" (van der Heiden 2000) 

Struktury przestrzennej, której istnienie zakładamy, używamy do połączenia przeszłości 
z przyszłością. Na proces analizy składają się w zasadzie następujące kroki (van der Heiden 
2000): 

— rozbicie bazy danycli na zdarzenia, tendencje, wzorce i strukturę, 
— wyszczególnienie ważnych zdarzeń — rzeczy, które możemy zobaczyć, 
— odkrycie tendencji — obserwowanego rozwoju zdarzeń w czasie, prowadzącego do okre-

ślenia zmiennych, 
— wnioskowanie o wzorcach na podstawie oznak przyczynowości, w odniesieniu do zacho-

wania się zmiennych, 
— sformułowanie teorii łączących system w jedną całość za pomocą powiązań przyczyno-

wych (potrzeba będzie wielu struktur ze względu na różne możliwe interpretacje wzor-
ców przyczynowych), 

— zastosowanie teorii do stworzenia wyobrażeń przyszłego rozwoju zdarzeń (przy czym 
wielość struktur prowadzi do wielości scenariuszy). 

Scenariusze funkcjonują w sferze niepewności strukturalnej. W większości przypadków po-
zostaje ona tam, gdzie zdarzenia zachodzące w otoczeniu dająsię objaśniać na wiele różnych spo-
sobów. Uświadamiamy sobie różne struktury przyczynowo-skutkowe, które mogą dawać alter-
natywne wyjaśnienia zjawisk. Oznacza to, że przyszłość wygląda odmiennie w zależności od te-
go, jaką strukturę przyjmiemy do projektowania naszego scenariusza. Ponieważ nie jest możliwe 
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przyporządkowanie prawdopodobieństw do różnycti struktur na statystycznie sensownej podsta-
wie, osoba podejmująca decyzje ma do czynienia z wieloma wariantami przyszłości, z których 
wszystkie są jednakowo prawdopodobne. 

Zbliżoną tecłinikę konstruowania scenariuszy jest analiza sieciowa. W analizie sieciowej 
zmienne modelu przedstawia się w postaci sieci (rys. 3.4). 

Zadowolenie 
klientów 

Przychód 
z produkcji 

Obrót 

Sprzedaż 
<4 

Miejsca 
sprzedaży 

Koszty 

Samofinansowanie 

Podatki 

— • 

Ocena 
aktywności 

Rys. 3.4. Przykład sieci zależności między zmiennymi (Zimniewicz 1999) 

Analizę wzajemnych oddziaływań między zmiennymi można przeprowadzić w trzech wy-
miarach (Zimniewicz 1999): 

— rodzaju oddziaływania, 
— intensywności oddziaływania, 
— czasu oddziaływania. 
Między zdarzeniami mogą występować trzy podstawowe rodzaje zależności: 
— wystąpienie danego zdarzenia „ i " sprzyja wystąpieniu zdarzenia ,J", 
— wystąpienie zdarzenia „ i " przekreśla możliwość wystąpienia zdarzenia, j " , 
— wystąpienie danego zdarzenia „ i " nie wpływa na wystąpienie zdarzenia 
Oddziaływanie równokierunkowe łatwo objaśnić, używając następujących zwrotów: 
— im większe X, tym większe Y, 
— im mniejsze X, tym mniejsze Y, 
— im mocniejsze X, tym mocniejsze Y, itp. 
Oddziaływania przeciwstawne wyrażają się takimi zwrotami, jak: 
— im większe X, tym mniejsze Y, 
— im mniejsze X, tym większe Y, 
— im mocniejsze X, tym słabsze Y, itp. 
Oddziaływanie czasowe między zmiennymi można zaznaczyć grubością strzałek. 
Intensywność oddziaływania niektórych zmiennych można ustalić ilościowo, a nie tylko 

jakościowo. 
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Prostym narzędziem, za pomocą którego można oszacować intensywność wpływów, jest ma-
cierz wpływów. Macierz taka bywa często nazywana arkuszem kalkulacyjnym (rys. 3.5). 

Intensywność oddziaływania ustala się w skali czterostopniowej: 
0 — brak oddziaływania, 
1 — mała intensywność, 
2 — duża intensywność, 
3 — bardzo duża intensywność oddziaływania. 
Na podstawie mapy wpływów zmiennych można opracować mapę intensywności i reaktyw-

ności wpływu zmiennycli (rys. 3.6). 
Wszystkie czynniki można podzielić na cztery grupy (Zimniewicz 1999): 
— aktywne, 
— pasywne, 
— krytyczne, 
— leniwe. 
Czynniki aktywne bardzo silnie wpływają na inne elementy, same jednak nie podlegają sil-

nym wpływom (wysokie wartości A w arkuszu na rysunku 3.5). 
Czynniki pasywne w małym stopniu oddziałują na inne, same jednak podlegają silnym 

wpływom (niskie wartości A). 
Czynniki krytyczne silnie wpływają na inne elementy, ale równocześnie same podlegają sil-

nym wpływom (wysokie wartości P). 
Czynniki leniwe słabo oddziałują na inne elementy, ale również same podlegają jedynie 

słabym wpływom (niskie wartości P). 

zmienne 1 2 3 4 5 S A 

1 X 3 2 4 1 10 

2 3 X 2 1 1 7 

3 4 1 X 2 2 9 

4 4 4 1 X 0 9 

5 3 4 2 4 X 13 

S P 14 12 7 11 4 

Rys. 3.5. Macierz oddziaływania zmiennych 
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Rys. 3.6. Macierz intensywności i reaktywności (Zimniewicz 1999) 
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Rys. 3.7. Macierz scenariuszowa 
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W macierzy intensywności i reaktywności w poszczególne pola macierzy wpisuje się numery 
zmiennych. 

Zmienne modelu można także podzielić z punktu widzenia kierownictwa na: 
— kierowalne, 
— niekierowalne. 
Kojarząc ww. podziały zmiennych otrzymać można macierz ośmiopolową do opracowania 

scenariuszy (rys. 3.7). Poszczególne pola macierzy wskazują, w zależności od skupienia w nich 
zmiennych, pogląd, jaki scenariusz powinien być opracowany. Przesłanki do opracowania scena-
riusza wynikają także z dokładnej analizy wszystkich etapów analizy sieciowej, która daje także 
podstawą do sformułowania problemów, które powinny być rozwiązane — lub przynajmniej bra-
ne pod uwagę — przy opracowaniu strategii przedsiębiorstwa. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono studium badań scenariuszowych w ocenie warto-
ści zasobów naturalnych kopalin. Wyróżniono umownie dwa rodzaje scenariuszy: prognostyczne 
i procesualne (przyczynowo-skutkowe). Scenariusze prognostyczne mają szerokie zastosowanie 
w projekcji danych wejściowych, objaśniających ekonometryczny model obliczania wartości 
kapitałowej złoża. Scenariusze przyczynowo-skutkowe mają zastosowanie w objaśnianiu zja-
wisk ogólniejszych — np. oceny ryzyka lokalizacji projektu w określonym kraju. Taki podział 
teclmik projekcji przyszłości ma jednak charakter umowny, ponieważ są one wobec siebie kom-
plementarne. Planowanie scenariuszowe, tj. projekcja przyszłości, umożliwia obliczanie warto-
ści oczekiwanej zdyskontowanych sald pieniężnych czyli wartości kapitałowej złoża, ocenę 
ryzyka finansowego projektu, a także strategiczną ocenę lokalizacji projektu w danym kraju. 

Metody oceny wartości złóż, wykorzystujące techniki scenariuszowe podano w następnych 
rozdziałach. 

3.2. Algorytm wyceny wartości kapitałowej zasobów złoża według 
oczekiwanej wartości zdyskontowanycłi sald pieniężnycłi 

Wartość kapitałową złoża w przedstawionej metodzie oblicza się z wzoru: 

(3.1) 

gdzie: 
Vz — wartość kapitałowa złoża [zł], 
E(NPV)RADR — wartość oczekiwana (zaktualizowana) zdyskontowanych sald pieniężnych 
przy stopie dyskontowej RADR, wyrażającej średni koszt pozyskania kapitału oraz premię za 
ryzyko projektu związanego z eksploatacją złoża [zł]. 

W celu obliczenia wartości kapitałowej złoża z wzoru (3.1) należy uprzednio obliczyć war-
tość oczekiwaną zdyskontowanych sald pieniężnych przy stopie dyskontowej wyrażającej średni 
koszt pozyskiwania kapitału bez premii za ryzyko projektu. W tym celu korzysta się z wzoru: 

= S ( i + w A C C y 

e . = Ż n c f , . p , 
i = l 
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gdzie: 
E(NPV)WACC wartość oczekiwana zdyskontowanycłi sald pieniężnycłi przy stopie dyskon-
towej równej średniemu kosztowi pozyskania kapitału [zł], 
WACC — średni koszt pozyskania kapitału [%/100], 
Et — wartość oczekiwana sald pieniężnycłi w t-tym roku [zł/rok], 
NCFti— saldo przepływów pieniężnycłi w t-tym roku przy i-tym scenariuszu zdarzeń [zł/rok], 
Pti— prawdopodobieństwo wystąpienia i-tego scenariusza zdarzeń, 
n — ilość scenariuszy zdarzeń, 
T — okres obliczeń [lata]. 

Podstawą obliczania wartości oczekiwanej netto jest opracowanie scenariuszy zdarzeń. 
Scenariusz zdarzeń jest projekcją przyszłości w zakresie tycli parametrów, które determinują 

efektywność projektu. W sensie formalnym są to dane wejściowe, w szczególności dotyczące: 
— cen produktów, 
— kosztów pozyskiwania produktów, 
— nakładów inwestycyjnycti, itp. 
Wskazówki dotyczące techniki opracowania scenariuszy podano w rozdziale 3.1. 
Odcł^ylenie standardowe, będące miarą ryzyka projektu, oblicza się z wzoru: 

E<NPV) 

(3.4) 

1=0 (1+wAccy 
Natomiast współczynnik zmienności, będący miarą jednostkowego ryzyka oblicza się 

2 wzoru: 

C V 
E(NPV) (3.5) 

WACC E ( N P V ) WACC 

Wartość oczekiwaną i odchylenie standardowe interpretuje się następująco: 
— istnieje 50% szans, że wartość osiągniętego zysku operacyjnego i wartości zaktualizowa-

nej netto będzie równa wartości oczekiwanej, 
— istnieje 68% szans, że osiągnięte wartości będą się kształtować w przedziale (E + a; E - a), 
— istnieje 95% szans, że osiągnięte wartości będą się kształtować w przedziale (E + 2a; E - 2o). 
Pomiędzy współczynnikami zmienności (CV) a premią za ryzyko (PR) występuje zależność 

podana w tabeli 3.4. 
TABELA 3.4 

Zależność pomiędzy współczynnikiem zmienności a premią za ryzyko (Sierpińska, Jachna 1993) 

WSPÓŁCZYNNIK ZMIENNOŚCI (CV) PREMIA ZA RYZYKO 
(PR) 

STOPA 
DYSKONTOWA od do 

PREMIA ZA RYZYKO 
(PR) 

STOPA 
DYSKONTOWA 

2 3 4 

1 0,0 OJ WACC 

0.1 0.3 0,01 W A C C + 0,01 

0,3 0,5 0,03 WACC + 0,03 

! OJ 0,06 WACC + 0,06 

0.7 0,9 0.1 W A C C + 0,1 

0,9 1,1 0,15 W A C C + 0,15 1 1.4 0,22 WACC + 0,22 
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Korzystając z obliczonej wartości CYWACC oraz danych zawartych w tabeli 3.4 oblicza się sto-
pę dyskontową uwzględniającą średni koszt pozyskania kapitahi oraz premię za ryzyko z wzoru: 

RADR= WACC+ PR (3.6) 

Następnie oblicza się wartość oczekiwaną przy stopie dyskontowej RADR z wzoru: 

E(NPV) ^̂  

oraz odchylenie standardowe z wzoru: 

(1+RADRy 

Wartość E(NPV)RADR określa wartość kapitałową złoża oraz określa przypuszczalne granice 
negocjacji przy ewentualnie zawieranych transakcjach pomiędzy właścicielem złoża, a nabywcą 
prawa jego użytkowania. 

We wzorach określających wartość złoża występują dwie podstawowe zmienne: okres obli-
czeń (T) oraz salda przepływów pieniężnych (NCF), które zostaną kolejno zinterpretowane. 

Okres obliczeń, jeżeli salda przepływów pieniężnych dyskontuje się moment rozpoczęcia bu-
dowy kopalni, określa wzór 3.9: 

T = T , + T , + T P + T , (3.9) 

gdzie: 
Tb— okres budowy kopalni [lata], 
Td — okres dochodzenia do pełnej zdolności produkcyjnej [lata], 
Tp — okres pełnej zdolności produkcyjnej [lata], 
T| — okres likwidacji kopalni [lata]. 

Okres budowy kopabii pizyjmuje się jako okres normatywny, ustalony np. na podstawie analogii. 
Okres dochodzenia do pełnej zdolności produkcyjnej oblicza się z wzoru: 

W - W ^ (3.10) 

gdzie: 
W — wydobycie kopaliny w okresie pełnej zdolności produkcyjnej [Mg/rok], 
Wp — wydobycie kopaliny w pierwszym roku eksploatacji [Mg/rok], 
Sd — stopa wzrostu wydobycia. 

Okres likwidacji kopalni oblicza się z wzoru: 

„ W - W , (3.11) 

gdzie: 
Wk — wydobycie kopaliny w ostatnim roku eksploatacji [Mg/rok], 
Sp — stopa spadku wydobycia. 
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Ilość wydobytej kopaliny w okresie Ta oblicza się z wzoru; 

W p + W W p + W W - W p ( 3 .12 ) 
yu = 1: j = P . L ^ ^ 
^ 2 2 s . W 

Ilość wydobytej kopaliny w okresie Ti oblicza się z wzoru: 

W , + W w , + w W - W , ( 3 . 13 ) 

' " 2 " 2 ' s W 

Ilość wydobytej kopaliny w okresie Tp oblicza się z wzoru 

100-s C3 14̂  
W = 0 - W - W 

P ^100-u ^^ 

gdzie: 
Q — zasoby przemysłowe obszaru górniczego [Mg], 
s — straty eksploatacyjne [%], 
u — zanieczyszczenie kopaliny [%]. 

Okres pełnej zdolności produkcyjnej oblicza się z wzoru: 

^ ^ W P (3.15) 
d W 

lub po podstawieniu (3.12-5-3.14) do (3.15): 

100-s_Wp+W W-Wp^W.+W W-W, (3.16) 

2 ' s ,W ~ 2 ' SpW 

Okres obliczeń powinien spełniać warunek: 

(3.17) 
dep 

gdzie: 

dep — średnia stopa amortyzacji majątku trwałego. 

Taki warunek jest uzasadniony tym, że: 

— tylko raz w obliczeniach występują początkowe nakłady inwestycyjne i nakłady na 
likwidację kopalni, 

— jeżeli okres eksploatacji wydłuża się, to przyrosty wartości kapitałowej złoża nie są 
adekwatne do wielkości złoża. W przypadku, gdy: 

( 3 . 18 ) 

dep 

wartość kapitałową złoża proponuje się obliczać z wzoru: 

Vdep 

Q c a H . (3.19) 
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gdzie: 
Q c a ł k . — całkowite zasoby przemysłowe złoża [Mg], 
Q d e p — zasoby przemysłowe wydobyte w okresie amortyzacji środków trwałycłi [Mg'. 

Drugą istotną zmienną w modelu obliczeń wartości złoża jest saldo przepływów pieniężnycłi. 
Saldo przepływów pieniężnycłi (NCFt) stanowi różnicę między wpływami i wydatkami w ro-

ku obliczeniowym. Wpływy i wydatki należy odróżnić od przychodów i kosztów. 
Dla złóż niezagospodarowanycli saldo przepływów pieniężnych oblicza się z wzoru: 

NCF, =EBiT, (l-tp, )+DEP, +WC, (3.20) 

gdzie: 
EBiTt — zysk operacyjny w t-tym roku [zł/rok], 
tp, — stopa podatkowa w t-tym roku [%/100], 
DEP — kwota amortyzacji w t-tym roku [zł/rok], 
VJt — nakłady inwestycyjne w t-tym roku [zł/rok], 
WCt — nakłady na zapas środków obrotowych w t-tym roku [zł/rok], 
Vu — wpływy lub wydatki związane z likwidacją kopalni [zł/rok]. 

Dla złóż zagospodarowanych (kopalń czynnych) saldo przepływów pieniężnych oblicza się 
z wzoru: 

NCF, =EB iT , ( l - t pJ+y , (3.21) 

Przyjęto tutaj założenie, że bieżące nakłady inwestycyjne są finansowane z amortyzacji, nato-
miast wartość środków trwałych utrzymuje się na stałym poziomie. 

We wzorze (3.21) punktem wyjścia do obliczania salda przepływów pieniężnych jest zysk 
operacyjny a nie zysk netto. Różnica między zyskiem operacyjnym a zyskiem netto polega na 
tym, że zysk operacyjny jest zyskiem nie uwzględniającym kosztów finansowych (obsługi 
długu), liczonym przed opodatkowaniem. Kosztów finansowych nie uwzględnia się dlatego, że 
występują one w stopie dyskontowej przyjmowanej na poziomie kosztu kapitału. 

Nakłady inwestycyjne, podobnie jak nakłady na zapas środków obrotowych, są ujmowane 
w całkowitej wielkości, niezależnie od źródła ich finansowania. Wpływy lub wydatki związane 
z likwidacją kopalń występują tylko wówczas, gdy nie stanowią składnika kosztów. 

Zysk operacyjny oblicza się z wzoru: 

EBiT, =P^-C, (3.22) 

gdzie: 
P, — przychody z działalności operacyjnej (wpływy pieniężne) [zł/rok], 
Ct — koszty działalności operacyjnej (wraz z amortyzacją) [zł/rok]. 

Przychody z działalności operacyjnej można obliczyć z wzoru: 

P, = W , p „ (3.23) 

przy czym: 

Pu (3.24) 
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gdzie: 
Pki— cena kopaliny [zł/Mg], 
P f— cena produktu finalnego [zł/Mg], 
Y — wycłiód produktu finalnego z 1 Mg kopaliny [%/100], 
Cwft— koszt pozyskiwania produktu finalnego z wydobytej kopaliny [zł/Mg]. 

Wzór (3.24) ma wymiar ogólny. W odniesieniu do poszczególnych rodzajów kopalin należy 
konkretyzować wzory na cenę kopaliny. 

Koszty działalności operacyjnej, oblicza się z wzoru: 

C, =W,c, (3.25) 

gdzie: 
Ct^—jednostkowy koszt wydobycia kopaliny [zł/Mg]. 

Kwotę amortyzacji, występującą we wzorze (3.18), można obliczyć z wzoru: 

DEP, =depVJ, (3.26) 

Wpływy lub wydatki związane z likwidacją kopalń oblicza się na podstawie planu likwidacji 
z wzoru: 

% = v „ , - c , . ( 3 . 2 7 ) 

gdzie: 
Vni — wartość rynkowa likwidowanego majątku [zł/rok], 
Ctt—^ wydatki finansowe na likwidację kopalni nie ujęte w kosztacli wydobycia kopaliny [zł/rok]. 

W metodzie uproszczonej NPV oblicza się z wzoru: 

( l + WACa^^- l VL (3.28) 
NP V= NCF —^ ^ 7 - VJ± 7 ^ 

WACC (1+WACC)^ (1+WACC)^ 

gdzie: 
NCF — saldo przepływów pieniężnych w okresie obliczeniowym (stałe)[zł/rok], 
VJ — całkowite nakłady inwestycyjne, które przyjmuje się, że są ponoszone w roku zerowym [zł], 
VL — całkowita wartość likwidacji kopalni [zł]. 

Uproszczenie metody polega na tym, że przyjmuje się stałe przepływy pieniężne w okresie 
eksploatacji złoża oraz że nakłady inwestycyjne są ponoszone w całości w momencie zerowym, 
a nakłady na likwidację kopalń w ostatnim roku okresu obliczeniowego. 

Roczne saldo przepływów pieniężnych oblicza się z wzoru: 

N C F = E B i T ( l - t „ ) +DEP (3.29) 

przy czym: 

DEP=dep(VJ-WC) (3.30) 

gdzie: 
NCF — średnioroczne saldo przepływów pieniężnych [zł/rok], 
EBiT — średnioroczny zysk operacyjny netto [zł/rok]. 
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tp — średnia stopa podatkowa [%/100], 
DEP — średnioroczna kwota amortyzacji [zł/rok], 
dep — średnia stopa amortyzacji [%/100], 
WC — nakłady na początkowy zapas środków obrotowycłi [zł]. 

Roczne saldo przepływów pieniężnycłi dla czynnycłi kopalń oblicza się z wzoru: 

N C F = E B i T ( l - t p ) (3.31) 

ponieważ przyjmuje się, że bieżące nakłady inwestycyjne finansowane są z amortyzacji. 
Przeciętny, roczny zysk operacyjny oblicza się z wzoru: 

E B i T - P - C (3.32) 

gdzie: 
P — przeciętne, roczne przychody z działalności operacyjnej (wpływy pieniężne) [zł/rok], 
C — przeciętne roczne koszty działalności operacyjnej. 

Przycłiody z działalności operacyjnej oblicza się z wzoru: 

P = W p , (3.33) 

przy czym: 

Pk=PYCwr (3-34) 

gdzie: 
pk — przeciętna cena kopaliny [zł/Mg], 
p — przeciętna cena produktu finalnego [zł/Mg], 
y — wycłiód produktu finalnego z 1 Mg kopaliny, 
Cwf— przeciętny koszt pozyskania produktu finalnego z kopaliny 

Koszty działalności operacyjnej oblicza się z wzoru: 

C= W c (3.35) 

gdzie: 
c — przeciętny koszt wydobycia kopaliny [zł/Mg]. 

Wpływy lub wydatki związane z likwidacją kopalni oblicza się z wzoru: 

V , = y „ C , (3.36) 

gdzie: 
Vni — wartość rynkowa likwidowanego majątku [zł], 
Cl — wydatki na likwidację kopalni nie ujęte w kosztacłi wydobycia kopaliny [zł]. 
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3.3. Algorytm wyceny wartości kapitałowej złoża według teorii 
użyteczności 

Projekty inwestycyjne, w szczególności mające na celu zagospodarowanie i eksploatację za-
sobów naturalnycli kopalin, są oceniane z dwóch głównycłi punktów widzenia: efektywności 
ekonomicznej i ryzyka projektu. Metodą oceny wartości zasobów w złożu, która wiąże wymie-
nione kryteria oceny jest teoria użyteczności. Wyraża ona preferencje inwestora wobec dochodu 
i wobec ryzyka. 

Teoria użyteczności bazuje na założeniu, że satysfakcja inwestora nie musi być proporcjo-
nalna do wzrostu zysku lub stopy zwrotu. Zazwyczaj krańcowa użyteczność ma charakter ma-
lejący. Ponadto kryterium użyteczności ma źródło w awersji inwestorów do ry2syka. Założenia te 
potwierdza tzw. „paradoks petersburski" sformułowany przez Nicholasa Bemoulliego, a roz-
wiązany na gruncie teorii użyteczności przez Daniela Bemoulliego. Paradoks ten polega na tym, 
że wrzucie monetą, za wyrzucenie np. orła za n-tym razem płaci się 2" zł (podwójną stawkę). 
Wartość oczekiwana wygranej jest równa: 

E=0,5-2'+0,5-0,5-2^+0,5-0,5-0,5-2' + ... 1+1+1+...=oo 

Wydawałoby się, że gracze powinni obstawiać duże kwoty na duże numery. Tymczasem tak 
nie jest. Gra przyciąga niewielu graczy, którzy obstawiają małe kwoty za niskie numery, a zatem 
kryterium wartości pieniężnej, podejmowane w warunkach ryzyka, nie zawsze jest kryterium 
właściwym. Bemoulli, wychodząc z założenia, że ludzie przypisują ryzyku różne wartości sfor-
mułował następującą tezę: „użyteczność będąca wynikiem jakiegokolwiek niewielkiego wzrostu 
zamożności będzie odwrotnie proporcjonalna do ilości dóbr uprzednio posiadanych". Tę samą te-
zę jeden z milionerów, powierzając prowadzenie swoich interesów pełnomocnikowi, sfor-
mułował w formie przestrogi: „proszę pamiętać, że ja już jestem bogaty". Praktyczny sposób wy-
znaczania funkcji użyteczności polega na tym, że zakłada się sytuację, w której można podjąć, na 
przykład, trzy decyzje odnośnie projektu inwestycyjnego, przy czym każdej z tych decyzji można 
przyporządkować trzy stany projekcji wyników odpowiadającymi im prawdopodobieństwa-
mi (tab. 3.5). 

Procedura wyznaczania funkcji użyteczności ma następujący przebieg: 
1. Dwóm skrajnym wynikom finansowym przypisuje się arbitralnie odpowiednie użyteczności, np.: 

— 80 jednostkom pieniężnym opowiada użyteczność wyrażona cyfrą 1, 
— 30 jednostkom strat finansowych odpowiada użyteczność wyrażona cyfrą 0. 

TABELA 3.5 

Efektywność projektów inwestycyjnych przy różnych scenariuszach zdarzeń 

DS(P) S,(P.) S2(P2) S3(P3) 

DI 80 (0,6) 10(0,1) -30 (0,3) 

D2 50 (0,5) 30 (0,3) -10 (0,2) 

D3 0 0 0 

S — prognozowany scenariusz zdarzeń. 

D — wariant projektu inwestycyjnego. 

(P) — prawdopodobieństwo wystąpienia i-tego scenariusza zdarzeń. 
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2. Wyznaczamy użyteczność pośredniego wyniku finansowego z przedziału {-30; 80}, np. 50 
jednostek finansowych, pytając inwestora, jaką zaakceptowałby sytuację w zamian za pewne 
50 jednostek finansowych. 

50 (pewne) 

Sytuacja 

80 p 

I 

0 

2 

OJ 

3 

0,2 

4 

0,3 

5 

0,4 

6 

0,5 

7 

0,6 

II 

8 

0,7 

9 

0,8 

10 

0.9 —— 
-30 p 

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0.4 0,3 0,2 0.1 

Jeżeli, np., akceptowana jest tylko sytuacja nr 10, to można zapisać równorzędność: 

U(50)=0,9U(80)+0,lU(-30) 

czyli 

U(50)=0,9-l+0=0,9 

3. W podobny sposób wyznacza się użyteczność pozostałych wielkości finansowych (przy 
czym teraz można także wykorzystać U(50)), uzyskując w ten sposób fiinkcję użyteczności. 
Jeżeli przyjmie się, że prawdopodobieństwo, przy którym decydent nie ma preferencji wybo-
ru, dla 30 wynosi 0,8, dla 10 — 0,5, dla O — 0,3, a dla (-10) — 0,15, to otrzyma się nastę-
pujące użyteczności wszystkich wyników (Supemet 1997): 

Wyniki (np. E(NPV) w tys. zł) 
80 
50 
30 
10 

O 

- 1 0 
-30 

Użyteczności 
1 
0,9 
0,8 
0,5 
0,3 
0,15 
O 

Dla projektów inwestycyjnych Dj, D2, D3 wartości oczekiwane E(NPV) wyniosą: 

E(NPV)d, =80-0,6+100,l(-30'0,3)=40 

E(NPV)o2=50-0,5+30-0,3+(-10 0,2)=:32 

E ( N P V ) , 3 = 0 

natomiast oczekiwane użyteczności: 

E(U,) i„ =1-0,6+0,5-0.1+0-0,3=0,65 

E(Ui =0,9-0,5+0,8-0,3+0,15-0,2=0,72 

E(U, =0,3-0,1 = 0,3 

Z przykładu wynika, że według kryterium wartości oczekiwanej E(NPV) należy wybrać pro-
jekt Dl , natomiast według kryterium użyteczności E(U) należy wybrać projekt D2. Wyniki za-
leżą oczywiście od funkcji użyteczności określającej stosunek inwestora do ryzyka. 

Użyteczności można przypisywać wynikom finansowym (np. E(NPV)) lub oczekiwanym 
stopom zwrotu E(NPVR). 
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W praktyce stosuje się często następujące funkcje użyteczności (Jajuga & Jajuga 1998): 
a) kwadratową funkcję użyteczności: 

u(R) = b R - a R ' (3.37) 

przy czym: 

a,b>0 

gdzie: 
R -— stopa zwrotu, 
a,b — współczynniki 

Jest to funkcja rosnąca do momentu — , natomiast powyżej tej wartości wzrost stopy zwrotu 

pooduje spadek użyteczności. 
b) pierwiastkową funkcję użyteczności: 

u(R)=R"' ' (3.38) 

Inwestor o pierwiastkowej funkcji użyteczności cłiarakteryzuje się wzrostem użyteczności 
w miarę wzrostu stopy zwrotu i awersją do ryzyka, 

c) logarytmiczną funkcję użyteczności: 

u(R)=lnR (3.39) 

Inwestor o logarytmicznej funkcji użyteczności cłiarakteryzuje się wzrostem użyteczności 
w miarę wzrostu stopy zwrotu i awersją do ryzyka. 

3.4. Kryteria pomocnicze w ocenie wartości złóż 

W ocenie wartości złóż niezagospodarowanych i zagospodarowanycłi znajdują także zasto-
sowanie kryteria pomocnicze. Dla złóż niezagospodarowanycłi stosuje się takie kryteria, jak 
w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych — w szczególności: w przypadku kryteriów 
statycznych prostą stopę i okres zwrotu, a w przypadku kryteriów dynamicznych wewnętrzną 
i zmodyfikowaną stopę zwrotu oraz zdyskontowaną stopę zwrotu. W ocenie złóż zagospodaro-
wanych zastosowanie mają ponadto następujące wskaźniki: zysk operacyjny i zysk netto, próg 
rentowności, punkty krytyczne, marginesy bezpieczeństwa, wskaźniki rentowności i dźwignia 
operacyjna. 

Kryteria pomocnicze mają szczególne znaczenie, gdy inwestor ma możliwości wyboru złoża, 
czyli służyć one mogą do selekcji projektów inwestycyjnych. 

Prosta stopa zwrotu określa stosunek rocznego zysku netto, powiększonego o koszt amortyza-
cji i zapłacone odsetki bankowe, osiąganego w czasie funkcjonowania przedsięwzięcia, do war-
tości kapitału służącego sfinansowaniu początkowych nakładów inwestycyjnych. 

Prostą stopę zwrotu oblicza się z wzoru: 

EAT+DEP+J (3,40) 
SRR= -
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gdzie: 
EAT — zysk netto z okresu eksploatacji przy pełnej zdolności produkcyjnej kopalni [zł/rok], 
DEP — roczna kwota amortyzacji [zł/rok], 
J — roczna kwota odsetek od kredytów [zł/rok], 
VJ — całkowite nakłady inwestycyjne [zł]. 

Okres zwrotu jest to czas, w którym odzyskuje się początkowe nakłady inwestycyjne (bez 
nakładów odtworzeniowycli) przez wypracowany zysk, stanowiący sumę: 

— zysku netto (po opłaceniu podatków), 
— kosztów amortyzacji, 
— odsetek od kredytów bank o wy cli. 
Zwrot nakładów następuje wtedy, gdy wartość skumulowana—będąca różnicą poniesionych 

nakładów (do danego roku włącznie) i uzyskanych (do tego roku włącznie) dochodów (lub 
innych czynników zwracających nakłady) osiąga zero. Oznacza to zrównanie poniesionych 
nakładów i uzyskanych dochodów. Obliczanie okresu zwrotu polega, więc na poszukiwaniu naj-
mniejszej wartości T, takiej, że: 

I z , - 1 > 0 
(3.41) 

co ilustruje poniższa tabela; 

TABELA 3.6 

Obliczanie okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych (Wrzosek 1994) 

ROK 
N A K Ł A D Y 
(WYDATKI 

INWESTYCYJNE) 

DOCHODY 
(WPŁYWY WYDATKI BIEŻĄCE) 

WARTOŚĆ 
SKUMULOWANA 

0 1000 -1000 

1 230 -770 

2 280 -490 

3 — 300 -190 

4 280 90 

W uproszczeniu okres zwrotu można obliczyć jako odwrotność prostej stopy zwrotu: 

P P = 
1 

SRR 
(3.42) 

Wewnętrzna stopa zwrotu (internat rate of return, IRR) jest stopą dyskontową, przy której 
wartość zaktualizowana wydatków pieniężnych równa się wartości zaktualizowanej wpływów 
pieniężnych. Inaczej mówiąc, jest to stopa, której wartość zaktualizowana efektów równa się 
wartości zaktualizowanej nakładów inwestycyjnych, a NPV jest równa zeru. 

Projekt inwestycyjny może zostać zaakceptowany, jeżeli IRR jest wyższa niż stopa granicz-
na, która jest najniższą możliwą do przyjęcia stopą zwrotu z zainwestowanego kapitahj. Gdy 
przeprowadza się porównanie różnych wariantów inwestycyjnych, należy wybrać wariant o naj-
wyższej IRR (jeżeli jej poziom jest wyższy od poziomu granicznego). 
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Obliczenie IRR polega na określaniu: 
— przepływów pieniężnych netto, 
— współczynnika dyskontowego at przy różnych, kolejno wyższych, stopach dyskontowych, 
— wartości zaktualizowanej netto (NPV), przy kolejno coraz wyższej stopie dyskontowej, 

aż do otrzymania NPV=0, 
— gdy ujemne i dodatnie NPV, obliczone dla różnych poziomów stopy dyskontowej 

zbliżone są do zera, wtedy stosuje się do obliczenia IRR formułę interpolacji linowej: 

(3-43) 

gdzie: 
ri — niska stopa dyskontowa, 
r2 — wysoka stopa dyskontowa, 
(r2 - ri) — dwa punkty procentowe, 
PV to NPV>0 oraz NV to NPV<0. 

Wewnętrzna stopa zwrotu jest przydatna do oceny efektywności inwestycji zwanych czysty-
mi, to znaczy takich, z którymi wiążą się wpływy i wydatki pieniężne rozkładające się w czasie, 
w sposób umożliwiający uzyskanie tylko jednej wartości stopy dyskontowej, przy której NPV=0. 

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa wzrostu (MIRR) jest to stopa dyskontowa, przy której 
wartość zaktualizowana wydatków związanych z realizacją projektu jest równa zaktualizowanej 
wartości końcowej wpływów. 

MIRR oblicza się ze wzoru: 

y _i=o 

; ^ ( i + W A C C y " ( I+MIRR)" 

gdzie: 
K| — wydatki pieniężne w t-tym roku obliczeniowym [zł/rok], 
p̂  — wpływy pieniężne w t-tym roku [zł/rok], 
n — okres obliczeniowy [lata], 
WACC — średnioważona stopa kosztu kapitału [%/100], 
MIRR — zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu [%/100]. 

Wzór można napisać w postaci: 

(1+WACC) n - l 
(3.45) 

— 1 
K. 

ffo (1+WACC)' 

MIRR jest poszukiwaną stopą zwrotu. Jeżeli: 

MIRR<r 

to projekt jest nieopłacalny. 

75 



Wycena wartości zasobów złoża — nowa strategia i metody wyceny 

MIRR usuwa niedogodności związane z IRR i daje przy selekcji projektów wyniki identyczne 
zNPV. 

Zdyskontowana stopa zysku jest stosunkiem wartości zaktualizowanej netto do wartości zak-
tualizowanych nakładów inwestycyjnycłi: 

NPV (3 46) 

gdzie: 
NPVR — zdyskontowana stopa zysku [%/100], 
NPV — wartość zaktualizowana netto [zł], 
PVJ — zaktualizowane nakłady inwestycyjne [zł]. 

Jeśli okres budowy nie przekracza jednego roku, wartość nakładów inwestycyjnych nie musi 
być dyskontowana. Wskaźnik NPVR pokazuje, jakim nakładem inwestycyjnym jest osiągana 
wartość zaktualizowana netto i służy jako metoda selekcyjna w przypadku możliwości zastoso-
wania projektów wariantowych. 

Próg rentowności {break-even pointy BEP) określa punkt wyrównania przychodów ze sprze-
daży z kosztami ich pozyskania, to jest punkt, przy którym przedsiębiorstwo osiąga zerowy wy-
nik finansowy. 

Próg rentowności oblicza się przyjmując następujące założenia: 
— koszty produkcji są funkcją ilości produkcji lub wielkości sprzedaży, 
— wartość produkcji równa jest wartości sprzedaży, 
— koszty stałe są jednakowe dla każdej ilości produkcji, 
— jednostkowe koszty zmienne są stałe i wskutek tego całkowite zmienne koszty produkcji 

zmieniają się proporcjonalnie do ilości produkcji, 
— jednostkowe ceny sprzedaży produktu lub produktów nie ulegają zmianie z upływem cza-

su i ze zmianami skali produkcji; wartość sprzedaży jest więc funkcją liniową jednostko-
wej ceny sprzedaży i ilości sprzedawanych produktów, 

— obliczenia powinny się opierać na danych z normalnego roku eksploatacji obiektu, 
— poziom jednostkowy cen sprzedaży oraz kosztów zmiennych i stałych pozostaje nie-

zmieniony, 
— asortyment produktów w czasie objętym analizą powinien pozostać niezmieniony. 
Algebraiczne formuły do obliczenia progu rentowności wprowadza się wychodząc z nastę-

pujących zależności: 
— wartość sprzedaży = koszty produkcji, 
— wartość sprzedaży = ilość sprzedaży x cena jednostkowa sprzedaży, 
— koszty produkcji = koszty stałe + (jednostkowe koszty zmienne x ilość sprzedaży). 
Zgodnie z podanymi wyżej założeniami, równanie do obliczenia minimalnej ilości produkcji 

ma postać: 

pBE?^^ =vBEP(ij+F (3.47) 

skąd: 

p - v 
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gdzie: 
p — cena jednostkowa produktu [zl/jedn.], 
V —jednostkowy koszt zmienny [zł/jedn.], 
F — koszt stały [zł/rok], 
BEP(i) — próg rentowności w jednostkach produkcji [jedn. prod./rok]. 

Próg rentowności wyrażony w wartości produkcji w zł/rok oblicza siq ze wzoru: 

BEP„ 

Próg rentowności wyrażony w procentach wykorzystania mocy produkcyjnych oblicza się ze 
wzoru: 

RFP F i no (3.50) 

gdzie: 
Qniax — maksymalna zdolność produkcyjna [jedn. prod. /rok]. 

Graniczne poziomy cen i kosztów zapewniające zerowy wynik finansowy (punkty krytyczne) 
wyznacza się z równania kosztów wartości produkcji (graniczny.poziom wielkości produkcji 
określają progi rentowności opisane powyżej): 

PQ=VQ+F (3.51) 

Graniczny poziom ceny jednostkowej wyniesie: 

F (3.52) 
p . =v+— r m m ^ 

Graniczny poziom jednostkowych zmiennych kosztów produkcji wyniesie: 

F (3.53) 
V =D — max r Q 

Graniczny poziom kosztów stałych wyniesie: 

, F _ = Q ( P - V ) (3.54) 

Marginesy bezpieczeństwa ustalone w stosunku do progów rentowności określają rezerwę 
w parametrach opisujących aktualnie w przedsiębiorstwie wielkość produkcji, wielkość sprze-
daży, procent wykorzystania mocy produkcyjnych w stosunku do wartości progowych; inaczej 
można tłumaczyć je jako możliwość wzrostu wartości progowych przy zachowaniu zerowego 
wyniku finansowego. Marginesy bezpieczeństwa oblicza się ze wzorów: 

MB,, =Q-BEP, , (3.55) 

(3.56) 

=100-BER., (3.57) 
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gdzie: 
MB — marginesy bezpieczeństwa wyrażone różnicą między aktualną wielkością parametrów 
a progami rentowności, 
Q — aktualna wielkość produkcji [jedn. prod./rok], 
S — aktualna wartość sprzedaży [zł/rok]. 

Marginesy bezpieczeństwa progu rentowności można także wyrazić w procentach aktualnej 
wielkości produkcji i wartości sprzedaży: 

(3.58) 

S - B E ą ^ , ( 3 . 59 ) 
^ 100 

gd^ie: 
MB — marginesy bezpieczeństwa wyrażone w procentach aktualnej wielkości parametrów. 

Marginesy bezpieczeństwa, określone w stosunku do punktów krytycznych cen i kosztów, 
wyrażają rezerwę, jaka występuje pomiędzy aktualną ceną produktów i jednostkowymi kosztami 
zmiennymi oraz kosztami stałymi a wartościami granicznymi tych parametrów. Oblicza się je ze 
wzorów: 

(3.60) 

(3.61) 

M B , p , = F _ - F (3.62) 

Rentowność kapitału (aktywów) ogółem objaśnia wzór: 

E B i T ( l - t p ) ( 3 .63 ) 

gdzie: 
tp — stopa podatkowa [%/100], 
VJ — aktywa ogółem [zł]. 

Rentowność kapitału własnego określa wzór: 

V J^ 

gdzie: 
EAT — roczny zysk netto [zł/rok], 
VJw — aktywa własne [zł]. 

Dźwignia operacyjna oznacza wagę kosztów stałych w działalności przedsiębiorstwa. 
Stopień dźwigni operacyjnej określa przyrost zysku operacyjnego do przyrostu sprzedaży. Jeżeli 
na przykład stopień dźwigni operacyjnej D0L=1,5 oznacza to, że jeżeli wartość sprzedaży 
wzrośnie o 10%, to zysk operacyjny wzrośnie o 15%. Wynika to z faktu, że koszty stałe kopalni 
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nie ulegają zmianie. Duży stopień dźwigni operacyjnej jest ryzykowny, ponieważ mały wzrost 
sprzedaży powoduje duży (stosownie do stopnia dźwigni operacyjnej) wzrost zysku 
operacyjnego, ale także mały spadek sprzedaży powoduje duży spadek zysku operacyjnego. 

Stopień dźwigni operacyjnej oblicza się z wzoru: 

(3.65) 
W ( p - v ) - F 

gdzie: 
W — roczna produkcja [Mg/rok], 
p —jednostkowa cena produktu [zł/Mg], 
V —jednostkowy koszt zmienny wytworzenia produktu [zł/Mg], 
F — roczne koszty stałe [zł/rok]. 

W objaśnieniu wartości złoża stosuje się kilka wybranycłi kryteriów oceny. 
Omawianą w rozdziale problematykę zamknięto oprogramowaniem własnym pt. „Wycena 

wartości złóż". 



4. PROBLEM NIEPEWNOŚCI I RYZYKA W PROCESACH 
WYCENY ZASOBÓW — INNE SCENARIUSZE 

r • 

METODY OCENY WARTOŚCI ZŁOZ 
(MINIMAKSUI MAKSYMINU) ORAZ 
METODA DRZEW DECYZYJNYCH 

4.L Metoda minimaksu i maksyminu 

Opisane metody służą do porównawczej oceny wartości złóż, czyli do selekcji ofert kapi-
tałowych w zakresie zagospodarowania i eksploatacji złóż. Mogą być stosowane w powiązaniu 
z metodą określania wartości zasobów na podstawie zdyskontowanych sald pieniężnych, przed-
stawionych w rozdziale 3.2. Punktem wyjścia zastosowania, a zarazem warunkiem wykorzysta-
nia niżej opisanych metod jest: 

— kilka projektów inwestycyjnych dotyczących eksploatacji jednego złoża lub różnych złóż, 
— kilka scenariuszy zdarzeń w zakresie analizowanych projektów, 
— obliczone NPV dla każdego projektu i każdego scenariusza zdarzeń. 
Przedstawione metody odzwierciedlają preferencje inwestora do ryzyka i jego ogólną filozo-

fię życiową. Do podstawowych kryteriów selekcji projektów inwestycyjnych z omawianej grupy 
metod należą: 

— kryterium pesymizmu (maksyminu), 
— kryterium optymizmu, 
— kryterium ostrożnego optymizmu, 
— kryterium minimaksu. 
Kryterium pesymizmu (maksyminu) zaproponowane przez A. Walda (Supemet 1997) 

zakłada, że niezależnie od tego, który kierunek działania wybierze inwestor, zawsze wystąpi taki 
stan świata zewnętrznego, który przyniesie mu najgorszy wynik. Inwestor kierując się kryterium 
pesymizmu wybiera najlepszy wariant projektu z najgorszych scenariuszy. Tak sformułowane 
kryterium jest pośrednią oceną zasobów złoża w tym sensie, że inwestor selekcjonując różne pro-
jekty zagospodarowania złóż, wybrany według takiego kryterium wariant uważa się za najlepszy, 
a wartość zasobów tego złoża została wcześniej obliczona według algorytmu podanego w roz-
dziale 3.2. Procedurę wyboru projektu inwestycyjnego podano w tabeli 4.1. 

TABELA 4.1 

Procedura wyboru projektu inwestycyjnego według metody maksyminu 

s 

1 ^ 
s, S2 S3 NAJGORSZY 

SCENARIUSZ 

NAJLEPSZY 
WARIANT 

Z NAJGORSZYCH 
SCENARIUSZY 

D, 100 80 50 50 

D2(60) 

L 
D, 60 110 90 60 D2(60) 

L D, 90 115 40 
" 1 III 1 lUi II1 1 , 

40 
'1 aegaaft3ea»B«Ba8'H.—III • 

D2(60) 

L 
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Kryterium optymizmu zaproponowane przez L. Hurwicza (Supemet 1997) zakłada, że — 
niezależnie od tego, który kierunek działania wybierze inwestor — zawsze wystąpi taki stan 
świata zewnętrznego (scenariuszy), który przyniesie mu najlepszy wynik. Inwestor kierując się 
kryterium optymizmu wybiera projekt najlepszy z najlepszych scenariuszy. Procedurą wyboru 
projektu inwestycyjnego według tej metody podano w tabeli 4.2. 

TABELA 4.2 

Procedura wyboru wariantu inwestycyjnego według kryterium optymizmu 

s 

D 
s, S2 S 3 

NAJLEPSZY 
SCENARIUSZ 

NAJLEPSZY 
WARIANT 

Z NAJLEPSZYCH 
SCENARIUSZY 

Dl 100 80 50 100 

D3(115) D2 60 110 90 110 D3(115) 

Di 90 115 40 115 

D3(115) 

Kryterium optymizmu jest często modyfikowane preferencją optymizmu inwestora określaną 
prawdopodobieństwem wystąpienia sytuacji optymistycznej (p) i pesymistycznej (1-p). Zasadę 
wyboai wariantu inwestycyjnego ilustruje tabela 4.3. 

TABELA 4.3 

Kryterium wyboru projektu inwestycyjnego według metody ostrożnego optymizmu (p=0,6) 

S 

D 
S, 

• • • - • 

S2 S3 
NAJLEPSZY 

WYNIK 
NAJGORSZY 

W Y N I K 
OCZEKIWANY 

W Y N I K 

D, 100 80 50 100 50 1000,6+50-0,4-80 

D2 60 110 90 110 60 1100.6+600,4=90 

D3 90 115 40 
Ą 

114 40 1150.6+400,4=85 

Według kryterium ostrożnego optymizmu optymalną decyzją jest decyzja D2. 
Kryterium utraconych korzyści, opracowane przez L.P. Savage*a (Supemet 1997) opiera się 

na zasadzie wyboru takiej decyzji, przy której — znając już scenariusze zdarzeń — żal decydenta 
będzie najmniejszy z tego powodu, że nie wybrał optymalnej decyzji. Procedurę wyboru decyzji 
podano w tabelach 4.4,4.5 i 4.6. 

TABELA 4.4 

Prognozowana efektywność projektów 

S 

1 ^ 
s, S2 S 3 

D, 100 80 50 

D: 60 110 90 

Dj 90 115 40 j 
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Prognozowana wielkość utraconych korzyści 

TABELA 4.5 

s 
• 

D 
s, S2 S3 

D, 0 35 40 

D2 40 5 0 

D3 10 0 5 0 , 

Wybór projektu inwestycyjnego według metody minimaksu 

TABELA 4.6 

s 

s, S2 S3 
MAKSYMALNE 

UTRACONE 
KORZYŚCI 

MINIMUM 
MAKSYMALNYCH 

UTRACONYCH 
KORZYŚCI 

D, 0 35 40 40 40 

Da 40 5 0 40 

D3 10 0 50 50 

Według kryterium minimaksu należy wybrać do realizacji projekt Dj lub Dj. 
W trakcie badań realizatorzy projektu doszli do wniosku, że metody operacyjne nie stanowią 

odrębnych metod wyceny zasobów złóż, lecz są powiązane z metodą wyceny za pomocą zdys-
kontowanych sald pieniężnych. Powyższy rozdział obejmuje zatem tylko procedurę postępowa-
nia po uprzednim obliczeniu wartości zasobów złóż, omówionymi w poprzednich rozdziałach. 

Metody operacyjne wskazują jedynie na preferencje decydenta (inwestora lub nabywcy 
złoża/koncesji) wobec niepewności i ryzyka, w przypadku gdy mamy do czynienia z konieczno-
ścią wyboru pomiędzy różnymi projektami, charakteryzującymi się różnymi poziomami niepew-
ności, co skutkuje różnymi scenariuszami zdarzeń. 

Z powyższych powodów zdecydowano się na głębszą analizę metodyki wyceny za pomocą 
zdyskontowanych sald pieniężnych (rozdział 3). 

Zagadnienie preferencji inwestora wobec niepewności i ryzyka górniczych projektów inwe-
stycyjnych uwzględnia się również za pomocą analizy drzew decyzyjnych. 

4.2. Drzewa decyzyjne 

Metoda drzew decyzyjnych jest jedną z metod służących do analizy projektów inwestycyj-
nych. Polega ona na badaniu sekwencyjnych procesów decyzyjnych, tzn. takich, w których wy-
stępuje pewna sekwencja decyzji, przy czym kolejna decyzja zależy od wyników decyzji po-
przedniej. Drzewa decyzyjne ułatwiają strukturalizację skomplikowanych problemów, a obraz 
graficzny wyników takiej analizy przypomina drzewo — stąd też nazwa metody (Szapiro 2000). 

Drzewa decyzyjne składają się z węzłów i gałęzi. Węzły są punktami w czasie, w których 
zdarzenia mają miejsce. Zdarzenie może być decyzją wybraną z kilku altematywnych, 
reprezentowaną przez węzeł decyzyjny. Węzły te umownie przedstawiane są w postaci prostokątów. 
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Węzły owalne wyrażają stan natury, w którym podejmujący decyzję nie ma pełnej kontroli. W tym 
przypadku określa się prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia. Są to tzw. węzły losowe. 

Wszystkie węzły połączone są gałęziami. Gdy stajemy wobec sytuacji, w której nie ma już 
miejsca na dalsze działania, symbolizujemy to w grafie węzłem kończącym, oznaczonym 
trój kątem (rys .4.1). 

m̂mmmimJi H ^ 11 
5 

0 ^ 0 
Chance 

O 

I o 

o 

o 

- węzeł decyzyjny 

_ - węzeł losowy 

^ - węzeł końcowy 

Rys. 4.1. Symbole drzewa decyzyjnego 

Drzewo decyzyjne pozwala radzić sobie ze złożonością problemu. Pomaga usystematyzować 
dane i ułatwia przegląd struktury problemu, określa wariantowość działań i spodziewanych reak-
cji przy określonym prawdopodobieństwie icłi wystąpienia i przy uwzględnieniu kosztów 
związanych z daną decyzją. 

Konieczność posługiwania się znacznym zasobem danych i prawdopodobieństwami oraz 
skomplikowane obliczenia powodują, że często odchodzimy od ścisłej analizy problemu i zado-
walamy się rozwiązaniami intuicyjnymi. Problemy takie można rozpatrywać, korzystając z gra-
fów, zwanych drzewami decyzyjnymi. W efekcie definiując problem i budując drzewo decyzyjne 
odwzorowujące ten problem, otrzymuje się prosty system wspomagania decyzji, dzięki któremu 
można łatwo wyznaczać decyzje sekwencyjne i badać ich wrażliwość na zmiany parametrów. 
Mówimy w takich sytuacjach o decyzjach sekwencyjnych podejmowanych w warunkach nie-
pewności. Niepewność dotyczy stanów środowiska, w których realizowany jest projekt. 

Możliwości zapisania drzewa decyzyjnego w postaci grafia, uzupełnionego formułami odpowia-
dającymi wartościom oczekiwanym zdarzeń opisanych za jego pomocą, daje program PrecisionTree 
(Palisadę Corp. 2000). Program ten współpracuje z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel, wy-
korzystując jego możliwości obliczeniowe i graficzne. 

PrecisionTree proponuje dwa typy analizy: analizę decyzji oraz analizę wrażliwości. 
W pierwszym przypadku, po zdefiniowaniu modelu decyzyjnego, program pomaga przeprowa-
dzić analizę decyzji, wybierając optymalną ścieżkę w zaprojektowanym drzewie decyzyjnym. 
Natomiast dzięki możliwości przeprowadzenia analizy wrażliwości określamy, która ze zmien-
nych ma największy wpływ na rezultat naszej decyzji. 

Klasycznym przykładem możliwości zastosowania drzew decyzyjnych są projekty poszuki-
wania, rozpoznawania, zagospodarowania i eksploatacji złóż kopalin. W dalszej części zilustro-
wano dwa przykłady wykorzystujące tą metodę. Do skonstruowania modelu decyzyjnego w po-
staci drzewa decyzyjnego zastosowano program PrecisionTree. 
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4.2.1. Przykłady wykorzystania programu PrecisionTree w procesach decyzyjnych 
przemysłu wydobywczego 

4.2.1.1. Ocena projektu inwestycyjnego zagospodarowania złóż miedzi w obszarze 
górniczym „Głogów Głęboki-Przemysłowy" 

Wystarczalność aktualnie eksploatowanycli złóż rud miedzi oceniana jest na 20-25 lat, 
w związku z tym zasoby znajdujące się na głębokości poniżej 1200 m są szansą przedłużenia 
żywotności kopalń należących do KGHM Polska Miedź SA (Speczik 2002), 

Dla obszaru złoża „Głogów Głęboki" zostały określone zasoby przemysłowe rud miedzi 
w kategorii C2. W celu zmniejszenia wysokiego ryzyka inwestycyjnego, związanego z dużymi 
nakładami finansowymi, należałoby zwiększyć stopień rozpoznania złoża. W tym celu należy 
rozważyć konieczność odwiercenia jeszcze kilku dodatkowych otworów wiertniczych, bądź też 
prowadzić rozpoznanie poziomymi wyrobiskami górniczymi. Kolejnym krokiem jest podjęcie 
decyzji o udostępnieniu złoża lub też zaniechaniu — czy odroczeniu — eksploatacji. Konstruując 
drzewo decyzyjne, należy zapisać wszystkie elementy niezbędne do rozwiązania problemu — 
wszystkie warianty i możliwe skutki działań oraz parametry opisujące prawdopodobieństwa 
i koszty. 

Do budowy drzewa decyzyjnego i przeprowadzenia analizy decyzyjnej przyjęto następujące 
założenia (Butra i in. 2002): 

— rachunek ekonomiczny (kryteria przemysłowości) wykazał, że żądana stopa zwro-
tu z eksploatacji złoża może być uzyskana przy zawartości ekwiwalentnej miedzi 
w złożu Cu>2%, 

— złoże jest rozpoznane w kategorii C2 z prawdopodobieństwem występowania rudy o za-
wartości Cu>2% wynoszącym 0,6, 

— odwiercenie dodatkowych otworów zwiększy prawdopodobieństwo występowania rudy 
o zawartości Cu>2% do 0,75, 

— koszt odwiercenia otworów wiertniczych wynosi 150 000 USD, 
— koszt głębienia szybów wynosi 70 000 000 USD, 
— wartość zasobów w złożu zawierającym co najmniej 2% Cu ekwiwalentnej wynosi 

250 000 000 USD. 
Bardzo istotna w budowaniu drzewa decyzyjnego jest precyzja oszacowania prawdopodo-

bieństwa. Jest to szczególnie ważne w obliczaniu wartości oczekiwanej. Sposób obliczania war-
tości prawdopodobieństwa we wszystkich rozgałęzieniach losowych przedstawia tabela 4.7. 

Na podstawie przedstawionych powyżej danych skonstruowano drzewo decyzyjne, odpowia-
dające problemowi oceny projektu inwestycyjnego zagospodarowania złóż miedzi w obszarze 
górniczym „Głogów Głęboki-Przemysłowy" (rys. 4.2). 

Rozwiązanie problemu o strukturze zapisanej w postaci drzewa decyzyjnego sprowadza się 
do algorytmu, polegającego na naprzemiennym obliczaniu wartości oczekiwanej wariantów de-
cyzji i maksymalizacji oczekiwanych ich wyników. 

Każdemu wariantowi działania przypisane są koszty. Wielkości kosztów związanych z podję-
ciem danego zadania zapisane są pod gałęziami wychodzącymi z węzłów decyzyjnych. Każda z tych 
gałęzi oznaczona jest jako „prawda" lub „fałsz". Jeżeli gałąź odpowiada optymalnej decyzji, ozna-
czona jest jako „prawda", niewybrana gałąź opisana jest jako „fałsz". W każdym z rozgałęzień wy-
chodzących z węzłów losowych, stanowiących element niepewności, obliczono prawdopodobień-
stwa wystąpienia zdarzeń. Prawdopodobieństwa będące skutkiem określonych decyzji zostały zapi-
sane nad gałęziami. W węzłach końcowych przedstawione są koszty całkowite, otrzymane jako 
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oczekiwany skutek działania (wypłatą) w stanie reprezentowanym przez dany węzeł, pomniejszone 
o koszt działania, oraz prawdopodobieństwo wystąpienia danego ciągu zdarzeń. 

TABELA 4.7 

Obliczenie prawdopodobieństwa zdarzeń losowych 

LP. SYMBOL OBJAŚNIENIE 
SYMBOLU 

WZÓR DO OBLICZENIA 
PRAWDOPODOBIEŃSTWA 
ZDARZENIA LOSOWEGO 

LUB BLIŻSZE OBJAŚNIENIE SYMBOLU 

WYNIKI 

2 3 4 5 

• X Złoże zawiera 
ponad 2% Cu Zdarzenie losowe 

2 Xn Złoże zawiera 
mniej niż 2% Cu Zdarzenie losowe 

3 Y 
Pozytywny wynik 

wierceń (złoże 
zawiera Cu>2%) 

Zdarzenie losowe 

4 Yn 
Negatywny 

wynik wierceń (złoże 
zawiera Cu<2%) 

Zdarzenie losowe 

5 P(X) 
Pierwotne 

prawdopodobi eń stwo 
zdarzenia X 

Ustalone na podstawie dotychczasowycti badań 0,6 

6 P(X„) Prawdopodobieństwo 
zdarzenia Xn 

P(X„) = 1-P(X) 0,4 

7 P(Y X ) 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zdarzenia Y 

w przypadku gdy 
występuje zdarzenie X 

Ustalone na podstawie nowej kategorii rozpoznania 0,75 

8 P(Y Xn) 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zdarzenia Y 

w przypadku 
gdy występuje 
zdarzenie Xn 

P(Y X „ ) = 1 - P ( Y X ) 0,25 

9 P (Y ) 
Prawdopodobi eństwo 

wystąpienia 
zdarzenia Y 

P (Y ) = P(Y|X)P(X)+P(Y|X„)P(X„) 

10 P(Y„ ) 
Prawdopodobieństwo 

niewystąpienia 
zdarzenia X 

P ( Y „ ) - 1 - P ( Y ) 

11 P(X Y ) 

Prawdopodobi eń stwo 
wystąpienia zdarzenia X 

w przypadku 
wystąpienia 
zaarzenia Y 

P (X ) -P (Y ; 
0,82 11 P(X Y ) 

Prawdopodobi eń stwo 
wystąpienia zdarzenia X 

w przypadku 
wystąpienia 
zaarzenia Y 

P(Y X ) • P (X ) + P (Y X J - P ( X J 
0,82 

12 P(X„ Y ) 
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zdarzenia 

Afl warunkiem 
wystąpienia zdarzenia Y 

P(X n Y ) - 1-P(X Y ) 0,18 

,3 P(X|Y„) 
Prawdopodobieństwo 

wystąpienia zdarzenia X 
pod warunkiem 

wystąpienia zdarzenia Y 

P (X ) • P(Y„ n / w \ _ \ / \ n X ) 
0,333 ,3 P(X|Y„) 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zdarzenia X 

pod warunkiem 
wystąpienia zdarzenia Y " P(Y„; X ) -P (X ) + P(Y, . X J - P ( X J 

0,333 

14 P(X„ 

sasgâa • i i iums 

Y„ ) 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zdarzenia 

An pod warunkiem 
wystąpienia 
zdarzenia Yn 

P(Xn Y„ ) = ! -P (X„ Y„ ) 0,667 
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W przypadku przeprowadzanej analizy optymalnym wyborem decyzji jest następujący ciąg 
działań; należy zlecić wiercenia, po czym otrzymując wynik pozytywny, należy podjąć decyzję 
o głębieniu szybów. Korzyść przy tym kierunku działań wyniesie 134 850 000 USD, z prawdopo-
dobieństwem uzyskania tego wyniku wynoszącym 0,82. Natomiast w pierwszym punkcie decy-
zyjnym wartość oczekiwana korzyści przy tym kierunku działań wyniesie 80 085 004 USD, 
z prawdopodobieństwem uzyskania tego wyniku wynoszącym 0,45. Wartość oczekiwana w tym 
przypadku uwzględnia również ryzyko dodatkowego rozpoznania i możliwość uzyskania wyni-
ku negatywnego. 

Należy zwrócić również uwagę na alternatywny ciąg zdarzeń, na przykład gdy inwestor ma 
dużą skłonność do podejmowania ryzyka. Wartość oczekiwana w przypadku podjęcia początko-
wej decyzji o niewykonywaniu dodatkowycłi wierceń rozpoznawczych, po podjęciu jednak de-
cyzji o udostępnieniu złoża, jest równa 80 000 000 USD. 

Program PrecisionTree umożliwia wygenerowanie raportu statystycznego (tab. 4.8), a także 
graficzne przedstawienie profilu ryzyka (rys. 4.3). 

TABELA. 4.8 

Raport statystyczny dla oceny projektu inwestycyjnego zagospodarowania złóż miedzi 
w obszarze górniczym „Głogów Głęboki-Przemysłowy" 

zlecić wiercenia 

STATISTICS 
Mean 
Minimum 
Maximum 
Mode 
Std Dev 
SKewness 
Kurtosis 

PROFILE: B&B̂ B̂̂ BSa # 

1 
2 

1: zlecić wiercenia j 2 ; nie zlecać wierceń 

80085004,5 
"70150000 
179850000 
179850000 
122426282 

0.41224816 
1.16994854 

X 
-70150000 
179850000 

P 
0,399 
0,601 

80000000 
-70000000 
180000000 
180000000 
122474467 
-0.4082483 
1,1666667 

X 
-70000000 
180000000 

0.4 
0.6 

W przedstawionym raporcie analizowane są dwie początkowe decyzje: „zlecać wiercenia" 
oraz „nie zlecać wierceń". Bazując tylko na wartości oczekiwanej, która w przypadku decyzji 
„zlecać wiercenia" jest wyższa o 85 004 USD wynika, że wybór tej decyzji wydaje się wyborem 
optymalnym. 

Na rys. 4.3 przedstawiono profil ryzyka {riskprofile) dla optymalnej decyzji analizowanego 
zadania inwestycyjnego. Wykres pokazuje prawdopodobny rezukat w węźle końcowym wybra-
nej gałęzi drzewa decyzyjnego oraz prawdopodobieństwo wystąpienia takiego wyniku. Pokazu-
je, z jakim prawdopodobieństwem otrzymamy daną korzyść. 

W dalszej kolejności należy przeprowadzić analizę wrażliwości. Pokazuje ona, jaki wpływ 
mają zmiany poszczególnycli parametrów w modelu na końcowy rezultat wybranej decyzji. 
Na rys. 4.4 pokazano przykładowo wpływ zmiany kosztu głębienia szybów na zmianę wartości 
oczekiwanej. 
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Rys. 4.3. Profil ryzyka dla projektu inwestycyjnego zagospodarowania złóż miedzi 
w obszarze górniczym „Głogów Głęboki-Przemysłowy" 
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Rys. 4.4. Zależność wartości oczekiwanej od kosztu głębienia szybów 

Według prezentowanego wykresu wybrany optymalny ciąg decyzji nie zmieni się, gdy koszt 
głębienia szybów nie wzrośnie powyżej 71,4 min USD. Gdy koszt ten będzie większy, opty-
malną decyzją będzie decyzja o głębieniu szybów, jednak bez zlecania dodatkowych wierceń 
rozpoznawczych. 

4.2.1.2. Ocena projektu inwestycyjnego zagospodarowania nowego pola 
eksploatacyjnego w kopalni węgla kamiennego 

Program rozwoju kopalni przewiduje uruchomienie pola eksploatacyjnego „Z " w pokładzie 
350. Stopień rozpoznania złoża pozwala na zaprojektowanie w polu 4 ścian. Według takiego pro-
jektu całkowita wielkość zasobów węgla objęta eksploatacją wynosi 3,2 min Mg. Lepsze rozpo-
znanie geologiczne może dać odpowiedź na pytanie, czy istnieje szansa na uruchomienie dodat-
kowo dwu ścian: ściany 111 i ewentualnie ściany 110. Pozwoli to również zmniejszyć wysokie 
ryzyko inwestycyjne, związane z dużymi nakładami finansowymi. Koszt odwiercenia kilku do-
datkowych otworów wiertniczych bądź rozpoznanie poziomymi wyrobiskami górniczymi osza-
cowano na 15 000 EUR. 
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Możliwość uruchomienia piątej ściany w polu (111) zwiększa ilość zasobów węgla do 4,3 min 
Mg, natomiast kolejna ściana (110) stanowi perspektywę wydobycia dodatkowych 5,4 min Mg. 
Ściany 114,113,112 •— i ewentualnie ściany 111 i 110 — mają podobne parametry: wysokość mak-
simum— 1,7 m, długość 250 mi wybieg 1500 m. W ścianie nr 115 na odcinku od lOOOmdo 1500m 
wybiegu długość zmniejsza się z 250 m do 200 m. 

Do oceny opłacalności inwestycji wykorzystano metodę zaktualizowanej wartości netto 
(NPV). Przyjęto następujące założenia ogólne (Sobczyk 2002): 

— okres przedprodukcyjny, czyli przygotowanie pola do eksploatacji trwać będzie 3,5 roku, 
a niezbędne na ten cel nakłady wyniosą 4,6 min EUR, 

— przychody uzyskiwane są ze sprzedaży wydobytego węgla, przy założeniu, że cała pro-
dukcja zostanie sprzedana, 

— do obliczenia przychodu przyjęto jednostkowy koszt wytworzenia 1 Mg węgla na pozio-
mie 32 EUR/Mg, natomiast cenę węgla 34,8 EUR/Mg, 

— stopa dyskontowa wynosi 10%. 
Eksploatacja pierwszej ściany rozpocznie się w połowie czwartego roku inwestycji. Dalsza 

eksploatacja odbywać się będzie sukcesywnie — po zakończeniu eksploatacji ściany 115 nastąpi 
uruchomienie ściany 114, po zakończeniu jej działalności — ściany 113 i kolejno ściany 112. 
Po pozytywnym wyniku rozpoznania geologicznego istnieje możliwość w dalszej kolejności eks-
ploatacji ścian 111 i 110. 

Ocenę ekonomiczną całej inwestycji przeprowadzono dla kilku wariantów. Dla każdego 
z nich obliczono NPV. 

W wariancie I założono, że eksploatacja pola „Z" będzie prowadzona według możliwości 
technicznych i organizacyjnych, jakie aktualnie posiada kopalnia. Efektywny czas pracy kombaj-
nu wynosi trzy godziny na zmianę w systemie trzech zmian produkcyjnych na dobę, a robocza 
prędkość posuwu kombajnu wynosi 4,2 m/min. Oznacza to, że dobowe wydobycie wyniesie 
około 2700 Mg, co da miesięczne wydobycie na poziomie 60 000 Mg. Takie założenie oznacza, 
że kopalnia nie inwestuje żadnych pieniędzy w wyposażenie ściany, a produkcja będzie oparta na 
wyposażeniu będącym w posiadaniu kopalni i częściowo już zamortyzowanym. Przy takim tem-
pie wydobycia okres eksploatacji oraz NPV wynoszą odpowiednio: 

Ilość ścian Czas eksploatacji NPV 

4 5 lat i 8 miesięcy 240 000 EUR 

5 7 lat i 3 miesiące 380 000 EUR 

6 8 lat i 8 miesięcy 720 000 EUR 

W wariancie II przewidziano zwiększenie koncentracji wydobycia ze ścian. Założono potrze-
bę lepszego wykorzystania czasu dyspozycyjnego urządzeń ścianowych poprzez zwiększenie 
efektywnego czasu pracy kombajnu do czterech godzin na zmianę oraz zmianę organizacji pracy 
poprzez wprowadzenie dodatkowej zmiany produkcyjnej. Kopalnia inwestuje w zakup nowego 
kombajnu i przenośnika ścianowego za kwotę 3 min EUR. W związku z tym przyjęto prędkość 
roboczą posuwu kombajnu na poziomie 5,5 m/min. Powyższe założenia spowodują, że w trakcie 
realizacji danego projektu kopalnia będzie w stanie zrealizować dobowe wydobycie węgla ze 
ściany na poziomie 6200 Mg, co da miesięczne wydobycie w wysokości 130 400 Mg. Oznacza to, 
że przy takim tempie wydobycia okres eksploatacji, w tym zbrojenie, wybieranie i likwidacja 
ścian oraz NPV, wyniosą: 
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Ilość ścian Czas eksploatacji NPV 

4 2 lata i 8 miesięcy -370 000 EUR 

5 3 lata i 6 miesięcy 410 000 EUR 

6 4 lata i 3 miesiące 1 200 000 EUR 

Wielowariantowość przedstawionego powyżej problemu wymusza przeprowadzenie analizy 
decyzji. Analiza ta pozwoli znaleźć optymalną ścieżką decyzyjną w drzewie decyzyjnym i obli-
czyć możliwy rezultat. Optymalizacja decyzji polega na stosowaniu kryterium maksymalizacji 
wartości oczekiwanej. 

Wartość oczekiwana {expected monetary valuey EMY) stanowi podstawowe kryterium decy-
zyjne przy podejmowaniu decyzji w warunkach ryzyka. Wartość oczekiwaną oblicza się za po-
mocą równania (Łucki 1995): 

EMV=2y -Pi 

gdzie: 
Vj — efekt finansowy dla każdej kombinacji podjętej decyzji, 
Pi — wielkość ryzyka, czyli prawdopodobieństwo podjęcia decyzji. 

Mając do wyboru kilka alternatywnych decyzji, z których każda może dać kilka różnych wy-
ników, wybieramy tę decyzję, która ma największą wartość oczekiwaną. 

Do budowy drzewa decyzyjnego przyjęto następujące założenia, wynikające ze zdefiniowa-
nego powyżej modelu decyzyjnego: 

1. Rozważane są dwa sposoby uzbrojenia ściany: 
— wyposażenie ściany częściowo zamortyzowane, 
— uzbrojenie ściany w nowoczesny kombajn i przenośnik. 
2. W zależności od wielkości pola eksploatacyjnego, możliwe są trzy stany natury: 
— zaprojektowanie 4 ścian, 
— zaprojektowanie 5 ścian, 
— zaprojektowanie 6 ścian. 
3. Koszt inwestycji jest bardzo duży. Aby zmniejszyć ryzyko należy przeprowadzić dodatko-

we rozpoznanie geologiczne złoża. Badania mogą dać następujące wyniki: 
— zaprojektować 4 ściany — zasoby 3,2 min Mg, 
— zaprojektować 5 ścian — zasoby 4,3 min Mg, 
— zaprojektować 6 ścian — zasoby 5,4 min Mg, 
Powyższy przykład zilustrowano na drzewie decyzyjnym pokazanym na rys. 4.5. 
Przedstawione drzewo decyzyjne zawiera pełne rozwiązanie analizowanego w tym 

przykładzie problemu. Jak widać, istnieją 24 końcowe sytuacje. W każdym węźle losowym poda-
no, dla każdego stanu natury, prawdopodobieństwo jego wystąpienia, określone w jednym ze 
sposobów opisanych w przykładzie 4.2.1.1. 

Dla określonych wyników finansowych i prawdopodobieństw dla poszczególiiych gałęzi 
drzewa, obliczane są wartości oczekiwane dla kolejnych węzłów losowych. Następnie na drodze 
maksymalizacji wartości oczekiwanej dochodzimy do najlepszej decyzji. 

Interpretacja drzewa decyzyjnego dla omawianego przykładu jest taka, że inwestor powinien 
zlecić dodatkowe rozpoznanie złoża, a po otrzymaniu wyników: 
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Rys. 4.5. Drzewo decyzyjne dla oceny projektu inwestycyjnego zagospodarowania 
nowego pola eksploatacyjnego w kopalni węgla kamiennego 
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a) jeśli badania wykażą, że można w polu eksploatacyjnym zaprojektować 4 ściany, 
a tym samym wydobyć jedynie 3,2 min Mg wqgla — powinien wyposażyć ściany w odzyskane 
z innych oddziałów wydobywczych urządzenia, częściowo już zamortyzowane, 

b) jeśli badania wykażą, że można w polu eksploatacyjnym zaprojektować 5 ścian, a tym 
samym wydobyć 4,3 min Mg węgla — powinien również wyposażyć ściany w odzyskane 
z innych oddziałów wydobywczych urządzenia już częściowo zamortyzowane, 

c) jeśli badania wykażą, że można w polu eksploatacyjnym zaprojektować 6 ścian, a tym 
samym wydobyć 5,4 min Mg węgla — powinien wyposażyć ściany w nowoczesny kombajn 
i przenośnik ścianowy, a pozostałe urządzenia wykorzystać z innych oddziałów wydobywczych. 

Uzupełnieniem formy graficznej drzew decyzyjnych jest raport statystyczny (tab. 4.9). 

TABELA 4.9 

Raport statystyczny dla oceny projektu inwestycyjnego zagospodarowania pola eksploatacyjnego 
w kopalni węgla kamiennego 
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Rys. 4.6. Profil ryzyka dla projektu inwestycyjnego zagospodarowania 
pola eksploatacyjnego w kopalni węgla kamiennego 
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Raport statystyczny pokazuje, podobnie jak dla przykładu 4.2.1.1, że biorąc pod uwagę jedy-
nie wielkość wartości oczekiwanej, optymalną decyzjąjest zlecić dodatkowe rozpoznanie złoża 
przed przystąpieniem do jego udostępnienia. 

Na rysunku 4.6 przedstawiony jest profil ryzyka dla analizowanego przykładu. Profil ten 
ilustruje prawdopodobieństwo uzyskania określonego wyniku w zależności od wyboru decyzji. 
Przykładowa analiza kilku wartości tego wykresu pokazuje, że nie możemy się spodziewać 
zysku, jeżeli zrezygnujemy z inwestycji (prawdopodobieństwo równe 1), co jest oczywiste. 
Można również odczytać, że ryzyko poniesienia strat w wysokości 390 tys. EUR, przy wyborze 
decyzji o inwestycji w wyposażenie ściany w nowy kombajn i przenośnik, bez dodatkowego 
rozpoznania, wynosi aż 50%. Z kolei w przypadku wyboru decyzji o rozpoczęciu inwestycji oraz 
wykonaniu badań geologicznych zwiększających rozpoznanie złoża mamy 45% pewności 
uzyskania zysku na poziomie 225 tys. EUR. 
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Rys. 4.7. Skumulowany rozkład prawdopodobieństwa dla projektu inwestycyjnego 
zagospodarowania pola eksploatacyjnego w kopalni węgla kamiennego 

Głębszą analizę ryzyka dla wybranej naszej optymalnej decyzji można przeprowadzić inter-
pretując skumulowany rozkład prawdopodobieństwa możliwości uzyskania wyniku, przedsta-
wiony na rysunku 4.7. Widzimy, że dodatkowe rozpoznanie zapewnia korzystny końcowy wynik 
finansowy i obniża stopień ryzyka. Wykres pokazuje, że mamy ponad 80% pewności, że wynik 
finansowy może dojść do 400 tys. EUR. 

Na rysunkach 4.8 i 4.9 przedstawiono graficznie wynik analizy wrażliwości. Oba wykresy 
ilustrują, która z wartości ma największy wpływ na rezultat naszej decyzji. Analiza wrażliwości 
określa w naszym przypadku wrażliwość wartości oczekiwanej {EMV) na zmiany poszczegól-
nych czynników oddziałujących na tę wielkość. Wskazuje ona na najbardziej krytyczne czynniki 
wpływające na ocenianą wielkość, jednak nie informuje o zakresie dopuszczalnych zmian tych 
czynników, 

W przypadku wykresu typu „Tornado" im dłuższy słupek, zarówno w kierunku wartości 
ujemnych, jak i dodatnich, tym badana wielkość jest bardziej wrażliwa na zmiany tej zmiennej. 
W naszym przykładzie największy wpływ na wartość EMY ma projekt zakładający 6 ścian 
w polu eksploatacyjnym. 

W wykresie pajęczym (spider diagram) nachylenie poszczególnych linii do osi zmian obra-
zuje siłę wpływu poszczególnych czynników i wskazuje na stopień wrażliwości ocenianej 
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wielkości na dany czynnik. W naszym przykładzie, jak już wcześniej podkreślano, największy 
wpływ na wielkość wartości oczekiwanej wywiera zmiana NPV dla projektu z 6 ścianami w po-
lu eksploatacyjnym. Nawet niewielka zmiana NPV dla tego projektu prowadzi do dużych zmian 
wartości oczekiwanej. 

Tornado Diagram for Dedsion 

•1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1,0% 1.5% 2.0% 2.5% 3,0% 3.5% 

%Change from Base Value 

Rys. 4.8. Analiza wrażliwości (wykres typu „Tornado") dla wybranej decyzji projektu inwestycyjnego 
zagospodarowania pola eksploatacyjnego w kopalni węgla kamiennego 
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Rys. 4.9. Analiza wrażliwości (wykres pajęczy) dla wybranej decyzji projektu inwestycyjnego 
zagospodarowania pola eksploatacyjnego w kopalni węgla kamiennego 



5. WYCENA WARTOŚCI ZASOBÓW 
METODĄ SYMULACYJNĄ (MONTE CARLO) 

W tradycyjnym podejściu pojedynczy wynik w analizie zdyskontowanych sald pieniężnych 
jest kombinacją oszacowanych przez analityka (zdeterminowanych) pojedynczych parametrów. 
Ponieważ analiza dotyczy sytuacji występujących w przyszłości, w modelu muszą być użyte war-
tości prognozowane. Oczywiście ilość możliwych kombinacji parametrów projektu jest bardzo 
duża, choć równocześnie należy stwierdzić, że wystąpienie niektórych kombinacji parametrów 
jest bardziej prawdopodobne od innych. 

Właśnie konieczność antycypowania wartości parametrów budzi tu najwięcej wątpliwości, 
gdyż w dużej mierze jakość i wyniki analizy uzależnione są od doświadczenia i umiejętności ana-
lityka, od jego swoistego „nosa". Ale żaden analityk nie może mieć stuprocentowej pewności od-
nośnie przyszłości — wkrada się tu błąd, związany z osobowością, subiektywnymi poglądami, 
opiniami analityka: niektóre oszacowania mogą być nazbyt optymistyczne, inne przeciwnie — 
zbyt pesymistyczne. Stąd zawsze analizy oceny efektywności ekonomicznej mieszczą w sobie 
duży zakres niepewności, a co za tym idzie mogą być obarczone dużym błędem. Zdarzają się 
więc przypadki, że wynik rzeczywisty zupełnie nie pokrywa się z oszacowanym. Szczególnie do-
tyczy to projektów inwestycyjnych o dużej liczbie parametrów wejściowych, charakteryzujących 
się wysokim stopniem zmienności. 

Powszechnie stosowanym narzędziem, które umożliwia analizowanie ryzyka przedsięwzię-
cia jest opisana w rozdziale 3 analiza scenariuszowa {scenario analysis). W przypadku inwestycji 
określa się zazwyczaj trzy-cztery podstawowe scenariusze, czyli możliwe stany, wystąpienia 
wartości parametrów, z których najczęściej wymienia się: 
1) scenariusz optymistyczny {best case), skonstruowany w oparciu o najbardziej optymistycz-

ne szacunki parametrów; przypadek ten stanowi swoiste odzwierciedlenie maksimum infor-
macji o projekcie, 

2) scenariusz najbardziej prawdopodobny {base case\ skonstruowany w oparciu o spodziewane 
(oczekiwane) wartości parametrów, 

3) scenariusz pesymistyczny {worst case\ skonstmowany w oparciu o wartości skrajnie pesymistyczne. 
Mówiąc wprost—ze scenariuszem optymistycznym będziemy mieli do czynienia, jeśli wszyst-

kie parametry osiągną optymalne wartości; scenariusz najbardziej prawdopodobny wystąpi wtedy, 
gdy wszystko pójdzie tak, jak tego oczekujemy, a scenariusz pesymistyczny — gdy wszystkie para-
metry przyjmą wartości najmniej korzystne. 

Dla każdego z tych scenariuszy ocenia się efektywność przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Analiza scenariuszowa stosowana jest powszechnie ze względu na przystępność i stosun-

kową prostotę rachunku, ale — jak można się domyślać — najlepszą metodą analizy ryzyka 
związanego z projektem byłaby metoda analizy nie kilku, ale wszystkich możliwych scenariuszy. 
Taką możliwość daje analiza probabilistyczna, wykorzystująca metodę zwaną — od miejscowo-
ści, która kojarzy się jednoznacznie z ryzykiem — symulacją Monte Carlo. 

Analizę stochastyczną można w istocie traktować jako doskonałą formę analizy scenariuszo-
wej, gdyż rozważa ona równocześnie wszystkie możliwe scenariusze przedsięwzięcia. W anali-
zie tej niepewne parametry projektu wchodzą do rachunku pod postaciami rozkładów prawdo-
podobieństwa. Można powiedzieć więc, iż określone z góry pojedyncze wartości parametrów 
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(deterministyczne), zastąpione zostają obiektywną informacją w postaci rozkładów prawdopo-
dobieństwa ich wartości, czyli szeregów możliwych wartości parametru z prawdopodobień-
stwami ich wystąpienia. Takie podejście pozwala na uzyskanie obiektywnej informacji, repre-
zentującej cały zakres możliwych wyników przedsięwzięcia i ułatwiającej świadome podejmo-
wanie decyzji w warunkach ryzyka. 

Podobne symulacje stochastyczne można było przeprowadzać już we wczesnych latach 
osiemdziesiątych przy zastosowaniu algorytmów pisanych dla dużych maszyn obliczeniowych 
(Davis 1995). Do czasu rozpowszechnienia komputerów osobistych i programów z arkuszami 
kalkulacyjnymi przeprowadzanie podobnych symulacji było zatem niewygodne i trudne. I nawet 
później, pomimo większej powszechności komputerów osobistych, badanie wpływu niepewno-
ści na wartość projektów ograniczało się wyłącznie do stosowania analizy wrażliwości, przepro-
wadzanej poprzez kolejne „ręczne" przeliczenia kolejnych wartości NPV dla poszczególnych 
zmian wartości parametrów wejściowych. Jednak te „statyczne" wyniki były krytykowane przez 
inżynierów i ekonomistów, gdyż nie dokonywano tu modelowania współzależności niepewnych 
zdarzeń. 

Obecnie analitycy mogą stosunkowo łatwo i skutecznie przeprowadzać tego typu analizę z zasto-
sowaniem relatywnie niedrogiego oprogramowania i odpowiednio dobrego sprzętu. Programy kom-
puterowe pozwalające na przeprowadzanie analizy Monte Carlo (Crystal Bali, @R1SK) pozwalają 
na generowanie dla pojedynczego projektu tysięcy wariantów sald pieniężnych (tysięcy scenariu-
szy) i otrzymanie w efekcie tysięcy możliwych wartości wyniku (np. wartości zaktualizowanej netto, 
NPV), a w rezultacie na skonstruowanie jego rozkładu prawdopodobieństwa. I tak średnia możli-
wych wartości NPV, otrzymana z symulacji Monte Carlo, reprezentuje definiowaną statystycznie 
wartość oczekiwaną projektu. 

Zastosowanie symulacji stochastycznej do oceny efektywności ekonomicznej górniczego 
projektu inwestycyjnego po raz pierwszy szerzej omówił Cavender (1992). Jego znany artykuł pt. 
,J)etermination ofthe Optimum Lifetime of a Mining Project Using Discounted Cash Flow and 

Option Pricing Techniąues*^ („Określenie optymalnego czasu istnienia górniczego projektu 
inwestycyjnego przy wykorzystaniu metod zdyskontowanych sald pieniężnych oraz wyceny opcji") 
wywołał burzliwą dyskusję w środowisku. Jego skutkiem były kolejne artykuły i opracowania 
(Malozemoflf 1993, Smith 1993, Cavender 1993a, Le Bel 1993, Cavender I993b, Davis 1995). 

5.1. Procedura symulacji 

Procedurę symulacji przedstawimy dla modelu oceny efektywności ekonomicznej górnicze-
go projektu inwestycyjnego. 

Metoda Monte Carlo obejmuje następujące kroki: 
1. Skonstruowanie modelu w arkuszu kalkulacyjnym. 
2. Zidentyfikowanie najistotniejszych niepewnych parametrów wejściowych i zdeterminowa-

nie parametrów wyjściowych. 
3. Przygotowanie danych do symulacji. 

3.1. Określenie rozkładu prawdopodobieństwa każdego z istotnych parametrów wejściowych 
i dopasowanie ich do konkretnych rozkładów statystycznych. 
3.2. Zidentyfikowanie zmiennych zależnych i określenie stopnia korelacji pomiędzy nimi, 

4. Symulacja. 
4.1. Generowanie liczb losowych celem wyboru wartości dla każdego parametru wejściowego 
z jego rozkładu prawdopodobieństwa (próbkowanie). 
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4.2. Sukcesywne podstawianie szeregów wygenerowanych wartości zmiennych wejściowych 
do arkusza sald pieniężnych, kolejne przeliczenia wartości parametrów wyjściowych i doda-
wanie obliczonych wartości ich do listy wyników. 

5. Analiza wyników. 
5.1. Analiza obliczonych statystyk (w tym odchyleń standardowych) poszczególnych 
parametrów wyjściowych. 
5.2. Analiza rozkładów prawdopodobieństwa wartości, jakie mogą przybierać. 
5.3. Analiza wrażliwości. 
Procedura symulacji Monte Carlo rozpoczyna się zatem skonstruowaniem bazowego arkusza 

sald pieniężnych przedsięwzięcia, ujmującego wszystkie istotne zależności matematyczno-eko-
nomiczne pomiędzy zmiennymi wejściowymi. 

Kolejnym krokiem jest zidentyfikowanie zmiennych krytycznych, czyli parametrów wejścio-
wych, które mogą mieć najistotniejszy wpływ na ekonomikę projektu oraz sporządzenie listy pa-
rametrów wyjściowych (np. sald przepływów pieniężnych, wskaźników efektywności — NPV 
lub IRR) będących przedmiotem analizy. 

Następnym etapem jest określenie szeregów wartości jakie mogą przyjmować parametry 
wejściowe z prawdopodobieństwami ich wystąpienia, a na ich podstawie rozkładów prawdopo-
dobieństwa dla tych zmiennych. Zazwyczaj jest to wystarczające, choć oczywiście najlepiej 
byłoby skonstruować rozkłady dla wszystkich niepewnych zmiennych. Dopasowanie rozkładu 
rzeczywistego do konkretnego rozkładu statystycznego jest zadaniem trudnym (w statystyce 
występuje kilkadziesiąt znanych rozkładów) — wykonuje się to zwykle za pomocą testów staty-
stycznych — np. Kołmogorowa-Smimowa, itd. Rozkłady konstruuje się w oparciu o analizy 
inżynierskie, eksperckie lub analizy danych historycznych. Należy tu silnie podkreślić, że 
zmienne mają przybierać wartości prognozowane, czyli że ich rozkłady mają odzwierciedlać 
przyszłość, a nie przeszłość. Jest to zasadniczy problem wszystkich analiz ekonomicznych. 
W przypadkach, gdy dysponujemy niewielką liczbą danych (np. wartością minimalną, oczeki-
waną i maksymalną) zaleca się stosowanie prostych rozkładów trójkątnych, w których wartości 
najmniejsza i największa mają małe prawdopodobieństwo wystąpienia (powiedzmy — mniej niż 
5%), a największe prawdopodobieństwo wystąpienia posiadają wartości estymowane. 

Kolejnym, niezwykle istotnym krokiem jest sprawdzenie występowania korelacji pomiędzy 
zmiennymi wejściowymi, a w przypadku jej występowania — określenie stopnia korelacji. Jeśli 
jakiekolwiek zmienne są skorelowane — dodatnio bądź ujemnie — wtedy rozkład możliwych 
wartości wyniku będzie miał wartość oczekiwaną inną niż ta, uzyskana przez zastosowanie ocze-
kiwanych wartości parametrów wejściowych. W programach do symulacji Monte Carlo mogą 
być użyte zmienne zależne — np. w przypadku górniczych projektów inwestycyjnych zawartość 
składnika użytecznego może być skorelowana z uzyskiem i efektywnością procesu przeróbcze-
go, wskaźnik granicznej zawartości składnika z ceną metalu i tempem produkcji, stopa inflacji 
z kosztami operacyjnymi i ceną metalu, koszty paliw z kosztami energii, itd, (Cavender 1992, 
Le Bel 1993). 

Proces symulacji polega na sukcesywnym generowaniu liczb losowych, używanych do 
wyboru z rozkładu prawdopodobieństwa każdego niepewnego parametru wejściowego zmien-
nych losowych (wartości wraz z ich prawdopodobieństwami). W ten sposób każdorazowo otrzy-
muje się zbiory zmiennych losowych. Wygenerowane wartości wstawiane są do odpowiednich 
komórek arkusza kalkulacyjnego, po czym następuje przeliczenie parametrów wyjściowych 
modelu i dodanie obliczonych wartości do list wyników. Opisany proces powtarza się tyle razy, 
aby uzyskać wystarczającą dla analizy statystycznej ilość różnych kombinacji wartości zmien-
nych oraz wystarczającą ilość wartości parametrów wyjściowych (ustabilizowanie statystyk 
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i kształtów rozkładów wynikowych). Im większa liczba niepewnych parametrów wejściowych, 
tym liczba przeliczeń musi być większa. Proces symulacji przedstawiono na rysunku 5.1. 
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Rys. 5.1. Schemat symulacji Monte Carlo 

98 



Rozdział 5. Wycena wartości zasobów metodą symulacyjną (Monte Carlo) 

W wyniku symulacji otrzymuje się zbiory możliwych wartości parametrów wyjściowych 
z prawdopodobieństwami ich wystąpienia; wyniki prezentowane są w formie numerycznej i gra-
ficznej. W oparciu o te dane konstruuje się rozkłady prawdopodobieństwa tych parametrów — 
również w wersji skumulowanej (dystrybuanty). Wykres dystrybuanty przedstawia dużą ilość 
wartościowych informacji, istotnych dla procesu podejmowania decyzji. Analizując rezultaty 
można sobie udzielić odpowiedzi na pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia okre-
ślonych wartości — na przykład prawdopodobieństwo niepowodzenia projektu. Symulacja do-
starcza również szczegółowej informacji o statystykach rozkładów parametrów wyjściowych, 
w tym wartości oczekiwanej ich rozkładów (np. oczekiwanej wartości inwestycji). 

5.2. Problem stopy dyskontowej w symulacji stochastycznej 

Jak wiadomo, w modelach deterministycznych ryzyko przedsięwzięcia ujmowane jest za-
zwyczaj poprzez arbitralne podnoszenie stopy dyskontowej do poziomu odzwierciedlającego 
poziom ryzyka związanego z daną inwestycją (ryzyko specyficzne). Im dostrzega się wyższe ry-
zyko, tym stopa dyskontowa dostosowana do ryzyka {risk-adjusted discount rate) powinna być 
wyższa (Smith 1994). 

Jest tak w istocie — większość firm dostosowuje się do ryzyka poprzez stosowanie tzw. stopy 
progowej (hurdle rate), która jest górnąregulacją w stopie dyskontowej. Chociaż próg ten zmie-
nia się w zależności od przedsiębiorstwa i konkretnych projektów inwestycyjnych danej firmy, to 
najczęściej spotykaną wielkością w warunkach gospodarek północnoamerykańskich jest na eta-
pie studium wykonalności (dla ocen realizowanych w pieniądzu stałym) 10% (Smith 1994). Inni 
autorzy podają zbliżone liczby — np. Davis (1998) pisze o 8-12%, a Moyen i in. (1996) — 
5-10%. Wraz z zaawansowaniem inwestycji (większa dostępność informacji) znmiejsza się po-
ziom stopy dyskontowej. Smith podaje następujące liczby: 20% na etapie złoża udokumentowa-
nego, 15% na etapie studium przedrealizacyjnego, 10% na etapie studium wykonalności, 5-8% 
na etapie eksploatacji i przeróbki (Smith 1994). W zależności od konkretnych warunków i specy-
fiki projektów stopy są podnoszone bądź obniżane. 

Poziom stopy dyskontowej dostosowanej do ryzyka ma bardzo istotny wpływ na rezultaty 
oceny ekonomicznej. Z uwagi na rolę czynnika subiektywnego, wielkość przyjmowanej stopy, 
a co za tym idzie metody, w których jest konieczność jej stosowania, były zatem zawsze przed-
miotem kontrowersji. Dlatego, pomimo że w teorii istnieje możliwość określania stopy dyskonto-
wej przy wykorzystaniu modelu wyceny aktywów kapitałowych {Capital Asset Pricing Modely 

CAPM), naukowcy i analitycy wciąż usiłują znaleźć takie metody oceny efektywności ekono-
micznej, które omijają ten problem. 

Ponieważ wysokość stopy dyskontowej związana jest nieodłącznie z poziomem ryzyka 
całkowitego przedsięwzięcia, pojawia się problem, jakiej stopy dyskontowej użyć w symulacji 
Monte Carlo? Logika mówi, że stopa stosowana w symulacji Monte Carlo powinna odzwiercie-
dlać internalizację ryzyka zawartego inherentnie w rozkładach prawdopodobieństwa niepew-
nych parametrów wejściowych. Stąd porcja ryzyka w stopie dyskontowej powinna zmniejszać 
się proporcjonalnie do ilości ryzyka ujętej w rozkładach probabilistycznych wartości parametrów 
wejściowych. Jeśli uda się skonstruować rozkłady dla wszystkich niepewnych parametrów wejś-
ciowych, należałoby zastosować stopę dyskontową wolną od ryzyka. Stanowi to zasadniczy kon-
trast z nie-probabilistycznymi metodami wyceny, które posługują się stopami dyskontowymi do-
stosowanymi do ryzyka ustalonymi ad hoc. 

Przyjmijmy, że przypadek najbardziej prawdopodobny w analizie deterministycznej obejmu-
je wartości średnie z rozkładów prawdopodobieństwa wszystkich niepewnych parametrów 
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wejściowych symulacji. Wynikową NPV, liczoną przy stopie dyskontowej dostosowanej do ry-
zyka, można w tym przypadku uważać za wartość oczekiwaną projektu. Jeśli dokonamy bezpo-
średniego porównania tej wartości z wartością oczekiwaną, otrzymaną z symulacji Monte Carlo 
okaże się, że z uwagi na poziom przyjętej stopy dyskontowej, ta druga będzie większa od pierw-
szej. Wynika stąd oczywisty wniosek, że wartość oczekiwana inwestycji, liczona w ujęciu deter-
ministycznym przy zastosowaniu realnej stopy dostosowanej do ryzyka będzie zawsze niższa od 
wartości oczekiwanej rozkładu wartości parametru wyjściowego, otrzymanego w wyniku symu-
lacji Monte Carlo. Pojawia się więc w tym miejscu niezwykle istotne pytanie — ile wart jest rze-
czywiście projekt? Czy ma on wartość otrzymaną z klasycznej analizy deterministycznej, czy też 
jego wartością jest wartość oczekiwana uzyskana w analizie Monte Carlo? 

Problem ten, który po raz pierwszy wystąpił we wspomnianym artykule Bruce'a Cavendera, 
wywołuje żywe dyskusje w środowisku naukowym. Część badaczy stoi na stanowisku, że przyj-
mowanie w symulacji stopy dyskontowej wolnej od ryzyka jest ewidentnym błędem. Na takim 
stanowisku stojąm,in. Smith (1993), Le Bel (1993) i Davis (1995). Twierdzenie Cavendera o ko-
nieczności obniżenia poziomu stopy dyskontowej do wartości zbliżonej lub równej stopie dys-
kontowej wolnej od ryzyka z uwagi na fakt, iż większość ryzyka projektowego jest ujęta explicite 

w rozkładach, Le Bel uważa wręcz za rażącą ignorancję autora. W ślad za krytyką Le Bela idzie 
Davis (1995), który uważa, iż w symulacji Monte Carlo powinno się stosować stopę dyskontową 
dostosowaną do ryzyka. Obie strony sporu zdaje się godzić Torries (1998). 

Torries podtrzymuje stanowisko Cavendera, że w sytuacji, gdy większość niepewnych para-
metrów wejściowych da się wyrazić w postaci rozkładów prawdopodobieństwa ich możliwych 
wartości, stopa dyskontowa użyta w symulacji Monte Carlo powinna kształtować na poziomie 
zbliżonym do stopy wolnej od ryzyka. Twierdzi jednakże, nawiązując do Le Bela, iż wartość 
oczekiwana rozkładu NPV otrzymanego w wyniku symulacji Monte Carlo nie jest ceną, jaką in-
westor zapłaciłby obecnie za projekt. Wartość ta nie może być otrzymana bezpośrednio z symula-
cji probabilistycznej, bez rozważenia skłonności inwestora do podejmowania ryzyka. Inwestor 
pragnący zainwestować w ten projekt, włączyłby więc ryzyko do analizy probabilistycznej, ce-
lem określenia ekwiwalentu pewności projektu {certainty equivalence), który jest ceną, jaką in-
westor zapłaciłby obecnie za projekt. Analiza prawdopodobieństwa w prosty sposób opisuje ry-
zyko. A zatem preferencje inwestora względem ryzyka pomagają je zinterpretować i określić ce-
nę, jaką inwestor skłonny byłby zapłacić. 

W przypadku analizy deterministycznej inwestor uwzględnia swą opinię odnośnie wielkości ry-
zyka związanego z danym projektem poprzez dobór dostosowanej do ryzyka stopy dyskontowej. 
W analizie tej rzeczywiste charakterystyki ryzyka mogą niestety nie być dokładnie zidentyfikowane. 
W przypadku symulacji Monte Carlo inwestor nie sygnalizuje swej opinii o jego poziomie, przyj-
mując stopę dyskontową wolną od ryzyka. Faktyczne charakterystyki ryzyka ujawniają się jednakże 
inwestorowi poprzez analizowanie otrzymanego w symulacji Monte Carlo rozkładu prawdopodo-
bieństwa możliwych NPV; inwestorowi pozostaje zatem zinterpretowanie ryzyka i decyzja, czy 
zapłacić za inwestycję, A zatem wartość oczekiwana otrzymana z analizy deterministycznej sygnali-
zuje, jaką cenę inwestor gotów byłby zapłacić przy z góiy określonym poziomie ryzyka. Z kolei war-
tość oczekiwana rozkładu możliwych wartości NPV, otrzymanego z symulacji Monte Carlo, podaje 
oczekiwaną wartość projektu większą, niż inwestor gotów byłby zapłacić, gdyż na tym etapie nie 
uwzględniono preferencji inwestora względem ryzyka. Aby zatem określić cenę, jaką skłonny jest 
zapłacić, musi ocenić zidentyfikowane ryzyko poprzez zastosowanie tzw. teorii preferencji, anali-
zując wiele czynników w tym prawdopodobieństwo i wielkość maksymalnej straty, prawdopodo-
bieństwo i wielkość maksymalnej korzyści, wielkość oczekiwanej NPV i swoją skłonność do pono-
szenia ryzyka. Uzyskana w ten sposób cena będzie oczywiście niższa od wartości oczekiwanej 
otrzymanej w symulacji Monte Carlo. 
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Jeśli w obu przypadkach stopy dyskontowe określone zostały poprawnie, analiza probabili-
styczna (po skorygowaniu w zakresie preferencji inwestora względem ryzyka) oraz analiza deter-
ministyczna podadzą takie same wartości. Będą to kwoty, jakie inwestor skłonny będzie zapłacić 
za projekt. Różnica między tymi dwiema metodami polega na tym, że ryzyko w analizie determi-
nistycznej szacowane jest zwykle na zasadzie ad hoc, natomiast w symulacji Monte Carlo okre-
ślane dzięki analizie otrzymanych rozkładów. 

5.3. Zalety, wady i ograniczenia symulacji Monte Carlo 

Symulacja stochastyczna posiada wiele istotnych zalet. Informacja uzyskiwana ma dużo większą 
wartość niż informacja otrzymywana w wyniku analizy deterministycznej. W rezultacie możliwe 
jest uzyskanie zakresu możliwych wartości wskaźnika efektywności wraz z prawdopodobieństwem 
jego wystąpienia, nie zaś jego punktową oceną (Nahotkol998). Symulacja (pod warunkiem 
uwzględnienia preferencji inwestora do ponoszenia ryzyka lub zastosowania stopy dyskontowej do-
stosowanej do ryzyka) daje lepsze niż analiza deterministyczna oszacowanie oczekiwanej NPV, sta-
tystyk jej rozkładu i pozwala na znalezienie prawdopodobieństwa wystąpienia określonych wartości 
— np. prawdopodobieństwa, że NPV będzie mniejsza od 0. Histogram możliwych wartości parame-
tru wyjściowego pokazuje niepewność w otoczeniu jego wartości oczekiwanej. Jest to użyteczne 
również w wypadku porównywania kilku podobnych projektów — wówczas wybór jest znacznie 
ułatwiony. W sytuacjach finansowania kredytem, wyniki symulacji Monte Carlo pozwalają na okre-
ślenie prawdopodobieństwa wystąpienia takich sald pieniężnych netto, które wystarczą na całkowite 
spłacenie kredytu. 

Pomimo ewidentnych zalet analiza Monte Carlo nie jest tak szeroko stosowana w przemyśle, 
jak można by tego oczekiwać. Aby zrozumieć dlaczego tak się dzieje, należy wyszczególnić jej 
wady i ograniczenia: 
1. Konieczność określania rozkładów prawdopodobieństwa wartości niektórych parametrów 

wejściowych. Rozkłady te są częstokroć trudne do uzyskania. Struktura każdego rozkładu po-
winna wynikać z eksperckiego oszacowania przyszłej rzeczywistości (Wrzosek 1994). 
W pewnych przypadkach, aby uzyskać wiarygodne rozkłady prawdopodobieństwa tych 
zmiennych trzeba się po prostu liczyć z koniecznością wnikliwej dyskusji ze służbami kopal-
nianymi. Trzeba jednak podkreślić, że analitycy nie zawsze zdają sobie sprawę z każdorazo-
wego określania rozkładów prawdopodobieństwa w analizie scenariuszowej — bo czymże 
jest określenie wartości najbardziej prawdopodobnej, oraz możliwie najwyższej i najniższej? 
Określenie tych rozkładów wcale nie jest łatwiejsze niż rozkładów dla analizy probabilistycz-
nej (Torries 1998). Należy tujednak wspomnieć o jeszcze jednym, niezwykle istotnym aspek-
cie. Powszechnie znaną wadą wszystkich symulacji Monte Carlo jest to, że dynamiczne 
wahania niektórym parametrów w żaden sposób nie dadzą się dopasować do jakiejkolwiek 
statycznej krzywej prawdopodobieństwa (np. ceny surowców mineralnych — wiele z nich 
z roku na rok nie fluktuuje losowo, ale według modeli cyklicznych), będącej jakąś formą sze-
regów czasowych. Wada ta jest zazwyczaj pomijana milczeniem ze względu na fakt, że jak 
dotąd nie znaleziono sposobu, aby ją ominąć (Taylor 1995). 

2, Konieczność określenia stopnia korelacji pomiędzy parametrami wejściowymi. Jest to nie-
zwykle istotne zagadnienie, jako że stopień korelacji jest czynnikiem silnie wpływającym na 
wynik projektu. Zidentyfikowanie parametrów zależnych, a co za tym idzie określenie stop-
nia korelacji pomiędzy nimi jest często trudnym zadaniem i wymaga od analityka głębokiej 
wiedzy i doświadczenia. Dlatego należy poświęcić temu odpowiednią ilość uwagi. Niektóre 
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parametry (np. wskaźniki zawartości metali i tonaż rudy) są skorelowane przestrzennie; za-
tem proces symulacji nie może być realizowany tylko poprzez losowe ciągnienie wartości 
z określonych rozkładów (Dowd 1995). Należy tu podkreślić, że korelacja jest zagadnieniem 
równie ważnym dla analizy scenariuszowej — a zatem nie jest to żaden argument, który prze-
mawiałby przeciw stosowaniu analizy stochastycznej. Na szczęście, liczba par parametrów 
wejściowych skorelowanych ze sobą jest częstokroć niewielka. Wreszcie, w celu zbadania 
wpływu korelacji na wartość projektu jest możliwość przeprowadzania w symulacji analizy 
wrażliwości (Torries 1998). 

3. Część z modeli probabilistycznych nie uwzględnia ograniczeń technicznych eksploatacji; 
powinny być one włączone do analizy ryzyka i harmonogramu produkcji (Dowd 1995). 

4. Podstawowa słabość analizy probabilistycznej związana jest generalnie ze statyczną i nieela-
styczną naturą samej analizy zdyskontowanych sald pieniężnych. Konwencj onalna probabi li-
styczna analiza DCF nie pozwala na racjonalne —jak to ma miejsce w rzeczywistości — ela-
styczne reagowanie zarządów przedsiębiorstw górniczych w zakresie realizacji procesu pro-
dukcji na zmiany na rynkach surowcowych. Stąd rozkład możliwych NPV będzie przedsta-
wiał wielkości zaniżone w stosunku do rzeczywistych. Nawet jeśli jednak udałoby się skon-
struować model stochastyczny, który umożliwiłby uwzględnianie elastycznego reagowania 
i zmian decyzji w zakresie prowadzenia produkcji na zmiany cen i kosztów, to i tak każdora-
zowo pozostaje do rozwiązania problem doboru stopy dyskontowej oraz zmian stopy dyskon-
towej w czasie (Torries 1998). 

5. Przeprowadzenie symulacji stochastycznej zajmuje dużo więcej czasu niż analizy determini-
stycznej. Należy tu zaznaczyć, że zazwyczaj analitycy muszą dokonać oceny kilku projektów. 
Wypada tu jednakże powiedzieć, że w przypadku dużych projektów inwestycyjnych korzyść 
związana z zastosowaniem symulacji stochastycznej jest dużo większa od kosztu, związane-
go z dłuższym czasem analizy. 

6. Wielu analityków — a jeszcze większa liczba osób podejmujących decyzje inwestycyjne nie 
rozumie i nie chce rozumieć wyceny probabilistycznej i lepiej czuje się, stosując analizę 
w ujęciu deterministycznym. Jak pisze Torries, sytuacja taka panowała przynajmniej w ciągu 
ostatnich 20 lat — nowocześni menadżerowie coraz częściej stosują zaawansowane metody 
oceny (Torries 1998). 

7. Analiza probabilistyczna inaczej niż analiza deterministyczna — nie podpowiada nam jedno-
znacznie, jaką decyzję podjąć. Jest to szczególnie widoczne, w przypadku porównywania i kla-
syfikowania dwóch lub więcej projektów. Analiza stochastyczna dostarcza informacji odnośnie 
różnorodnych atrybutów: wielkości maksymalnej straty, wielkości maksymalnego zysku, wiel-
kości zysku oczekiwanego, jednak same rozkłady możliwych wartości NPV nie sygnalizują, któ-
ry projekt powinien wybrany — inwestor musi wiedzieć, w jaki sposób interpretować wyniki. 
Paradoksalnie wydaje się więc, iż symulacja Monte Carlo nie jest szeroko stosowana z powodu 
swojej największej zalety — dużej ilości uzyskiwanych informacji (Torries 1998). 

5.4. Dopasowanie danych do określonego rozkładu prawdopodobieństwa 

Zmienna losowa jest numerycznym opisem wyniku eksperymentu. Zazwyczaj oznacza się ją 
dużą literą— np. X albo Y; specyficzne wartości zmiennych losowych oznacza się z kolei litera-
mi małymi. Zmienne losowe mogą być dyskretne lub ciągłe. 

Rozkład prawdopodobieństwa jest modelem teoretycznym wszystkich możliwych wartości, 
które może przybierać zmienna losowa wraz z prawdopodobieństwami ich wystąpienia. 

102 



Rozdział 5. Wycena wartości zasobów metodą symulacyjną (Monte Carlo) 

Ciągłe rozkłady prawdopodobieństwa definiowane są funkcjami gęstości prawdopodobieństwa, 
natomiast dyskretne — funkcjami masy prawdopodobieństwa. 

Zmienne losowe ciągłe przyjmują wyniki z ciągłego zakresu liczb rzeczywistych. Rozróżnie-
nie pomiędzy zmienną losową dyskretną a ciągłą nie jest czasami takie oczywiste. Prawdopodo-
bieństwa różnych wyników zmiennych losowych ciągłych charakteryzowane są poprzez funkcją 
gęstości prawdopodobieństwa f(x). Funkcja gęstości posiada następujące własności: jest większa 
lub równa zero dla wszystkich wartości x, a całkowita suma powierzchni pod krzywą równa 
jest 1. Prawdopodobieństwo, że zmienna losowa będzie przybierać wartości z przedziału <a; b> 
określone jest wielkością pola powierzchni pod krzywą, ograniczonego przez wartości a i b. 

Dla zmiennych dyskretnych każdy dyskretny wynik Xj charakteryzowany jest przez funkcję 
masy prawdopodobieństwa p(x). Funkcja masy prawdopodobieństwa charakteryzuje się tym, że 
prawdopodobieństwo każdego wyniku należy do przedziału <0; 1 > a ich suma musi być równa 1. 
Funkcja rozkładu skumulowanego P(x) określa prawdopodobieństwo przyjmowania przez 
zmienną losową wartości mniejszej lub równej określonej wartości x. 

Funkcje gęstości i masy zależą od jednego lub więcej parametrów. Rozkłady ciągłe mogą 
mieć różne kształty i rozmiary — w zależności od wartości parametru. Wyróżnia się trzy podsta-
wowe parametry rozkładów: 

— parametr kształtu, który decyduje o kształcie rozkładu (dla niektórych rozkładów niezwy-
kle istotny, dla innych mniej), 

— parametr skali, kontrolujący jednostkę miary w całym zakresie rozkładu, 
— parametr położenia, określający położenie w stosunku do punktu o współrzędnych [0; 0]. 
Należy zaznaczyć, że nie wszystkie rozkłady posiadają wszystkie te trzy parametry. Wypada 

jednak podkreślić, że zrozumienie wpływu tych parametrów na rozkład jest niezwykłe ważne — 
w szczególności, gdy chodzi o dobór rozkładów wejściowych do modeli decyzyjnych (Evans, 
Olson 2000). 

Trzy użyteczne dyskretne rozkłady prawdopodobieństwa to: rozkład Bemoulliego, rozkład 
dwumianowy i rozkład Poissona. 

Do podstawowych rozkładów ciągłych należą rozkłady: jednostajny, normalny, trójkątny, 
wykładniczy, lognormalny, gamma, rozkład Weibulla, beta, geometryczny, Pareto, wartości 
skrajnych, itd. 

Do modelowania cen giełdowych, cen nieruchomości, itp., stosuje się najczęściej rozkłady 
lognormalny i Pareto, 

5A1* Dopasowanie danych do określonego rozidadu prawdopodobieństwa za pomocą 
programu BestFit 

Program BestFit jest produktem firmy Palisadę Corporation i chroniony jest ustawą o pra-
wach autorskich. Program umożliwia znalezienie rozkładu prawdopodobieństwa, będącego naj-
lepszym przybliżeniem rozkładu danych wejściowych. Dla danego rozkładu BestFit szuka para-
metrów funkcji, które optymalizują jakość dopasowania. Należy pamiętać, że wyniki kalkulacji 
przeprowadzanych przez BestFit stanowią tylko najlepsze oszacowanie, gdyż praktycznie nie-
możliwe jest znalezienie rozkładu, który w idealnym stopniu odzwierciedli rzeczywisty rozkład 
naszych danych. Zanim więc wykorzysta się wynik należy ocenić go zarówno pod względem ja-
kościowym jak i ilościowym. 

Szukając rozkładu, który będzie najlepszym przybliżeniem rozkładu danych wejściowych 
program BestFit wykonuje zawsze 4 operacje: 
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1) dla każdego z możliwych rozkładów dokonuje pierwszego szacunku szukanycłi parametrów 
w oparciu o estymatory największego prawdopodobieństwa, 
2) optymalizuje dopasowanie przy zastosowaniu metody Levenberga-Marquardta, 
3) dla funkcji optymalizującej mierzy stopień dopasowania, 
4) porównuje wszystkie funkcje i znajduje tę, która stanowi najlepsze dopasowanie. 
Po znalezieniu najlepszych rozkładów można analizować dane w sposób numeryczny 

i graficzny. 

5.4.1.1. Dane wejściowe do programu 

Program BestFit analizuje dane w formie prób surowych, obserwacji z przypisaną wagą praw-
dopodobieństwa i obserwacji z przypisanym prawdopodobieństwem skumulowanym. 

a) Próby z obserwacji 
Próby albo inaczej dane z obserwacji stanowią zbiór wartości wyjętych z populacji. Dane 

w tej formie stosowane są do oszacowania własności tej populacji. Po wprowadzeniu tych danych 
do programu, BestFit sortuje je, liczy statystyki i konwertuje dane w formę histogramu, celem 
stworzenia funkcji gęstości prawdopodobieństwa. Użytkownik ma do wyboru liczbę przedziałów 
(słupków na histogramie). Może też ustalić zalecaną liczbę przedziałów. 

Wstawiając dane w tej postaci użytkownik musi pamiętać, aby liczba przedziałów była liczba 
całkowitą większą od 2 i mniejszą lub równą liczbie obserwacji. 

b) Dane w formie obserwacji z przypisaną wagą prawdopodobieństwa 
Dane w tej formie mają przypisane dwie liczby: wartość obserwacji X i wagę prawdopodo-

bieństwa p. Wagę prawdopodobieństwa p określa względna wartość rzędnej (gęstość) krzywej 
prawdopodobieństwa w punkcie X. W trakcie analizy danych program sortuje dane, liczy staty-
styki i normalizuje dane celem stworzenia rozkładu gęstości prawdopodobieństwa. 

Wstawiając dane w tej postaci użytkownik musi pamiętać, aby: 
— wartość minimalna X była mniejsza od wartości maksymalnej X, 
— każda wartość X musi być większa lub równa wartości minimalnej X i mniejsza lub rów-

na wartości maksymalnej X, 
— dwie wartości X nie mogą być sobie równe, 
— każda wartość prawdopodobieństwa p musi być większa lub równa zeru, 
— przynajmniej jedna wartość prawdopodobieństwa p musi być różna od zera. 
c) Dane w formie obserwacji z przypisanym prawdopodobieństwem skumulowanym 
Dane w tej formie mają przypisane dwie liczby: wartość obserwacji X i wielkość prawdopo-

dobieństwa skumulowanego p, które określa względna wartość rzędnej (rozkład) krzywej praw-
dopodobieństwa skumulowanego w punkcie X. Dane te włączane są do analizy w porządku 
od największej do największej. Prawdopodobieństwo p reprezentuje prawdopodobieństwo 
wystąpienia wartości mniejszej łub równej wartości X. 

Wstawiając dane w tej postaci użytkownik musi pamiętać, aby: 
— minimalna wartość X była mniejsza od wartości maksymalnej X; 
— każda wartość X musi być większa od wartości minimalnej X i mniejsza od wartości 

maksymalnej X; 
— dwie wartości X nie mogą być sobie równe; 
— każda wartość prawdopodobieństwa p musi być większa lub równa zem i mniejsza lub równa 1; 
— pary [X; p] muszą być posegregowane według wartości p — od wartości najmniejszej do 

największej; 
— w arkuszu muszą występować przynajmniej dwie pary [X; p]. 
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5.4.1.2. Estymatory największego prawdopodobieństwa 

W celu dopasowania rozkładu do zbioru posiadanych danych program BestFit wymaga 
wstępnego zbioru parametrów, które są podstawą dalszej pracy programu. Parametry te nazywa-
ne są estymatorami największego prawdopodobieństwa {maximum likehood estimators, MLE). 

Estymatory MLE rozkładu są to parametry takiej funkcji, która maksymalizuje prawdopodo-
bieństwo wystąpienia danego zbioru obserwacji. 

Niektóre z estymatorów MLE są łatwe do uzyskania — np. dla funkcji rozkładu normalnego 
estymatorami MLE są średnia i odchylenie standardowe posiadanego zbioru danych. W przypad-
ku innych rozkładów (np. rozkładu gamma) znalezienie estymatorów MLE może być bardzo 
skomplikowane i zadanie to musi być rozwiązane numerycznie. 

Estymatory największego prawdopodobieństwa rozkładu są to parametry takiej funkcji, która 
maksymalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia rozkładu danych wejściowych. Mając funkcję 
gęstości prawdopodobieństwa f(x) z parametrem aj i zbiorem danych z obserwacji Xi, prawdopo-
dobieństwo L jest zdefiniowane jako: 

n 

L = n f ( X i ,a ) 
i = l 

W celu znalezienia estymatora największego prawdopodobieństwa, należy zmaksymalizo-
wać L po a. 

dL 

da 
= 0 

5.4,1.3. Metoda Levenberga-Marquardta 

Program BestFit może określić najlepsze dopasowanie zbioru danych wprost na podstawie esty-
matorów MLE lub poprzez optymalizację—przy wykorzystaniu metody Levenbęrga-Marquardta. 

Metoda Levenberga-Marquardta wykorzystuje algorytm, stosowany do zmaksymalizowania 
stopnia dopasowania zbioru danych i funkcji rozkładu. Metoda ta bierze pod uwagę pierwsze 
przybliżenie parametrów funkcji rozkładu a następnie, w celu znalezienia dobrego dopasowania, 
przeprowadza sukcesywną korektę każdego parametru. 

Metoda Levenberga-Marquardta, będąca standardową nieliniową procedurą najmniejszych 
kwadratów, celem zminimalizowania statystyki stopnia dopasowania (% ) stosuje model itera-
cyjny. Metoda Levenberga-Marquardta nie znajduje absolutnego minimum dla testu chi-kwadrat 
— znajduje raczej minima lokalne. Powodzenie tej metody zależy od charakteru danych wejścio-
wych. Udany szacunek początkowy pozwoli zatem na uzyskanie dobrego wyniku, a oszacowania 
słabe może dostarczyć informacji bezużytecznych. 

Dla optymalizacji rozkładu program BestFit wykorzystuje test chi-kwadrat — z uwagi na po-
wszechność stosowania i szybkość kalkulacji. 

Metoda Levenberga-Marquardta działa w następujący sposób: 
1) szacuje pierwsze przybliżenie dla wszystkich parametrów, 
2) przy użyciu tych parametrów znajduje dopasowanie danych wejściowych do funkcji, 
3) zmienia parametry w wielkości proporcjonalnej do czynnika 1, 
4) mierzy jakość dopasowania dla zmodyfikowanych parametrów, 
5) w wypadku, gdy zmodyfikowane parametry dostarczają lepszego dopasowania, z pomocą 

tych wartości aktualizuje parametry i zmniejsza wartość 1 o rząd wielkości, 
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6) w wypadku, gdy zmodyfikowane parametry dostarczają gorszego dopasowania, nie aktuali-
zuje parametrów i zwiększa wartość 1 o rząd wielkości, 

7) powraca do czynności 3). 
Kroki te powtarzane są dopóty, dopóki nie okaże się, że zmiana wartości parametrów nie 

wpływa już znacząco na jakość dopasowania, mierzoną jako zmianę procentową wartości 
cłii-kwadrat. Punkt ten jest minimum lokalnym w jakości dopasowania. BestFit w żaden sposób 
nie może udzielić odpowiedzi na pytanie, czy jest to najmniejsza wartość w sensie jakości dopa-
sowania, istniejąca dla rozkładu danych wejściowych. Lecz jeśli estymatory MLE dostarczają 
dobrego oszacowania parametrów początkowych funkcji, są szanse że metoda Levenber-
ga-Marquardta dostarczy dobrej odpowiedzi. 

5.4.1.4. Jakość dopasowania 

Proces liczenia estymatorów MLE i optymalizacji wartości chi-kwadrat daje najlepsze osza-
cowanie każdego rozkładu. Program następnie mierzy jakość dopasowania przy zastosowaniu 
odpowiednich statystyk. 

Jakość dopasowania można zdefiniowa^jako „prawdopodobieństwo, że dana funkcja 
rozkładu prawdopodobieństwa odwzorowuje zbiór danych wejściowych". 

Program BestFit oferuje trzy testy pozwalające na określenie jakości dopasowania: 
— test chi-kwadrat, 
— test Kołmogorowa-Smimowa, 
— test Andersona-Darlinga. 
Najbardziej popularnym testem jest test chi-kadrat, ale dwa pozostałe testy mogą dostarczyć 

bardziej szczegółowej informacji o rozkładzie naszych danych. 
Trudno określić szczególny test dopasowania, który jest w stanie dostarczyć najlepszych wy-

ników. Każdy test ma swoje zalety i wady. To analityk musi zdecydować, które informacje są dla 
niego najistotniejsze. 

Najpopularniejszym testem badającym Jakość dopasowania jest test chi-kwadrat. Może 
być stosowany dla danych w każdej postaci, dla ciągłych i dyskretnych funkcji rozkładów 
prawdopodobieństwa. 

Test chi-kwadrat jest opisywany następującym równaniem: 

P i 

gdzie: 
Pi — obserwowana wartość prawdopodobieństwa dla danego słupka histogramu. 
Pi — teoretyczne prawdopodobieństwo, że wartość należy do przedziahj X słupka histogramu. 

Niskie wartości testu chi-kwadrat oznaczają dobre dopasowanie. Słabą stroną testu chi-kwa-
drat jest niemożność określenia jasnych wytycznych odnośnie doboru przedziałów (klas). 
W pewnych sytuacjach, pracując na tym samym zbiorze danych w zależności od doboru liczby 
klas można dojść do zupełnie odmiennych wniosków. 

Test Kołmogorowa-Smimowa nie zależy od liczby interwałów, co w porównaniu z testem 
chi-kwadrat stanowi niewątpliwą zaletę. Test ten może być stosowany z danymi w każdej formie, 
ale jedynie dla ciągłych funkcji rozkładów prawdopodobieństwa. Słabością tego testu jest niedo-
stateczna wykrywalność rozbieżności krańcowych. 
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Test Kołmogorowa-Smimowa definiowany jest w następujący sposób: 

D_ =sup n F„ (x ) -F (x ) 

gdzie: 
n — całkowita liczba punktów danych, 
A 

F(x)— rozkład hipotetyczny, 

F̂  (x) — rozkład aktualny. 

Test Andersona-Darlinga jest testem bardzo podobnym do testu Kołmogorowa-Smimowa, 
z tym, że przywiązuje większą wagę do wartości krańcowych. Słabą stroną testu Anderso-
na-Darlinga jest to, że może być stosowany jedynie z danymi w postaci prób z obserwacji. 

Statystyka Andersona-Darlinga jest średnią ważoną różnic kwadratów i przedstawia się 
następująco: 

A^ =n F„ (x ) -F(x ) f(x)dx 

gdzie: 

4^= = 
1 

F(x) 1-F(x) 
funkcja wagi. 

f ( x ) — hipotetyczna funkcja gęstości, 
A 

F(x)— hipotetyczna funkcja rozkładu. 

5.4.1.5. Analiza dopasowania 

W trakcie każdej analizy dopasowania należy rozważyć i przeanalizować następujące 
kwestie: 
1) czy rozkłady: wynikowy i danych wejściowych są rozkładami ciągłymi czy dyskretnymi? 
2) czy wykres porównawczy pokazuje dobre dopasowanie w obszarach o istotnym znaczeniu? 
3) czy wykres różnic pokazuje akceptowalny poziom błędu? 
4) czy rozkład wynikowy pokazuje wartości krańcowe, których nie ma wykres danych wejścio-

wych lub vice'versal 

5) czy istnieją jakieś teoretyczne względy przemawiające za wyborem konkretnego typu 
rozkładu dla naszych danych wejściowych? 

6) czy miary dopasowania są wystarczająco niskie? 
Program BestFit nie gwarantuje, ze rozkład, który wybierze, jest rozkładem danych wejścio-

wych. Program mówi zaledwie jakie jest prawdopodobieństwo, że ten rozkład może być 
rozkładem danych wejściowych. Może zdarzyć się, że danych wejściowych nie można zilustro-
wać żadnym z rozkładów oferowanych przez program. To użytkownik decyduje o przyjęciu bądź 
odrzuceniu pewnych rezultatów. 
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5.4.1.6. Interpretacja wyników 

Pierwszym krokiem, jeśli chodzi o interpretację wyników, jest interpretacja wartości 
chi-kwadrat, czyli znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak dobre jest dopasowanie danych wejś-
ciowych do konkretnego rozkładu. Niska wartość chi-kwadrat oznacza lepsze dopasowanie. 
Jakość wyniku zależy od pierwszego oszacowania — dobry szacunek początkowy prowadzi do 
dobrych rezultatów. Należy tu jeszcze raz podkreślić, że metoda Levenberga-Marquardta nie 
znajduje absolutnego minimum dla chi-kwadrat, a jedynie minima lokalne. 

Istnieje możliwość klasyfikowania dopasowanych rozkładów według statystyk innych 
niż chi-kwadrat — np. Kołmogorowa-Smimowa lub Andersona-Darlinga — lecz tylko dla 
rozkładów ciągłych. Ponieważ testy te porównują rozkład empiryczny z hipotetycznym, dla pew-
nych rozkładów mogą być niezwykle użyteczne. W pewnych przypadkach rankingi te mogą być 
inne od rankingów otrzymanych dzięki metodzie chi-kwadrat. 

Program BestFit dla każdego rozkładu podaje podstawowe statystyki: średnią, wariancję, 
wartość modalną; mogą być one porównywane ze statystykami danych wejściowych. 

Dla każdego wyniku program podaje również jakość dopasowania i przedziały ufności. 
Interpretacji wyników służy również wizualna ocena zgodności rozkładu z danymi wejścio-

wymi. W tym celu BestFit dostarcza czterech różnych wykresów: porównawczego, różnic, P-P 
(prawdopodobieństwo-prawdopodobieństwo) i Q-Q (kwantyl-kwantyl). 

Wykres porównawczy nakłada na siebie rozkłady danych wejściowych i wynikowy, co po-
zwala na wizualne ich porównywanie — również w formach skumulowanej i gęstości. Wykres 
porównawczy pozwala na sprawdzenie jakości dopasowania w wybranych obszarach — 
np. w sąsiedztwie średniej. 

Wykres różnic przedstawia błąd absolutny dopasowania rozkładu danych wejściowych 
i rozkładu wynikowego. Wykres ten daje wyobrażenie o skali błędu. 

Pozostałe dwa wykresy są równie użyteczne w celach porównawczych. 

5.5. Analiza ryzyka projektu określona przy wykorzystaniu 
programu @ R I S K 

Program @RISK firmy Palisadę Corporation służy przeprowadzania ilościowej analizy ryzy-
ka projektów inwestycyjnych z pomocą symulacji Monte Carlo. Wersja 4.0 programu obejmuje 
w sobie funkcje programu RlSKview. 

Przez analizę ryzyka rozumie się każdą metodę — ilościową lub jakościową — pozwalającą 
na oszacowanie oddziaływania ryzyka w warunkach konkretnych sytuacji decyzyjnych. 

Analiza ryzyka obejmuje zazwyczaj następujące kroki: 
1) opracowanie modelu, 
2) zdefiniowanie rozkładów dla zmiennych probabilistycznych, 
3) zdefiniowanie komórek prognozowanych (wynikowych), 
4) określenie liczby przeliczeń (iteracji), 
5) symulację, 
6) interpretację wyników. 
Krok pierwszy obejmuje stworzenie modelu matematycznego w arkuszu kalkulacyjnym. Krok 

drugi mieści w sobie zidentyfikowanie wszystkich niepewnych zmiennych, wchodzących do mode-
lu, ustalenie stopnia korelacji pomiędzy nimi, a następnie wprowadzenie do ich komórek funk-
cji rozkładów prawdopodobieństwa programu @RISK, służących do definiowania zakresu 
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niepewności i opisu ryzyka. Krok trzeci obejmuje określenie interesujących nas komórek wyjścio-
wych. Kroki czwarty i piąty obejmują właściwą symulację. Kroki te opisane zostały w punkcie 5.1. 

Funkcja RISKview pozwala na dokonywanie przeglądu i analizy wprowadzonych do modelu 
rozkładów prawdopodobieństwa. Funkcja ta w przystępny sposób edytuje każdy rozkład praw-
dopodobieństwa występujący w modelu oraz pozwala na wprowadzanie modyfikacji formuł. 

Symulacja w programie @RISK obejmuje sukcesywne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego. 
Takie przeliczenie nazywane jest iteracją. Liczba iteracji wpływa na czas symulacji oraz jakość, 
dokładność wyników. 

W trakcie każdej iteracji następuje: 
1) próbkowanie wszystkich rozkładów prawdopodobieństwa wszystkich niepewnych zmiennych 

wejściowych, 
2) wstawienie wygenerowanych wartości do komórek arkusza kalkulacyjnego, 
3) przeliczenie arkusza, 
4) dodanie wyniku do „schowka'*. 

W trakcie symulacji program @RISK dla każdego rozkładu wynikowego monitoruje każdo-
razowo trzy statystyki: średnią zmianę procentową wartości percentylu (od O do 100% w krokach 
5%), wartość średnią oraz odchylenie standardowe. W trakcie monitoringu program liczy zbiór 
statystyk dla każdego wyniku w określonym interwale (np. co 100, 200, itd., iteracji). Statystyki 
te porównywane są następnie z analogicznymi statystykami obliczonymi w poprzednim interwa-
le, po czym liczy się wielkość zmiany tych statystyk. 

Po zakończeniu symulacji wyświetla się automatycznie okno główne programu @RISK 
z tabelami wyników i statystyk symulacji. Tabela wyników dostarcza nam sumarycznych wyni-
ków odnośnie wykonanej symulacji zarówno dla komórek danych wejściowych jak i wyjścio-
wych — z wartościami minimalnymi, średnimi i maksymalnymi włącznie oraz szczegółowych 
statystyk odnośnie każdej komórki wynikowej i każdego rozkładu wejściowego. Okno główne 
posiada także sekcję wartości docelowych. Sekcja wartości docelowych pozwala na znalezienie 
prawdopodobieństwa wystąpienia określonych wartości. Jest to bardzo interesująca funkcja pro-
gramu. Jeśli, przykładowo, zadamy pytanie o szanse, że NPV będzie większa od O program 
@RISK automatycznie przeliczy procent wartości, które są większe lub równe zero. 

Jedną z najważniejszych zalet programu @RISKjest możliwość generowania wystarczającej 
ilości danych dla konstruowania wykresów. O ile statystyki dostarczają wartościowej informacji 
numerycznej, to dane wyjściowe są jednak w lepszy sposób opisywane wykresami. Program 
@RISK może przedstawiać rozkłady możliwych wartości wyniku w dwóch postaciach: histogra-
mów i dystrybuant. Histogram stanowi graficzną reprezentację niepewności związanej z parame-
trem wyjściowym. Bardziej interesującą ilustracją wydaje się być jednak wykres w formie sku-
mulowanej. Wykres ten przedstawia prawdopodobieństwo wystąpienia wyniku mniejsze lub 
równe od jakiejkolwiek wartości z przedziału. 

Program pozwala też na przeprowadzanie analizy wrażliwości i porządkowanie parametrów we-
jściowych według siły oddziaływania na poziom parametru wyjściowego. Wrażliwość w programie 
@RISK mierzona jest na dwa sposoby: wielowariantowa regresja krokowa mierzy zmianę wybrane-
go wyniku, w zależności od jednostkowej zmiany konkretnej danej wejściowej (w jednostkach od-
chylenia standardowego od średniej parametm wyjściowego); z kolei korelacja porządkująca mierzy 
stopień korelacji pomiędzy zbiorami danych wyjściowych i wejściowych. Wartość „O" oznacza 
oczywiście, że dany parametr wejściowy nie wpływa na poziom wyniku. Im większe wartości 
współczynników, tym silniejszy wpływ konkretnej danej wejściowej na wynik. Znak „+" oznacza, 
że wzrost parametru wejściowego powoduje wzrost parametru wyjściowego; znak „ - " przeciwnie: 
zwiększanie poziomu danej wejściowej powoduje zmniejszanie się wartości wyniku. 
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5.5.1. Generowanie prób z rozkładów prawdopodobieństwa w programie @RISK 

Podstawę generowania prób z rozkładów prawdopodobieństwa stanowi liczba losowa. Liczba 
losowa definiowana jest w symulacji jako liczba, która rozkłada się jednostajnie pomiędzy O a 1. 
Biorąc rzecz technicznie, komputery nie mogą generować rzeczywistych liczb losowych, gdyż 
muszą używać możliwego do przewidzenia algorytmu. Algorytmy jednakże są napisane w sposób 
umożliwiający generowanie strumienia liczb, które wydają się być losowe (Evans, Olson 2000). 

Ogólna zasada próbkowania z rozkładów prawdopodobieństwa polega na generowaniu liczb pseudo-
losowych i przetransformowaniu ich w poszczególne wartości rozkładu prawdopodobieństwa. Każda 
wygenerowana z rozkładu prawdopodobieństwa wartość nazywa się próbką losową {random vańate\ 

W celu generowania możliwych wartości z funkcji rozkładu prawdopodobieństwa stosuje się 
metodę próbkowania (sampling), W symulacji Monte Carlo próbkowanie stanowi podstawę se-
tek, tysięcy scenariuszy „co, jeśli" {,^what-if'). Każdy ze zbiorów próbek reprezentuje możliwą 
kombinację wartości wejściowych. Wybór metody próbkowania wpływa zarówno na jakość wy-
ników symulacji jak i na czas obliczeń. 

Próbkowanie jest procesem polegającym na losowym ciągnieniu wartości z rozkładów praw-
dopodobieństwa danych wejściowych. W symulacji próbkowanie przeprowadzane jest sukce-
sywnie — dla każdego przeliczenia (iteracji) z każdego rozkładu prawdopodobieństwa danych 
wejściowych ciągniona jest jedna próba. Jeśli liczba iteracji jest wystarczająca, wylosowane z da-
nego rozkładu prawdopodobieństwa wartości rozkładają się w sposób, który przybliża rozkład 
wejściowy. Podobnie statystyki otrzymanego wskutek losowania rozkładu (średnia, odchylenie 
standardowe, itd.) przybliżają statystyki rozkładu wejściowego, a i wykresy obu rozkładów 
wyglądają zbieżnie. 

Statystycy i praktycy opracowali kilka technik ciągnienia próbek losowych. Techniki te róż-
nią się między sobą. Porównując je bierze się zazwyczaj pod uwagę liczbę iteracji, potrzebnych 
do w miarę dokładnego odtworzenia rozkładu wejściowego. Za technikę mniej „efektywną" 
uważa się metodę, która w celu satysfakcjonującego przybliżenia rozkładów wejściowych wy-
maga więcej iteracji lub więcej czasu. 

W programie @RISK są stosowane dwie metody próbkowania — próbkowanie Monte Carlo 
oraz próbkowanie Latin Hypercube („hipersześcian łaciński"). Metody te różnią się co do liczby 
iteracji koniecznych do satysfakcjonującego przybliżenia rozkładów wyjściowych. Próbkowanie 
Monte Carlo jest właśnie metodą, która w celu przybliżenia rozkładu wejściowego wymaga 
często dużej liczby próbek — w szczególności, gdy rozkład wejściowy jest silnie asymetryczny 
lub gdy zawiera liczby o bardzo małym prawdopodobieństwie wystąpienia. Próbkowanie Latin 

Hypercube jest nową techniką próbkowania, dostępną w programie @RISK. Technika ta 
sprawia, że wylosowane próby korespondują w bardziej ścisły sposób z rozkładem wejściowym, 
przez co szybciej osiągana jest zbieżność z jego statystykami. 

Dla dokonania przeglądu różnych metod próbkowania ważne jest przede wszystkim zrozu-
mienie pojęcia rozkładu skumulowanego. Każdy rozkład prawdopodobieństwa może być przed-
stawiony w formie skumulowanej (dystrybuanta). Na osi odciętych występują wartości rozkładu 
a na osi rzędnych odpowiadające im wartości prawdopodobieństwa skumulowanego — czyli 
cały zakres prawdopodobieństwa: od O do 1. Wykres powala na udzielenie odpowiedzi na pytanie 
o procent wartości rozkładu mieszczący się w zadanych granicach prawdopodobieństwa. 

Krzywa skumulowana ma bardzo istotne znaczenie dla zrozumienia procesu próbkowania. 
Skala od O do 1 na wykresie dystrybuanty odzwierciedla zakres możliwych liczb losowych gene-
rowanych w trakcie próbkowania. W typowej sekwencji Monte Carlo komputer generował bę-
dzie liczbę losową z przedziału <0; 1>, przy czym zakłada się, że każda liczba z zakresu ma takie 
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samo prawdopodobieństwo wystąpienia. Ponieważ kształt krzywej skumulowanej zależy od 
kształtu rozkładu prawdopodobieństwa danej wejściowej, wyniki bardziej prawdopodobne będą 
ciągnione z dużo większym prawdopodobieństwem. Wyniki bardziej prawdopodobne znajdą się 
na „stromej" części dystrybuanty. 

5.5.1.1. Próbkowanie Monte Carlo 

Próbkowanie Monte Carlo odwohaje się do tradycyjnej techniki wykorzystywania liczb loso-
wych lub pseudolosowych do próbkowania rozkładu prawdopodobieństwa. Termin „Monte 
Carlo" wprowadzony został podczas II wojnie światowej jako kryptonim symulacji problemów, 
związanych prowadzeniem prac mających na celu skonstruowanie bomby atomowej (Palisadę 
Corp. 2001). Obecnie techniki Monte Carlo wykorzystywane są w rozwiązywaniu szeregu 
złożonych problemów, w których uwikłany jest czynnik losowy. Obecnie mamy do czynienia 
z szeroką gamą algorytmów, pozwalających na generowanie próbek losowych z różnych rodza-
jów rozkładów prawdopodobieństwa. 

Techniki próbkowania Monte Carlo są w zupełności losowe—znaczy to, że dana próba może 
być ciągniona z całego zakresu rozkładu wejściowego. Istnieje oczywiście większe prawdopodo-
bieństwo, że próby ciągnione będą z tych obszarów rozkładu, które mają większe prawdopodo-
bieństwo wystąpienia (Palisadę Corp. 2001). Jeśli mamy wystarczającą liczbę iteracji, próbko-
wanie Monte Carlo dokładnie „odtwarza" rozkłady wejściowe. Jeśli jednak wykona się niewielką 
liczbę iteracji powstaje tzw. problem grupowania. Występuje wtedy, gdy większość liczb loso-
wych generowana jest głównie z jednego obszaru — np. środka rozkładu (rys. 5.2). Na rysunku 
widać, że ciągnione próby nie reprezentują wartości z obszarów skrajnych, przez co wpływ tych 
wartości na rezultaty nie jest uwzględniony w wynikach symulacji. 
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Rys. 5.2. Próbkowanie Monte Carlo 

Problem ten w szczególności występuje w przypadku, gdy w rozkładzie występują wartości 
o małym prawdopodobieństwie, które mogą mieć silny wpływ na rezultaty. Ważne jest, aby 
uwzględnić ten wpływ. Ponieważ jednak prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest niskie, mała 
liczba iteracji w symulacji Monte Carlo może być niewystarczająca, aby dokładnie odtworzyć 
rozkład wejściowy (Palisadę Corp. 2001). Problem ten spowodował, że statystycy opracowali 
nowe techniki próbkowania warstwowego, w rodzaju techniki Latin Hypercube. 
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5.5.1.2. Próbkowanie Latin Hypercube 

Próbkowanie Latin Hypercube jest technologią umożliwiającą dokładne odtworzenie 
rozkładu wejściowego przez wykonanie mniejszej liczby iteracji niż w próbkowaniu Monte 
Carlo. Kluczem Latin Hypercube }QSi podzielenie rozkładów danych wejściowych na obszary. 
Polega to na wydzieleniu na osi OY wykresu dystrybuanty równych interwałów, z których 
następnie wybiera się losowo próby (rys. 5.3). Na ilustracji krzywa skumulowana podzielona 
została na 5 interwałów, z których ciągnięto po jednej próbie. Gdy porównamy to z 5 zgrupowa-
nymi próbami na rysunku 5.2, gdzie przedstawiono próbkowanie Monte Carlo, widać, że próby 
w bardziej dokładny sposób odzwierciedlają rozkład wejściowy (Palisadę Corp. 2001). 

minimum 
rozkładu 

wartości 
próbl(ow<one 

maksimum 
rozkładu 

Rys. 5.3. Próbkowanie Latin Hypercube 

W próbkowaniu Latin Hypercube stosuje się technikę zwaną „próbkowanie bez zastępowa-
nia" (sampling without replacement). Liczba interwałów wydzielonych na wykresie dystrybuan-
ty równa jest liczbie wykonanych iteracji. W przykładzie z rysunku 5.3 wykonane zostało 5 itera-
cji, na wykresie wydzielone zostało więc 5 interwałów. Z każdego przedziału brana jest próba, 
jednakże po wyciągnięciu z niego próby, interwał nie jest już ponownie próbkowany. 

Stosując technikę Hypercube dla próbkowania wielu zmiennych ważne jest, aby utrzy-
mać niezależność zmiennych. Wartości próbkowane z jednej zmiennej muszą być niezależne od 
wartości próbkowanych z innych zmiennych —jeśli oczywiście nie ustalimy, że są skorelowane. 
Niezależność zmiennych utrzymuje się poprzez losowy — dla każdej ze zmiennych — wybór in-
terwałów z których ciągnie się próby. Zabezpiecza to losowość i niezależność oraz pozwala na 
uniknięcie niepożądanej korelacji pomiędzy zmiennymi (Palisadę Corp. 2001). 

Ze względu na swą efektywność, metoda Latin Hypercube daje duże korzyści w zakresie wy-
dajności próbkowania i czasu trwania (z uwagi na mniejszą ilość iteracji). Latin Hypercube 

również lepsza w sytuacjach, gdy w rozkładach danych wejściowych znajdują się wartości 
o małym prawdopodobieństwie wystąpienia. Przez uwzględnienie tych wartości otrzymuje się 
w efekcie dokładniejsze przybliżenie rozkładów wejściowych (Palisadę Corp. 2001). 

Jeśli wartości o niewielkim prawdopodobieństwie są istotne, metoda ta często może pokazać 
również ich wpływ na rozkład wynikowy. 

Do testowania metody próbkowania stosuje się koncepcję konwergencji (Palisadę Corp. 
2001). W punkcie konwergencji rozkłady wyników są stabilne (kolejne iteracje nie są w stanie 
w istotny sposób zmienić statystyk otrzymanego rozkładu). Miarą konwergencji jest zazwyczaj 
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stosunek średniej z otrzymanych prób do średniej rozkładu wyjściowego, cłioć istotne znaczenie 
mają też inne statystyki, jak np. skośność. 

5.5,2. Przykłady wykorzystania programu @RISK do oceny ekonomicznej górniczych 
przedsięwzięć inwestycyjnych 

5.5.2.1. Ocena ekonomiczną możliwości zagospodarowania fragmentu 
złoża „Warpie" 

Celem zilustrowania zastosowania symulacji probabilistycznej, przeprowadzono oceną eko-
nomiczną możliwości zagospodarowania fragmentu złoża „Warpie", przez będącą w końcowej 
fazie okresu istnienia, kopalnię cynku i ołowiu „Pańska Góra". Ocenę przeprowadzono w oparciu 
o model zdyskontowanycli sald pieniężnych. 

Analizę ekonomiczną przeprowadzono wariantu udostępnienia złoża „Warpie", bezpośrednio 
z wyrobisk kopalni „Pańska Góra", Rozważany do zagospodarowania fragment złoża „Warpie" 
udokumentowano w kategorii Ci. 

a) Założenia i obliczenia wstępne 
1. Założono, że kapitał obrotowy w każdym wariancie stanowi około 0,35 rocznych kosztów 

operacyjnych. 
2. Przyjęto liniowy sposób amortyzacji. Założono, że wyrobiska przygotowawcze zamortyzują 

się w ciągu całego okresu realizacji inwestycji, natomiast zakupione pompy amortyzowane 
będą przy przyjęciu powszechnie obowiązującej stawki amortyzacji (roczna stawka amorty-
zacji dla pomp — 0,14%). 

3. Podatek dochodowy przyjęto w wysokości 28%. 
4. Założono, że opłata eksploatacyjna wynosić będzie 1,2% zysku brutto. 
5. Koszty składowania odpadów przyjęto na poziomie zł/Mg odpadów. 
6. Rozkłady parametrów wejściowych, niezbędne dla przeprowadzenia symulacji Monte Carlo, 

zestawiono w tabeli 5. l. Histogramy zmiennych, o największym prawdopodobieństwie zmia-
ny przedstawiono rysunkach 5.4-5.8. Rozkład prawdopodobieństwa wielkości cen cynku 
(rys. 5,4) i ołowiu skonstruowano w oparciu o historyczne dane z lat 1992-2001 (po przeli-
czeniu wskaźnikiem inflacyjnym dolara) (www.lme.co.uk). Przyjęto, że wielkości zasobów 
i zawartości składników użytecznych będą układać się według rozkładów trójkątnych (war-
tość minimalna, maksymalna, najbardziej prawdopodobna — rys. 5.6, 5.7). Ponieważ zasoby 
rozpoznano w kategorii C|, wymagana dokładność ich oszacowania (według Krajewskiego) 
wynosi odpowiednio ±25% (Nieć 1982). 

7. Założono, że wszystkie zmienne wejściowe są od siebie niezależne, czyli że nie ma pomiędzy 
nimi korelacji. 
Wszystkie dane wejściowe przeliczono na wartości stałe, uwzględniając inflację, przy przyję-

ciu roku 2001, jako bazowego (inflacja zerowa). 
Zasoby fragmentu złoża „Warpie", przewidywanego do eksploatacji, określono w oparciu 

o dane z otworów badawczych, przy założeniu 3,5 metrowej furty eksploatacyjnej. 
Obliczenia pokazały, że mamy do czynienia z zasobami o wielkości 2 191 470 Mg rudy i za-

wartości Zn i Pb — odpowiednio — 3,69 i 0,83%. 
Okres realizacji inwestycji będzie się wahał, w zależności od wielkości zasobów. Jak łatwo 

można obliczyć, całkowity czas realizacji będzie mieścił się w przedziale od 5 do 7 lat. 
Dane wejściowe do analizy przedstawiono w tabeli 5.2. 
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Przyjęto, dla uproszczenia, że połowa wyrobisk udostępniającycłi, drążona będzie w obudo-
wie kotwiowej, z pełnym wyposażeniem (koszt 3500 zł/m bieżący), a połowa w obudowie ŁP 
(koszt 5000 zł/m). Obliczono, że sumaryczna długość wszystkich wyrobisk udostępniających 
wynosi około 4178 m. 
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Rys. 5.4. Rozkład prawdopodobieństwa poziomów ceny cynku 
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Rys. 5.5. Rozkład prawdopodobieństwa kosztów operacyjnych 
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Rys. 5.6. Rozkład prawdopodobieństwa ilości zasobów rudy 
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Rys. 5.7. Rozkład prawdopodobieństwa średniej zawartości cynku 
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Rys. 5.8. Rozkład prawdopodobieństwa kursu złotego 

Stwierdzono, że dla celów pompowania wody z oddziału konieczny jest zakup dwóch pomp. 
Zakładając koszt pompy w granicach 25 000 zł, całkowite nakłady kapitałowe powinny się za-
mknąć w kwocie 18 254 390,41 zł. 

Założono, że wymiary wykonywanych wyrobisk udost^niających będą kształtować się na-
stępująco: szerokość — 4,0 m, wysokość — 3,5 m. 

Przyjęto postęp miesięczny drążenia w wysokości 50 m. Zakładając, że jednocześnie drążone 
będą 3 nitki wyrobisk, wobec tego miesięczny postęp wynosił będzie 150 m. Udostępnienie roz-
ważanego fragmentu złoża powinno być zrealizowane w okresie 3 lat. Planuje się rozpoczęcie 
eksploatacji już w drugim roku realizacji inwestycji, przy czym zakłada się osiągnięcie w tym ro-
ku 1/2 zdolności wydobywczej (100% zdolności wydobywczej — trzeci rok realizacji). 

Obliczono, że w trakcie drążenia wyrobisk udostępniających wydobędzie się 11 063 Mg rudy, 
o zawartości Zn — 4,37% i Pb — 0,50%, oraz 127 108 Mg skały płonnej. 
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TABELA 5.1 

Rozkłady parametrów wejściowych do analizy Monte Carlo 

ZMIENNA ROZKŁAD WARTOŚĆ OCZEKIWANA 

średnia zawartość cynku [%] trójkątny (2,76; 3,69; 4,61) 3,69 

koszty operacyjne [zł/Mg rudy w.s.] wartości ekstremalnej (89,2; 8,86) 94,31 

średnia zawartość ołowiu [%] trójkątny (0,63; 0,83; 1,04) 0,83 

wielkość zasobów rudy [Mg w.s.] trójkątny (1643603; 2191470; 2739338) 2 191 470 

wychód kamienia [%] jednorodny (33,26; 39,72) 36,00 

kurs I USD [zł] trójkątny (3,95; 4,12; 5,3) 4,46 

cena cynku [USD/Mg] wartości ekstremalnej (1080; 104) 1 140,03 

cena ołowiu [USD/Mg] beta (0,83; 1,37) 611,68 

cena kamienia [zł/Mg] beta (0,46; 0,4) 11,49 

1 uzysk w blendzie [%] trójkątny (74,24; 80,43; 82,26) 78,98 

j analiza Zn w blendzie [%] trójkątny (52,07; 53,47; 55,54) 53,69 

uzysk w galenie [%] jednorodny (61,65; 70,59) 66,12 

analiza Pb w galenie [%] jednorodny (60,35; 67,21) 63,78 

uzysk Zn w BULK [%] normalny (6,6; 1,04) 6,60 

analiza Zn w BULK [%] jednorodny (47,74; 50,1) 48,92 

uzysk Pb w BULK [Mg] erlang (454; 0,00671) 3,05 

analiza Pb w BULK [%] trójkątny (7,92; 7,96; 8,18) 8,02 

w.s. — waga sucha. 
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Rozdział 5. Wycena wartości zasobów metodą symulacyjną (Monte Carlo) 

Dane wejściowe do analizy (wartości oczekiwane) 

TABELA 5.2 

PARAMETR WARTOŚĆ 

średnia zawartość cynku [% 3,69 

średnia zawartość ołowiu [%] 0,83 

wielkość zasobów rudy [Mg w.s.] 2 191 470,00 

zasoby cynku [Mg] 80 772,36 

1 zasoby ołowiu [Mg] 18 264,41 

j współczynnik strat [%] 

tempo eksploatacji rudy [Mg w.s7d] 883 

uzyski 2 przeróbki 

uzysk Zn w blendzie [%] 78,98 

uzysk Pb w galenie [%] 66,12 

uzysk Zn w bulku [%] 6,60 

uzysk Pb w bulku [%] 3,05 

wycliód kamienia [%] 36 

1 liczba dni roboczych w roku 250 

kurs 1 USD [zł] 4.46 

stopa dyskontowa [%] 10 

cena cynku [USD] 1 140,03 

cena ołowiu [USD] 611,68 

cena kamienia [zł] 11,49 

koszty operacyjne [zł/Mg rudy w.s.] 94,31 

koszty kapitałowe [zł] 18 254 390 1 

w.s. — waga sucha. 

b) Obliczenia i wyniki 
Jak już wspomniano, w symulacji Monte Carlo, liczba przeliczeń powinna być kontynuowana 

aż do momentu, dopóki nie okaże się, że kolejne obliczenia nie są w stanie zmienić już w zasadni-
czy sposób kształtu względnie statystyk rozkładu. Założono, że program przerywał będzie obli-
czenia, jeśli zmienność rozkładu wynikowego będzie mniejsza od 1,5%. 

Przyjęty wariant zagospodarowania wymagał wykonania 4500 przeliczeń. Rezultaty przedsta-
wiono w tabeli 5.3, oraz na rys. 5.9 i 5.10. Jak łatwo można zaobserwować szanse powodzenia pla-
nowanej inwestycji są znikome, jako że 82,94% wszystkich przeliczeń wartości NPV<0 — a więc 
istnieje jedynie niewiele ponad 17% szans, że NPV będzie większa od zera. Wyniki analizy wrażli-
wości pokazano w tabeli 5.4 i na rys. 5.11. Okazuje się, że przedsięwzięcie najbardziej wrażliwe jest 
na cenę cynku, koszty operacyjne, średnią zawartość cynku, kurs dolara i cenę ołowiu. 
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TABELA 5.3 

Wyniki symulacji Monte Carlo 

Liczba przeliczeń = 4500 WARTOŚCI PARAMETRÓW 

DANE WEJŚCIOWE WARTOŚĆ MIN. ŚREDNIA WARTOŚĆ MAKS. 

średnia zawartość cynku [%] 2,78 3,69 4,60 

! koszty operacyjne [zł/Mg rudy w.s.] 70,28 94,38 168,10 

średnia zawartość ołowiu [%] 0,63 0,83 1,04 

wielkość zasobów rudy [Mg w.s.] 1 645 981,00 2 194 326,00 2 730 076,00 

wychód kamienia [%] 33,26 36,48 39,72 

kurs 1 USD [zł] 3,96 4,46 5,27 

1 cena cynku [USD/Mg] 829,59 1 140,27 I 962,20 

cena ołowiu [USD/Mg] 437,01 611,99 899,41 

cena kamienia [zł/Mg] 0,00 0,53 1,00 

uzysk w blendzie [%] 74,32 78,93 82,20 
., — -» ,. . . . ' ' 

analiza Zn w blendzie [%] 52,11 53,71 55,48 

uzysk w galenie [%] 61,65 66,06 70,59 
• 

analiza Pb w galenie [%] 60,35 63,82 67,21 

uzysk Zn w BULK [%] 2,77 6,58 10,45 

analiza Zn w BULK [%] 47,74 48,91 50,10 

uzysk Pb w BULK. [%] 2,57 3,05 3,62 

analiza Pb w BULK [%] 7,92 8,02 8,18 
--- - - — 

WYNIK 

NPV [zł] -142 623 700,00 -21 908 040,00 101 876 500,00 

w.s. — waga sucha. 

0.3 

0,25 

0,15 • 

0,05 • 

O 
-300 -230 -160 -90 •20 50 120 190 

NFV(cTrlnzq 

260 330 

Rys. 5.9. Rozkład prawdopodobieństwa NPV 
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Rys. 5.10. Skumulowany rozkład prawdopodobieństwa NPV 

Analiza wrażliwości 

TABELA 5.4 

RANKING PARAMETR 
WRAŻLIWOŚĆ 
(RSqr = 0,9808) 

WSPÓŁCZYNNIK 
KORELACJI 

#1 cena cynku [USD/Mg] -0,6182 -0,5552 

#2 koszty operacyjne [zł/Mg rudy w.s.] 0,5599 0,5706 

#3 średnia zawartość cynku [%] 0,4076 0,4056 

#4 kurs 1 USD [zł] 0,3003 0,2986 

#5 cena ołowiu [USD/Mg] 0,1175 0,1166 

#6 analiza Zn w blendzie [%] 0,0836 0,0970 

#7 uzysk w blendzie [%] 0,0639 0,0402 

#8 analiza Pb w galenie [%] 0,0625 0,0986 1 

w.s. — waga sucha. 
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Rys. 5. (1. Wrażliwość NPV projektu na poszczególne parametry wejściowe 
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c) Podsumowanie wyników 
Przedsięwzięcie inwestycyjne „Warpie" jest przedsięwzięciem bardzo ryzykownym. Anali-

zując wszystkie parametry mające wpływ na ekonomikę projektu widać, że zasadniczym elemen-
tem, decydującym o opłacalności, jest zawartość cynku. Pewną niespodzianką jest fakt, że na 
opłacalność przedsięwzięcia stosunkowo niewielki wpływ ma ilość zasobów. Kopalnia „Pańska 
Góra" powinna zatem dążyć do zagospodarowania —jeśl i to możliwe — partii zasobów o naj-
wyższych zawartościach cynku. 

5.5.2.2. Analiza ekonomiczna projektu zagospodarowania złoża kopalni węgla 
kamiennego „Podwale" 

Dla rozpatrywanego projektu zdecydowano się przeprowadzić analizę ekonomiczną — poli-
czyć oczekiwaną wartość zaktualizowaną inwestycji (NPV), czas eksploatacji oraz określić 
prawdopodobieństwo opłacalności realizacji projektu, 

a) Założenia 
Ocenę ekonomiczną inwestycji przy pomocy symulacji Monte Carlo przeprowadzono 

w oparciu o następujące założenia: 
1) nakłady inwestycyjne na wyposażenie ściany obejmą zakup nowego kombajnu i przenośnika 

zgrzebłowego (8 500 000 zł łącznie); 
2) oszacowanie zasobów parceli (po odliczeniu strat pozaeksploatacyjnych) mieści się w grani-

cach 25% (kategoria rozpoznania C2) a oszacowanie miąższości pokładu w granicach 5%; 
3) wahania cen wokół wartości najbardziej prawdopodobnej: 

— dla cen jednostkowych drążenia pochylni i chodników oraz kosztów wyposażenia 
ściany: 10%; 

— dla postępu eksploatacji: 20%; 
4) minimalne koszty operacyjne nie powinny przekroczyć granicy 80, a maksymalne granicy 

140 zł (wartość oczekiwana — 113 zł); 
5) wychód oszacowany jest z dokładnością 5%; 
6) współczynnik strat eksploatacyjnych mieści się w granicach 5%, z wartością oczekiwaną 1,5%. 

Zgodnie z procedurą symulacji po skonstruowaniu arkusza kalkulacyjnego liczącego wartość 
NP V (tablica 5.1) zidentyfikowano zatem wstępnie wszystkie zmienne, które mogą mieć najistot-
niejszy wpływ na ekonomikę projektu. Do zmiennych tych zaliczono: cenę węgla, koszty opera-
cyjne, koszty kapitałowe (w szczególności koszty jednostkowe wykonania wyrobisk udostęp-
niających i przygotowawczych oraz koszty wyposażenia ściany), zasoby, miąższość pokładu, po-
stęp miesięczny ścian i wychód węgla. Liczby w komórkach arkusza przedstawiają wartości 
oczekiwane zmiennych. 

Rozkłady prawdopodobieństwa konstruowano dla wszystkich istotnych zmiennych. Przyję-
to, że wielkość zasobów w ścianie i miąższość pokładu są ze sobą dodatnio skorelowa-
ne (współczynnik korelacji równy 1). Pozostałe niepewne zmienne są od siebie niezależne 
(współczynnik korelacji 0). 

Ze względu na skąpość danych, dla wszystkich niepewnych zmiennych przyjęto rozkłady 
trójkątne, dla skonstruowania których wystarczy podać wartości bi^egowe (minimalną i maksy-
malną) oraz wielkość najbardziej prawdopodobną. 

Wszystkie niepewne zmienne wchodzące do kalkulacji przedstawiono w tabeli 5.5. 
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Rozdział 5. Wycena wartości zasobów metodą symulacyjną (Monte Carlo) 

TABELA 5.5 

Rozkłady parametrów wejściowych do analizy Monte Carlo projektu zagospodarowania złoża K W K „Podwale 

ZMIENNA ROZKŁAD 
WARTOŚĆ 

OCZEKIWANA 

wielkość zasobów w ścianach [Mg] 
trójkątny 

(3 072 664; 4 096 886; 5 121 107) 
4 096 886,68 

1 miąższość pokładu [m] trójkątny (1,62; 1,70; 1,79) IJO 

wychód węgla [%] trójkątny (90,25; 95,00; 99,75) 95,00 

postęp miesięczny ścian [mb] trójkątny (160; 200; 240) 200,00 

koszty operacyjne [zł/Mg wydob.] trójkątny (80; 113; 140) 113,00 

koszt drążenia chodników [zł/mb] trójkątny (2430; 2700; 2970) 2 700,00 

koszt drążenia pochylni [zł/mb] trójkątny (3420; 3800; 4180) 3 800,00 

koszt wyposażenia ściany [zł] 
trójkątny 

(7 650 000; 8500000; 9350000) 
8 500 000,00 

cena węgla [zł] trójkątny (85; 115; 180) 126,67 

współczynnik strat eksploatacyjnych [%] trójkątny (1; 1,5; 2) 1,50 

cena kamienia [zł] trójkątny (0,5; 1,3; 2,3) 1,37 

Liczby występujące w kolumnie drugiej w nawiasacli, po nazwie rozkładu, oznaczają odpo-
wiednio wartość minimalną, najbardziej prawdopodobną i maksymalną. W kolumnie trzeciej 
podano wartości oczekiwane. Rozkłady prawdopodobieństwa niektórycli ze zmiennych — ceny 
węgla, kosztów operacyjnych, postępu miesięcznego ścian i wychodu — przedstawiono odpo-
wiednio graficznie na rysunkach 5.12-5.15. 

0,12 

0,10 

0,08 •• 

0,06 • 

0,04 

0,02 

0.00 
85,0 94,5 104,0 113,5 123,0 132,5 142,0 151,5 161,0 170,5 

m 

Rys. 5.12. Rozkład prawdopodobieństwa ceny węgla 
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Rys. 5.13. Rozkład prawdopodobieństwa kosztów operacyjnych 
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Rys. 5.14. Rozkład prawdopodobieństwa postępu miesięcznego ścian 
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Rys. 5.15. Rozkład prawdopodobieństwa wychodu węgla 
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Wycena wartości zasobów złoża — nowa strategia i metody wyceny 

Pozostałe parametry, w tym długość ścian, wyrażono liczbami zdeterminowanymi — przyję-
to, że długość ścian wynosić będzie 250 m. 

W celu pełniejszego uwzględnienia czynnika ryzyka ceny węgla i kosztów operacyjnych, 
rozkłady te wprowadzono do wszystkich odpowiednich komórek arkusza, co pociąga za sobą ko-
nieczność generowania wartości cen i kosztów oddzielnie dla każdego roku. Jest to podejście od-
mienne od tradycyjnego, gdzie dla całego okresu realizacji inwestycji przyjmuje się tę samą cenę 
i takie same koszty. Takie ujęcie problemu pozwala na pełniejsze uwzględnienie czynnika loso-
wego ceny i kosztów i bardziej odpowiada rzeczywistości. 

Ze względu na wyrażenie większości liczby parametrów wejściowych pod postaciami ich 
rozkładów prawdopodobieństwa przyjęto stopę dyskontową na poziomie 7,5%. W obliczeniach 
nie uwzględniono czynnika inflacji. 

Jako metodę generowania liczb losowych przyjęto metodę Za^m Hypercube. Zaprogramowa-
no, że stabilność rozkładu wynikowego sprawdzana będzie co 500 przeliczeń, a symulacja prze-
rwana zostanie automatycznie w momencie ustabilizowania się rozkładu wynikowego — gdy je-
go zmienność będzie mniejsza od 1,5%. 

b) Obliczenia i wyniki 
W trakcie symulacji wykonano 9000 przeliczeń arkusza kalkulacyjnego. Wyniki symulacji 

przedstawiono w tabeli 5.6. Wynikowy rozkład prawdopodobieństwa wartości zaktualizowanej 
netto — również w wersji skumulowanej — przedstawiono na rys. 5.16 i 5.17. Rozkład prawdo-
podobieństwa czasu eksploatacji pokazano na rys. 5.18. 

TABELA 5.6 

Wyniki symulacji Monte Carlo 

Liczba przeliczeń: 9000 WARTOŚCI PARAMETRÓW 

wartość min. średnia wartość maks. 

NPV [zł] -103 141 700,00 4 828 824,00 94 491 320,00 

czas eksploatacji [m-c] 30,96 47,96 70,91 

120 -98 -76 -54 -32 -10 

[rrtn zł) 

12 34 56 
99 

Rys. 5.15. Rozkład prawdopodobieństwa wychodu węgla 
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Rys. 5.18. Rozkład prawdopodobieństwa czasu eksploatacji 

Wyniki wskazują, że czas eksploatacji parceli mieści się w przedziale 30-71 miesięcy. Naj-
bardziej prawdopodobny czas to 48 miesięcy. Dodając do tego czasu 3,5 roku na udostępnienie 
i przygotowanie pierwszej ściany można oczekiwać, że maksymalny całkowity czas realizacji in-
westycji nie powinien przekroczyć 7,5 roku. 

Średnia otrzymanego rozkładu prawdopodobieństwa wartości NPV jest wielkością dodatnią 
i wynosi 4 828 824 zł. Liczba ta różni się znacznie od wartości NPV policzonej w oparciu o war-
tości oczekiwane przedstawionej w tablicy 5.1 (11 807 775 zł). Jest to wynik uwzględnienia ryzy-
ka, ujętego w rozkładach. Jak widać.z wykresu dystrybuanty (lys. 5.18) przy przyjętych założe-
niach odnośnie parametrów wejściowych, istnieje ok. 57% szans, że inwestycja będzie przedsię-
wzięciem opłacalnym, choć należy podkreślić, że projekt jest przedsięwzięciem ryzykownym. 
Wynik ten pozwala kierownictwu kopalni na właściwe podjęcie decyzji, która uzależniona bę-
dzie od jego skłonności do podejmowania ryzyka. 

Parametry otrzymanego rozkładu NPV zestawiono w tabeli 5.7. Z tabeli tej można odczytać, 
że odchylenie standardowe, będące miarą ryzyka wynosi 26 922 610 zł. 
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TABELA 5.7 

Parametry rozkładu prawdopodobieństwa NPV 

PARAMETR WARTOŚĆ 

Wartość minimalna -103 141 700,00 

Wartość maksymalna 94 491 320,00 

Wartość średnia 4 828 824,00 

1 Odchylenie standardowe 26 922 610,00 

1 Wariancja 72 482,698 X 1010 

Skośność "0,07 

Kurtoza 2,90 
. 

Wartość modalna 
^ •', .•l.^l'.^l '|I.'..I i'... . ,,'.. i Ł i'.".'̂ '. il.lLL i J' Jg'J«JLŁi 1 1'-J-J LL-L. , , ' 

-21 398 290,00 

Wyniki przeprowadzonej analizy wrażliwości według współczynnika regresji przedstawiono 
w tabeli 5.8 i na rysunku 5.19. Analiza wrażliwości wskazuje, że projekt wrażliwy jest najbar-
dziej na poziom ceny węgla i kosztów operacyjnych, przy czym istotne znaczenie ma tu okres 
realizacji inwestycji. Widać tu oddziaływanie czynnika dyskontowego. Wynika stąd istotny 
wniosek, że kluczowe znaczenie dla efektywności ekonomicznej projektu mają czwarty, piąty 
i szósty rok realizacji inwestycji. 

TABELA 5.8 

Rezultaty analizy wrażliwości NPV (najważniejsze parametry) 

PARAMETR WRAŻLIWOŚĆ 
(RSqr=0,8365669) 

WSPÓŁCZYNNIK 
KORELACJI 

Cena węgla 2005 r. 0,4423 0,4465 

Koszty operacyjne 2005 r. -0,3789 -0,2362 

Koszty operacyjne 2006 r. -0,3365 -0,3647 

1 Cena węgla 2004 r. 0,2702 0,3132 

Koszty operacyjne 2007 r. -0,2319 

- . _ - I I I 

-0,1424 

Cena węgla 2006 r. (jeśli koniec 2008 r.) 0,2274 0,2020 

Wychód węgla 0,2209 
• 

0,2337 
1 

Cena węgla 2007 r. Gęśli koniec 2008 r.) 0,2171 0,1715 

Koszty operacyjne 2004 r. -0,2115 -0,3544 

Cena węgla 2007 r. (jeśli koniec 2009 r.) 0,1679 0,2261 
• II 1 • IIH 1 1 II II 1 1 • • II • • • • 1 

Cena węgla 2009 r. GeśH koniec 2009 r.) 0,1566 0,0773 

Miąższość -OJ 494 
• •••••» • • H •• 1 

0,! 069 i 
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Rys. 5.19. Wrażliwość NPV względem parametrów wejściowych 

c) Podsumowanie wyników 
Z analizy NPV przeprowadzonej metodą Monte Carlo wynika, że rozważane przedsięwzięcie 

inwestycyjne ma około 57% szans powodzenia, a średnia wartość otrzymanego rozkładu NPV 
kształtuje się w na poziomie 4 828 824 zł. Przeprowadzona analiza wrażliwości pokazała, że pro-
jekt najbardziej wrażliwy jest na cenę węgla i koszty operacyjne. Krytyczne znaczenie będą 
miały poziomy cen i kosztów w czwartym, piątym i szóstym roku inwestycji. 

Przeprowadzone obliczenia wskazują, że konieczne są dalsze działania kopalni, mające na 
celu obniżenie kosztów pozyskania węgla. 

5.6. Podsumowanie 

Symulacja stochastyczna jest numeryczną metodą obliczeniową wyceny projektu, która 
uwzględnia w rachunku niepewność parametru wejściowego. Celem stochastycznego modelo-
wania ryzyka jest określenie rozkładu prawdopodobieństwa możliwych wyników. W symulacji 
stochastycznej każda niepewna zmienna wchodzi do rachunku pod postacią rozkładu prawdopo-
dobieństwa, który odzwierciedla jej niepewność. 

W ujęciu deterministycznym, do arkusza kalkulacyjnego, liczącego NPV, wstawiane są war-
tości oczekiwane parametru. W symulacji stochastycznej komputer bierze pod uwagę, że zmien-
na jest wartością niepewną, określoną konkretnym rozkładem jego prawdopodobieństwa. Na tym 
etapie można również określić korelacje pomiędzy różnymi niepewnymi zmiennymi — np. za-
wartością składnika użytecznego w złożu a uzyskiem. 

Symulacja probabilistyczna pozwala na uzyskanie wartości dla każdej niepewnej zmiennej 
stochastycznej, poprzez próbkowanie (sampling) określonego rozkładu prawdopodobieństwa, 
przy zastosowaniu techniki Monte Carlo. Polega to na tym, że z rozkładu tej zmiennej przy pomo-
cy generatora liczb losowych wybiera się zmienną losową (liczbę wraz z prawdopodobieństwem 
jej wystąpienia), wstawia do odpowiedniej komórki arkusza, a następnie liczy się salda pieniężne 
i — każdorazowo — wartość NPV. 

W programach do symulacji Monte Carlo stosuje się dwie metody próbkowania rozkładów: 
metodę Monte Carlo oraz metodę Latin Hypercube. Metoda Monte Carlo generuje próbki losowe 
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{random variates) losowo z całego zakresu możliwych wartości. W próbkowaniu Latin Hypercu-
be rozkład wyjściowy dzieli się na interwały o równym prawdopodobieństwie, z którycłi następ-
nie generuje się próbki. W porównaniu z metodą Monte Carlo, próbkowanie Latin Hypercube']esi 
metodą bardziej precyzyjną, gdyż rozkład wejściowy próbkowany jest w bardziej adekwatny 
sposób. 

Kolejne obliczenia kontynuowane są dopóty, dopóki nie okaże się, że dalsza ich liczba nie 
zmieni już w zasadniczy sposób kształtu, względnie statystyk rozkładu. Wynika stąd, że w przy-
padku — dajmy na to — 1000 przeliczeń, rezultatem jest 1000 oddzielnych, możliwych wartości 
NPV projektu. W oparciu o wyniki konstruuje się rozkład prawdopodobieństwa, który przedsta-
wiany jest następnie na wykresie - histogramie wartości NPV, wraz z zakresem możliwych wyni-
ków (rozstęp). Średnia z otrzymanych możliwych NPV, otrzymana z symulacji Monte Carlo, re-
prezentuje, definiowaną statystycznie, wartość oczekiwaną projektu. 



6. WYCENA WARTOŚCI ZASOBÓW ZŁOŻA METODĄ OPCJI 

6.1. Nowe podejście do inwestowania 

Techniki zdyskontowanych sald pieniężnych stanowią obecnie podstawę większości decyzji 
inwestycyjnych przedsiębiorstw. Techniki te poshigują się przewidywanymi rocznymi 
przepływami gotówki, uwzględniając czasową wartość pieniądza. Powszechnie stosowanymi 
miernikami efektywności ekonomicznej w analizie zdyskontowanych sald pieniężnych jest war-
tość zaktualizowana netto {netpresent value, NPV) oraz wewnętrzna stopa zwrotu {interna! rate 
of return, IRR), Wzory matematyczne konieczne do obliczania NPV i IRR nie są skompliko-
wane, ale obie metody wymagają definicji odpowiedniej stopy dyskontowej w celu określenia 
kryteriów inwestycyjnych. Jest ona stosowana jako stopa dyskontowa w metodzie NPV oraz jako 
stopa minimalna w metodzie IRR. Wysokość stopy dyskontowej stanowi odzwierciedlenie 
poziomu ryzyka związanego z realizacją określonej inwestycji. 

Wielu praktyków z branży górniczej (np. Hayes, Garvin 1982, MacCallum 1987, oraz 
Bhappu, Guzman 1995), nie jest jednak w pełni usatysfakcjonowanych stosowaniem tradycyj-
nych metod oceny ekonomicznej (Moyen i in. 1996). Wartość zaktualizowana netto i powiązane 
z nią kryterium wewnętrznej stopy zwrotu — pomimo swej prostoty — posiadają wiele istotnych 
wad. Do najważniejszych z nich należą: 

— konieczność prognozowania przepływów gotówki, które muszą stanowić wiarygodną pro-
gnozę na przewidywany okres eksploatacji złoża; oznacza to niezbędność dokonywania sza-
cunków przyszłych cen, kursów przeliczeniowych walut, kosztów operacyjnych wydobycia 
i przeróbki, itp., a nawet polityki podatkowej państwa, co nie jest zagadnieniem prostym, 

— konieczność dobierania odpowiedniego czynnika dyskontowego, dostosowanego do 
ryzyka; w teorii jest to realizowane przez stosowanie modelu równowagi w rodzaju modelu 
wyceny aktywów kapitałowych {Capital Asset Pricing Model, CAPM), który wycenia skalę 
ryzyka systematycznego; w praktyce natomiast, firmy dokonujące oceny inwestycyjnej 
posługują się stopami dyskontowymi dobieranymi ad hoc\ ten sposób doboru obciążony jest 
tym samym dużą dozą subiektywizmu; praktyka zastępowania zmiennych losowych przez 
subiektywnie oszacowane ich wartości oczekiwane może wprowadzać istotny błąd systema-
tyczny do kalkulacji zdyskontowanych sald pieniężnych, 

— brak uwzględnienia elastyczności decyzyjnej menadżerów; tecłinika zdyskontowanych sald 
pieniężnych przyjmuje stan całkowitej pasywności menadżera po podjęciu decyzji inwesty-
cyjnej; zakłada się, że eksploatacja złoża rozpocznie się od zaraz i będzie kontynuowana aż 
do wyczerpania zasobów — nie uwzględnia się faktu, że menadżerowie od momentu uru-
chomienia eksploatacji złoża dysponują pełną swobodą działania w zakresie podejmowania 
decyzji odnośnie wielkości wydobycia, granicznych wskaźników zawartości składników 
użytecznych, wzrostu wydajności, czasowych zamknięć oddziałów wydobywczych, ich po-
wtómego uruchomienia a nawet ewentualnych likwidacji przedsięwzięć. 

Okazuje się też, że wartości przedsiębiorstw górniczych wycenione za pomocą metody zdys-
kontowanych sald pieniężnych (przy powszechnie stosowanej stopie dyskontowej na poziomie 
8-12%), są zazwyczaj mniejsze od ich późniejszych wartości rynkowych (Moyen i in. 1996, 
Davis 1998). Paddock, Siegel i Smith pokazali, że szacunki dokonane przez „US Geological 
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Survey" dla 21 własności górniczych, obejmujących złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, były 
średnio 22% niższe od średnich geometrycznych cen oferowanych za te własności. Specjaliści 
Nesbit Research (1989) podali ponadto, że wartości zaktualizowane netto IO amerykańskich i ka-
nadyjskich przedsiębiorstw górniczych zajmujących się eksploatacją złota, były przeciętnie 
300% niższe od ich kapitalizacji rynkowej (Paddock i in. 1988, Moyen i in. 1996). Przykładem 
sprzedaży funkcjonującej firmy górniczej po wyższej, niż wynikałoby to z analizy NPV, cenie 
jest transakcja sprzedaży Barclays de Zoete Wedd Australia Ltd. w 1994 roku (Davis 1998). 

Na rynkach światowych można również zaobserwować tendencję do sprzedaży po dodatniej 
cenie złóż niezagospodarowanych o ujemnej bądź zerowej NPV (Davis 1998). Zakładając, że 
rynki poprawnie wyceniają wartość złóż i przedsiębiorstw górniczych można wysnuć stąd wnio-
sek, że wartości NPV otrzymane z analizy zdyskontowanych sald pieniężnych nie odzwiercie-
dlają rzeczywistej wartości zasobów w złożu. Teoria finansowa proponuje również, aby zagospo-
darowanie nieudostępnionego złoża rozpocząć niezwłocznie, jeśli tylko jego wartość zaktualizo-
wana netto jest dodatnia. Okazuje się jednakże, że niektóre z niezagospodarowanych złóż o do-
datniej NPV pozostają jeszcze przez długie lata nieudostępniane, choć wartość NPV jest policzo-
na poprawnie, z zastosowaniem właściwej stopy dyskontowej. Istotnie, większość górniczych 
projektów inwestycyjnych realizowanych jest dopiero wtedy, kiedy rachunek ekonomiczny 
wskazuje, iż jest to wysoce opłacalne. Źródłem owych sprzeczności są dwa fakty: po pierwsze 
stopa dyskontowa w analizie zdyskontowanych sald pieniężnych przyjmowana jest niepopraw-
nie (jest zawyżana) (Moyen i in. 1996), a po drugie analiza ta zakłada, że przedsięwzięcie rozpo-
czynane jest od zaraz i że realizowane będzie bez przerw, aż do wygenerowania ostatniego salda 
pieniężnego. Analiza ta nie bierze pod uwagę wartości opcyjnej przedsięwzięcia, czyli dodatko-
wej wartości, która związana jest z elastycznością decyzyjną zarządzających. Tę dodatkową war-
tość można policzyć, w oparciu o model wyceny opcji realnych, zastosowany w przemyśle su-
rowców mineralnych po raz pierwszy przez Brennana i Schwartza (Brennan, Schwartz 1985). 

Większość decyzji inwestycyjnych obejmuje trzy ważne cechy. Po pierwsze, inwestycja jest 
częściowo lub całkowicie nieodwracalna. Innymi słowy, jeśli zostanie podjęta decyzja o inwesty-
cji to początkowy nakład inwestycyjny jest przynajmniej częściowo utracony. Po drugie, istnieje 
niepewność co do przyszłych sald pieniężnych. Można co najwyżej założyć, że z pewnym praw-
dopodobieństwem salda te nastąpią. Po trzecie, ważne znaczenie przy podejmowaniu decyzji in-
westycyjnych ma moment uruchomienia inwestycji. 

Czynniki te powodują, że klasyczne metody oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych 
są w pewnych sytuacjach nieadekwatne, W ostatnim czasie pojawiły się alternatywne metody 
wyceny projektów, wywodzące się z nowoczesnej inżynierii finansowej. W szczególności chodzi 
tu o modele wyceny opcji realnych. 

Opcja daje właścicielowi prawo do kupna bądź sprzedaży aktywów po wcześniej uzgodnio-
nej cenie. Przy wycenianiu firmy należy pamiętać, że opcje mogą występować po obu stronach 
bilansu, czyli po stronie aktywów i pasywów. Opcje występujące po stronie aktywów dają firmie 
elastyczność i podnoszą jej wartość, jeśli cena opcji jest niższa od płynących z nich korzyści. 
Opcje znajdujące się po stronie pasywów wpływają na koszt kapitału firmy. 

Większość opcji związanych z aktywami w bilansie wpływa na elastyczność firmy. Przykład-
owo, firma dysponująca opcją czasowego wstrzymania i ponownego uruchomienia działalności 
bądź całkowitej jej likwidacji, jest „elastyczna", w związku z czym ma większą wartość niż iden-
tyczna firma, która takich opcji nie posiada. Opcje związane z aktywami są ważne nie tylko dlate-
go, że wywierają wpływ na wartość posiadających je firm, ale także dlatego, że wyznaczają okre-
ślone kryteria dotyczące uruchomienia, zamknięcia, bądź likwidacji działalności. 

Opcje związane z aktywami dają zarządowi możliwość elastycznego podejmowania decyzji. 
W najszerszym sensie elastyczność możemy traktować jako jeden — lecz nie jedyny — ze spo-
sobów zarządzania ryzykiem. 
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Rozdział 6. Wycena wartości złoża metodą opcji 

Dla zminimalizowania niepewności możemy zastosować dwie strategie: 
1. przewidywanie, 
2. elastyczność. 
Jeżeli ryzyko jest przewidywalne, najbardziej efektywnym i najmniej kosztownym sposobem 

jest budowa wyspecjalizowanego, ale sztywnego systemu, który najlepiej sprawdza się w przewi-
dywalnym otoczeniu. W przeciwnym wypadku, gdy ryzyko nie jest przewidywalne, najlepszą 
metodą zarządzaniem ryzykiem staje się system o wysokiej elastyczności. 

Możliwe są różne opcje związane z aktywami, powiększające elastyczność firmy (opcje 
realne): 

— zaniechania przedsięwzięcia, 
— odroczenia inwestycji (wyczekiwania albo zwłoki), 
— zwiększenia (lub zmniejszenia) ich skali, 
— swobodnego uruchamiania bądź zaprzestawania bieżącej działalności (opcja przełączania). 
Opcje związane z aktywami są ważne przy analizie programów badawczo-rozwojowych, 

wprowadzaniu nowych produktów na rynek, przy wycenie firm zajmujących się wydobywaniem 
i przetwarzaniem zasobów naturalnych. 

Opcje związane z aktywami można podzielić na pięć wzajemnie wykluczających się kategorii 
(które nie wyczerpują jednak wszystkich możliwości). 

1) Opcja rezygnacji z przedsięwzięcia (amerykańska opcja sprzedaży). 
Przykładowo: prawo do zamknięcia czynnego zakładu górniczego; jeżeli na końcu pierwsze-
go okresu pojawi się niepożądany wynik, decydent może zrezygnować z przedsięwzięcia 
i zrealizować oczekiwaną wartość likwidacyjną. A zatem oczekiwaną wartość likwidacyjną 
można potraktować jako cenę wykonania tej opcji. 
2) Opcja odroczenia realizacji przedsięwzięcia (amerykańska opcja kupna). 
Na przykład właściciel koncesji, której przedmiotem sąnieeksploatowane złoża surowca mi-
neralnego, ma prawo udostępnienia („kupna") złóż, pod warunkiem, że poniesie koszty ich 
zagospodarowania. Właściciel koncesji może jednak odroczyć proces udostępnienia do czasu 
wzrostu cen. Oczekiwany koszt zagospodarowania złoża można traktować jako cenę wyko-
nania opcji kupna. 
3) Opcja rozszerzenia skali przedsięwzięcia (amerykańska opcja kupna). 
Zarząd może przykładowo stworzyć zdolności produkcyjne, przekraczające oczekiwany po-
ziom produkcji, aby firma mogła produkować szybciej, jeżeli produkt będzie osiągał lepsze 
wyniki od pierwotnie oczekiwanych. Opcję rozszerzenia trudno ocenić w praktyce z powodu 
złożoności jej drzewa decyzyjnego. Opcję tę można na przykład wykorzystać tworząc nad-
wyżkę mocy produkcyjnych dziś, albo za rok. 
4) Opcja zmniejszenia skali przedsięwzięcia (amerykańska opcja sprzedaży). 
Wiele przedsięwzięć można skonstruować w sposób pozwalający na ograniczenie produkcji 
w przyszłości. Zaniechanie planowanych przyszłych nakładów na przedsięwzięcie jest rów-
noważne cenie wykonania opcji sprzedaży. 
5) Opcja przełączania (portfel opcji złożony z opcji kupna i opcji sprzedaży). 
Na przykład możliwość ponownego uruchomienia działalności w sytuacji, gdy przedsięwzię-
cie nie jest czynne, jest równoważne amerykańskiej opcji kupna. Podobnie przeniesienie 
działalności w obliczu niesprzyjających warunków jest równoważne amerykańskiej opcji 
sprzedaży. 
Koszt ponownego uruchomienia (zamknięcia) można traktować jak cenę wykonania opcji 
kupna (sprzedaży). Dobrym przykładem tego typu opcji jest elastyczny system produkcji 
{flexible manufactuńng system, FMS). 
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6.2. Opcje finansowe — podstawowe pojęcia 

Opcja (kontrakt opcyjny) to umowa między nabywcą a wystawcą. Nabywca opcji ma prawo 
kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego po określonej cenie w określonym czasie 
w przyszłości. Wystawca opcji (czyli druga strona tej transakcji) ma obowiązek (jeśli tylko 
zażąda tego nabywca opcji) sprzedać lub kupić instrument bazowy po określonej cenie w określo-
nym czasie w przyszłości. Taka konstrukcja oznacza, że wystawca ma obowiązek nierozerwalnie 
związany z prawem nabywcy. Posiadacz opcji ma prawo, a nie obowiązek — dlatego może swo-
bodnie decydować o tym, co zrobić z opcją. Jeśli posiadacz zdecyduje się wykonać swoje prawo, 
to wystawca jest zobowiązany je wypełnić. 

Instrumentami bazowymi mogą być fizyczne towary (commodities) takie jak ropa, miedź, 
pszenica, etc., lub instrumenty finansowe (financials) —jak akcja, indeks giełdowy, waluta, sto-
pa procentowa. 

Inwestor zawierając transakcję na rynku opcji otwiera pozycję. Zawierając transakcję prze-
ciwną zamyka pozycję. W każdej transakcji związanej z opcją występują dwie strony: nabywca 
i wystawca. Nabywca opcji zajmuje długą pozycję, wystawca opcji zajmuje krótką pozycję, 

Istniejądwa typy opcji: opcja kupna {cali) i opcja sprzedaży {put). Opcja kupna daje jej posia-
daczowi prawo kupna instnamentu bazowego. Wtedy wystawca opcji ma obowiązek sprzedaży 
instrumentu bazowego. Opcja sprzedaży daje jej posiadaczowi prawo sprzedaży instrumentu ba-
zowego. Wtedy wystawca opcji ma obowiązek kupić instrument bazowy, jeśli oczywiście na-
bywca opcji tego zażąda. 

Obserwacja: Nazwa opcji (kupna, sprzedaży) jest związana z zajmowaniem długiej pozycji 
w kontrakcie opcyjnym, czyli z prawami nabywcy opcji. 

Zatem podsumowując: 
— nabywca opcji kupna ma prawo do kupna akcji, 
— wystawca opcji kupna jest zobowiązany do sprzedaży akcji, 
— nabywca opcji sprzedaży ma prawo do sprzedaży akcji, 
— wystawca opcji sprzedaży jest zobowiązany do kupna akcji. 
Każda opcja ma kilka parametrów: 

1. instrument bazowy, na jaki jest wystawiona (np. akcja czy indeks) i liczbę, jaką obejmuje 
(opcja na 1 akcję, 10 akcji czy 100 akcji; w przypadku opcji na indeks giełdowy określa się 
wartość punktu indeksowego, tzw. mnożnik), 

2. datę wygaśnięcia określającą czas życia opcji (np. opcje czerwcowe mogą być w obrocie tyl-
ko do trzeciego piątku czerwca danego roku), 

3. cenę wykonania, czyli cenę po jakiej nabywca opcji może zrealizować swojąopcję, a więc ku-
pić akcję (opcja kupna) lub sprzedać akcję (opcja sprzedaży). 
W zależności od tego, kiedy opcja może być zrealizowana, wyróżnia się opcję „europejską" 

i „amerykańską" (nazwy te bynajmniej nie zależą od miejsca geograficznego handlu opcjami). 
Opcja europejska może być realizowana tylko w dniu wygaśnięcia opcji, czyli data jej wykonania 
jest dokładnie datą jej wygaśnięcia. Natomiast opcja amerykańska może być zrealizowana w do-
wolnym momencie od chwili otwarcia pozycji do chwili wygaśnięcia opcji. W kontrakcie opcyj-
nym dwie strony — nabywca i wystawca — mają niesymetryczne prawa i zobowiązania. Z tego 
powodu, aby zawieranie transakcji miało sens, nabywca opcji powinien zapłacić wystawcy 
pewną kwotę, nazywaną ceną opcji (premium). 

Gdy zostanie otwarta pozycja w kontrakcie opcyjnym to jej zamknięcie może nastąpić na 
kilka sposobów: 
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1. nabywca opcji pozwala jej wygasnąć bez realizacji (sytuacja na rynku kasowym nie sprzyja 
kupnu/sprzedaży akcji: nabywca opcji kupna może taniej kupić akcje na rynku kasowym; na-
bywca opcji sprzedaży może drożej sprzedać akcje na rynku kasowym); zobowiązanie wy-
stawcy opcji wygasa, 

2. nabywca opcji realizuje swoje prawo w dniu wygaśnięcia opcji (opcja europejska) lub w cza-
sie „życia" opcji (opcja amerykańska); wystawca opcji jest zobowiązany wypełnić warunki 
kontraktu, 

3. nabywca i wystawca opcji zamykają swoje pozycje przed datą realizacji opcji; nabywca 
sprzedaje opcję, wystawca kupuje opcję o tych samych parametrach. 
Jeśli inwestor zdecyduje się do trzymać opcję do jej wygaśnięcia lub jej realizacji (przypadek 

1 oraz 2) to powstaje pytanie jakie są jego zyski bądź straty (tzw. funkcja wypłaty) z tak przyjętej 
strategii. 

Inwestor otwierając pozycję w kontrakcie opcyjnym nie musi czekać do chwili jej realizacji 
(przypadek 3). Rynki finansowe są strukturami dynamicznymi i ceny ulegają zmianom podle-
gając prawom podaży i popytu. Cena opcji może się zmieniać podobnie jak cena akcji, będącej 
w obrocie giełdowym. Powstaje naturalne pytanie, jaki czynniki będą powodować zmianę ceny 
opcji? 

W zależności od tego jakajest relacja między ceną akcji a ceną wykonania opcji, można doko-
nać podziahi (tabela 6.1). 

TABELA 6.1 

Relacja miedzy ceną akcji a ceną wykonania opcji 

SYTUACJA NA RYNKU OPCJA KUPNA OPCJA SPRZEDAŻY 

Cena akcji > cena wykonania 
Opcja głęboko w cenie 

{deep-in-the-money) 
Opcja głęboko poza ceną 
{deep-out-of- the-mon ey) 

Cena akcji > cena wykonania 
Opcja w cenie 
(in-the-money) 

Opcja poza ceną 
(out-of-the-money) 

1 Cena akcji > cena wykonania 
Opcja po cenie 
(aMhe-money) 

Opcja po cenie 
(at-the-money) 

Cena akcji > cena wykonania 
Opcja poza ceną 

{out-of-the-money) 
Opcja w cenie 
(in-the-money) 

Cena akcji > cena wykonania 
Opcja głęboko poza ceną 
(deep-out-of-the-money) 

Opcja głęboko w cenie 
(deep-in-the-money) 

Ogólnie cena opcji ma dwa składniki: wartość wewnętrzną (intrinsic value) oraz wartość cza-
sową {time value): 

cena opcji = wartość wewnętrzna + wartość czasowa. 
Dla opcji kupna: 

wartość wewnętrzna opcji = max(cena akcji - cena wykonania, 0). 
Dla opcji sprzedaży: 

wartość wewnętrzna opcji = max(cena wykonania - cena akcji, 0); 
gdzie symbol max(x, y) oznacza maksimum z dwóch liczb x oraz y. 

Natomiast: 
wartość czasowa = cena opcji - wartość wewnętrzna opcji. 
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Rozważania te prowadzą do następujących wniosków: 
— wartość wewnętrzna i wartość czasowa opcji jest zawsze nieujemna, 
— opcja w cenie ma dodatnią wartość wewnętrzną i dodatnią wartość czasową, 
— opcja po cenie i opcja poza ceną ma tylko wartość czasową, 
— wartość czasowa opcji maleje wraz z upływem czasu i w chwili wygaśnięcia równa się O, 
— w chwili wygaśnięcia opcji, opcja posiada tylko wartość wewnętrzną. 
Z przyjętej definicji wartości wewnętrznej wynika, że zależy ona od: 
— ceny akcji, 
— ceny wykonania. 
Okazuje się, że wartość czasowa opcji zależy również od następujących parametrów: 
— czasu, który pozostał do wygaśnięcia opcji, 
— zmienności rynku akcji {volatility), 
— stopy procentowej instrumentu wolnego od ryzyka, 
— dywidendy wypłacanej przez akcję. 
Dlatego bardzo duże znaczenie w stosowaniu strategii opcyjnych ma śledzenie zależności 

ceny opcji od powyższych parametrów. Wrażliwość ceny opcji na zmianę tych parametrów okre-
ślają tzw. parametry greckie. Najbardziej znanym parametrem jest delta, która określa zależność 
zmiany ceny opcji od zmiany ceny akcji (indeksu giełdowego). 

6.3. Wycena opcji — modei dyskretny 

Problem racjonalnej wyceny kontraktów opcyjnych pozostaje od lat przedmiotem intensyw-
nych badań zarówno dla praktyków, jak i teoretyków rynków finansowych. Próby stworzenia 
teoretycznego opisu ftinkcjonowania rynku kontraktów terminowych były podejmowane stosun-
kowo wcześnie. Warto tu wymienić opublikowaną w 1900 roku pracę francuskiego matematyka 
Louisa Bachelier. Problem racjonalnej wyceny opcji doczekał się satysfakcjonującego rozwiąza-
nia dopiero w pracy Fishera Blacka i Myrona Scholesa' w 1973 roku^. Praca ta omawiała zagad-
nienie wyceny opcji europejskiej w modelu ciągłym. Model Blacka-Scholesa został od razu wy-
korzystany w praktyce przez rynek jak również stał się wzorcem do wyceny innych instrumen-
tów. Doprowadził do stworzenia dwumianowego modelu wyceny opcji, który jest używany czę-
sto w obliczeniach numerycznych przy wycenie opcji amerykańskich. Również jest bezpośred-
nio związany z rozwojem dynamicznych strategii, takich jak ubezpieczenie portfela. W pracy 
Blacka i Scholesa wykorzystano ideę arbitrażowej wyceny instrumentów pochodnych. Może być 
ona przedstawiona na wiele równoważnych sposobów. Najczęściej wykorzystuje się ideę repli-
kacji opcji oraz pojęcie portfela bez ryzyka. 

Poniżej będziemy rozważać konstrukcję modeli wyceny instrumentów pochodnych, przy któ-
rej czyni się następujące założenia o funkcjonowaniu rynku finansowego: 

— oprocentowanie depozytów i kredytów bankowych jest jednakowe, 
— wysokość zaciągniętych kredytów jest nieograniczona, 
— zapewniona jest płynność obrotu wszystkimi aktywami, 

' Pierwsza wersja pracy została przedstawiona już w lecie 1970 roku, ale została odrzucona przez Journal 
of Political Economy oraz Review of Economy and Słatistics. 

" Giełda Chicago Board Options Exchange rozpoczęła działalność w kwietniu 1973 roku — dokładnie miesiąc 
przed oficjalną publikacją Blacka-Scholesa. 
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— nie ma żadnych kosztów związanych z zawieraniem transakcji, 
— wszystkie aktywa są doskonale podzielne, 
— dopuszczalna jest krótka sprzedaż aktywów^. 
W literaturze finansowej taki przypadek określa się mianem rynku doskonałego"*. 
Podstawą wyceny instrumentów pochodnych jest pojęcie zabezpieczenia (osłony) danej 

transakcji (przyszłego zobowiązania). Punktem wyjścia do konstrukcji zabezpieczenia przed ry-
zykiem finansowym są następujące obiekty (Rutkowski 1996): 

— model (zazwyczaj losowy) cen aktywów podstawowych (w szczególności instrumentu 
bazowego danej opcji), 

— odpowiednio dobrana klasa (samofinansujących) strategii, 
— warunki konkretnego kontraktu zawartego między dwoma stronami. 
Dla opcji typu europejskiego kontrakt finansowy jest jednoznacznie zdeterminowany przez 

losową (lub deterministyczną) wypłatę X, która nastąpi w ustalonej w kontrakcie chwili T oraz 
cenę, płaconą w chwili początkowej jednej ze stron. 

W przypadku opcji typu amerykańskiego należy dodatkowo rozwiązać problem optymalnego 
stopowania (wyboru najlepszego momentu realizacji kontraktu). 

Aby zilustrować arbitrażową metodę wyceny opcji, rozważmy na początek najprostszy model 
dyskretny — model jednookresowy dwustanowy. Ogólniejszy model dwumianowy, rozważany 
w artykule Coxa, Rossa i Rubinsteina (1979), zostanie przedstawiony w dalszej części pracy. 

Cena arbitrażowa i replikacja portfela 

U podstaw wyceny instrumentów pochodnych leży idea braku możliwości arbitrażu na ryn-
kach finansowych. Dotyczy to zarówno najprostszych przypadków, jak model dwumianowy, jak 
również najbardziej zaawansowanych, obejmujących opcje egzotyczne. 

Możliwością arbitrażu nazywany jest portfel dynamiczny gwarantujący inwestorowi zysk 
w określonym momencie T, bez ryzyka poniesienia strat. Chociaż możliwości arbitrażu poja-
wiają się sporadycznie na rzeczywistych rynkach finansowych, nie mogą być jednak trwale na 
nich obecne^. W istocie, arbitraż może być postrzegany jako niedostosowanie cenowe odpowied-
nich aktywów. Gdy zachodzi taka sytuacja arbitrażyści^ od razu ją wykorzystują, dzięki czemu 
rynek powraca do równowagi^. Zatem reasumując: na rynku efektywnym nie istnieje możliwość 
permanentnego arbitrażu. Tę prawidłowość stosuje się do większości rynków finansowych i pro-
blemów wyceny aktywów. 

Można przyjąć zatem następującą definicję ceny arbitrażowej. Ceną arbitrażową (arbitrage 
price) kontraktu nazywana jest wartość początkowa kapitału, umożliwiająca konstrukcję strategii 
samofinansującej, której wartość w dowolnej chwili T replikuje wypłatę związaną z danym 
kontraktem^. 

^ Krótka sprzedaż aktywów polega na pożyczeniu aktywów na rynku, z natychmiastowym sprzedaniem ich 
w nadziei, że gdy nadejdzie termin ich oddania odkupi się je taniej. Jest to inaczej gra na zniżkę rynku, czyli strategia 
„niedźwiedzia". 

^ Taką sytuację nazywa się również „rynkiem bez tarcia". 
^ Nie istnieje możliwość generowania zysku bez ponoszenia nakładów finansowych {there is not such as a free 

lunch). 
^ Jedna grup inwestorów operujących na rynku. 
' Szczególnie widać to na rynku walutowym przy transakcjach krzyżowych {cross transaciions). 
' Pojęcie replikacji i strategii samofinansujacej będzie omówione w dalszej części pracy. 
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6.3.1. Model jednookresowy dwustanowy 

Rozważania dotyczące wyceny opcji można rozpocząć od najprostszej sytuacji — modelu jed-
nookresowego, dwustanowego. Niech będzie dany następujący model rynku finansowego: dzisiej-
sza cena akcji wynosi So = 100 zł, a w ciągu roku może ona wzrosnąć do wartości S|" = 150 zł, lub też 
spaść do S i = 70 zł. Zakłada się również, że w tym czasie akcja nie przynosi dywidendy, Na rynku 
dostępne są także europejskie opcje kupna, o cenie realizacji K = 110 zł. Jeśli wartość akcji wzrośnie 
do i 50 zł, to opcja będzie w cenie (zn the money) i jej wartość będzie wynosić Cj" = = max(0, S i" - K) 
= 40 zł, jeśli natomiast wartość akcji spadnie do 70 zł, to opcja będzie poza ceną {out of the money) 
i jej wartość będzie wynosić Ci'' = max(0, Sj'' - K) ~ 0. 

Inwestor działający na rynku zna zatem wypłatę z opcji kupna —je j wartość przyszłą. Jedyną 
niewiadomą pozostaje wartość bieżąca opcji kupna. 

= 150 , C^ = 40 

Ą - l O O ^ : i ^ - l l O ^ ^ ^ ^ 

5f = 70 ^ Cf = O 

Zakładając, że na tak zdefiniowanym rynku, nie ma możliwości arbitrażu, można znaieżć ce-
nę opcji kupna. Celem inwestora jest zajęcie takiej pozycji, aby bez względu na rozwój sytuacji, 
był on zabezpieczony. Zatem tworzy on portfel składający się z długiej pozycji w akcjach, kupuje 
Ao akcji, oraz krótkiej pozycji w opcjach, wystawiając jedną opcję kupna. Wartość jego portfela 
będzie wynosić: 

A^Sj C( 150Ajj 40 gdy cena akcji wzrośnie, 

A oS^ C^ 70A o O gdy cena akcji spadnie. 

Zgodnie z założeniem, portfel inwestora ma być wolny od ryzyka, zatem w przypadku wzro-
stu, jak i spadku akcji, musi mieć taką samą stopę zwrotu z inwestycji, czyli wartości portfela 
muszą spełniać warunek V|" = To oznacza, że: 

150Ao 40=70Ao 

czyli Ao = 0,5. Portfel bez ryzyka powinien zatem składać się z długiej pozycji w akcjach w licz-
bie^ 0,5, oraz z krótkiej pozycji w opcji kupna w liczbie 1. 

Jeśli cena akcji wzrośnie do 150 zł, to wartość portfela wyniesie: 

0,5 150 40 = 35zł 

Jeśli natomiast spadnie do 70 zł, to jego wartość będzie: 

0,5 70 = 35zł 

Bez względu na rozwój wydarzeń inwestor jest zabezpieczony. Wypłata z jego portfela bę-
dzie zawsze taka sama, równa 35 zł. Portfel inwestora jest zatem całkowicie wolny od ryzyka. 

' Ułamkowa liczba w modelu ma sens, ponieważ założyliśmy doskonałą podzielność aktywów. W przypadku 
rynku rzeczywistego można wziąć wielokrotność tej liczby, czyli w tej sytuacji inwestor zająłby długą pozycją w 1 akcji 
i krótką w 2 opcjach kupna. 
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Skoro tak, to jego portfel jest repliką pozycji, jaką zająłby na rynku papierów wartościowych 
wolnycłi od ryzyka'^. Zatem gdyby miał roczną lokatą w banku o oprocentowaniu r = 20%, to 
wartość przyszła z jego inwestycji, ze wzglądu na brak możliwości arbitrażu, wyniosłaby też 35 
zł. Aby móc wypłacić tyle pieniędzy z banku po roku oszczędzania inwestor musiałby zainwesto-
wać 35/( 1 + r) = 35 X (l -H r)"' -35x1 ,2" ' = 29,17 zł. A to oznacza, że wartość bieżąca jego portfe-
la (Ao akcji i 1 opcja) w myśl Prawa Jednej Ceny też będzie równa 29,17 zł. Z drugiej natomiast 
strony wiadomo, że portfel inwestora w obecnej chwili ma wartość Vo = lOOo - Co. Zatem: 

100Ao-Co = 100-0,5-Co=50-Co =29.17 zł 

a to oznacza, że opcja kupna w dniu dzisiejszym ma cenę: 

Co = 20,83 zł 

Tak wyznaczona cena jest nazywana ceną arbitrażową opcji kupna. Jeśli cena opcji byłaby 
większa niż 20,83 zł (np. 22 zł), to inwestor potrzebowałby tylko 0,5 x 100 - 22 = 28 zł na skon-
struowanie swojego portfela. Zatem stopa zwrotu z jego inwestycji wyniosłaby (35 - 28)/28 = 
= 25%, czyli zarobiłby więcej niż wynosi stopa procentowa wolna od ryzyka. 

Jeśli cena opcji byłaby mniejsza niż 20,83 zł inwestor powinien zająć pozycję odwrotną, która 
też przyniosłaby mu większą stopę zwrotu, niż inwestycja w papier wartościowy bez ryzyka. 
Jedyną ceną^a/r opcji kupna jest cena arbitrażowa. 

Dyskusja i uogólnienia 

W powyższym rozumowaniu warto zwrócić uwagę na kilka zagadnień. 
Inwestorowi zależało na całkowitym zabezpieczeniu swojej pozycji. Skonstruował on zatem 

portfel składający się z akcji i opcji kupna, który replikował papier wartościowy bez ryzyka. 
Ogólnie: niech będzie danych N papierów wartościowych S|, S2,...., Sn, które tworzą portfel 

reprezentowany wektorem w = (w^, W2,...., wn), gdzie Wj oznacza liczbę jednostek i-tego papieru 
wartościowego w portfelu inwestora. Jeśli w; jest dodatnie, oznacza to że inwestor zajął długą po-
zycję w odniesieniu do danego papieru wartościowego. Jeśli natomiast wj jest ujemne, to inwe-
stor zajął pozycję krótką". 

Niech teraz będzie dany papier wartościowy s oraz portfel (w^, W2,...., Wn) papierów warto-
ściowych Si, S2,...., Sn. Portfel (wi, W2,...., Wn) replikuje papier wartościowy s jeśli wypłaty z pa-
pieru wartościowego i portfela są identyczne w dowolnej chwili. Zatem przy założeniu braku mo-
żliwości arbitrażu, ceny papieru wartościowego i portfela replikującego muszą być te same. 
W przeciwnym wypadku możliwa byłaby krótka sprzedaż portfela i kupno aktywa, bądź krótka 
sprzedaż aktywa i kupno portfela. Najprostszym przykładem idei replikacji jest niewątpliwie re-
lacja put-call parity. 

Zatem w przypadku naszego inwestora problem można sformułować alternatywnie: niech 
dzisiejsza cena akcji wynosi So; załóżmy, że w ciągu roku może ona wzrosnąć o czynnik u 
do wartości Si" = uSo (stopa zwrotu wyniosłaby u - 1), lub też spaść o czynnik d do wartości 

Dla potrzeb naszych rozważań można przyjąć, że papier wartościowy wolny od ryzyka to taki, którego wypłata 
jest znana a priori. Może to być zatem bon skarbowy o stopie zwrotu r, może być to obligacja o określonych z góry 
odsetkach r; może to być również lokata w banku (o pozycji ratingowej AAA wedhig S&P, lub Aaa wedhig Moody's) 
o oprocentowaniu r. Zakłada s\ą dalej to samo r. 

" Krótka pozycja powstaje w wyniku pożyczki papieru wartościowego i sprzedaniu go na rynku. 
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Si^ = dSo (stopa zwrotu wynosiłaby d - 1). Stąd wynika, że d < u. Zakłada się również, że w tym 
czasie akcja nie płaci dywidendy. Inwestor może również lokować swoje kapitały w instrumenty 

I ^ 

wolne od ryzyka . Dla ustalenia uwagi, inwestor może lokować/pożyczać gotówkę w banku, 
w którym obowiązuje oprocentowanie r w skali roku'^. Na rynku dostępne są również europej-
skie opcje kupna o cenie realizacji K. Jeśli wartość akcji wzrośnie to wypłata opcji kupna będzie 
wynosić Ci" = max(0, Si" - K), jeśli natomiast wartość akcji spadnie to wypłata opcji kupna bę-
dzie wynosić = max(0, Si'' - K). Należy znaleźć cenę bieżącą opcji kupna. 

Problem można zatem sformułować następująco: czy istnieje portfel składający się z akcji 
i lokaty/pożyczki w banku, który replikowałaby opcję kupna? 

Niech w chwili bieżącej portfel (Ao, Bo) inwestora składa się z Ao akcji i wielkości Bo depozy-
tu/kredytu bankowego. Za rok wartość portfela inwestora kształtuje się następująco: 

= ApS" +(l+r)Bo, gdy cena akcji wzrośnie, 

= A^S^ +(l+r)Bo, gdy cena akcji spadnie. 

Sytuację naszego inwestora można przedstawić graficznie: 

AoS^ + (l+r)Bo 

Ao5o + J5< ^ Co==? 

Ao5j' + ( l + r ) B o 

Zakładając, że portfel inwestora ma replikować opcję kupna, musi być spełniona zależność: 

= AflS" +(l+r)Bo =C" , gdy cena akcji wzrośnie, 

= AflSf +(l+r)Bo = C l , gdy cena akcji spadnie. 

Ponieważ inwestor ma tylko dwa aktywa (akcje, gotówka) i możliwe są tylko dwa stany 
w przyszłości (Vi", Yi*̂ ) to istnieje dokładnie jedno rozwiązanie określające liczbę akcji Ao i pie-
niędzy Bo pożyczonych/zdeponowanych w portfelu inwestora. Rozwiązując powyższy układ 
równań uzyskuje się liczbę akcji w portfelu inwestora: 

g -cl q - c ? (6.1) 

^ ' " S ^ l - S l " ( u - d ) S , 

oraz wielkość depozytu/kredytu bankowego: 

1 uCf -dC? (6.2) 
D ' ' 

" l+r u - d 

Założenia Jak wyżej. 

Warto zauważyć, że d < 1 + r < u. W przeciwnym razie wystąpiłby arbitraż. Gdyby d S I + r inwestor uzyskałby 
bez ponoszenia ryzyka większą stopę zwrotu pożyczając pieniądze w banku i inwestując w akcję. Gdyby I + r > d 
inwestor uzyskałby bez ponoszenia ryzyka większą stopę zwrotu, pożyczając pieniądze w banku i inwestując w akcję. 
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Liczba Ao określająca liczbę akcji w portfelu inwestora jest stosunkiem różnicy wypłaty opcji 
do różnicy ceny akcji i nazywana jest współczynnikiem delta {delta ratió)^ stąd oznaczenie A. 
Współczynnik ten pokazuje, ile akcji w portfelu musi posiadać inwestor, aby replikować jedną 
opcję, by była możliwa doskonała osłona (perfect hedging), 

W przypadku doskonałej osłony inwestor nie ponosi żadnego ryzyka, zatem wypłaty z opcji 
kupna i portfela replikującego są identyczne. Czyli, jeśli wartości przyszłe przepływów są iden-
tyczne, pozycja inwestora nie zawiera ryzyka i dodatkowo replikuje opcję kupna, to wartości 
bieżące przepływów też muszą być identyczne. Zatem cena, jaką płaci za portfel Vo w chwili 
obecnej: 

musi być równa poszxikiwanej cenie opcji kupna Co. Wynika stąd, że cena opcji kupna musi być 
równa wartości początkowej portfela: 

C =V = 
" " 1+r 

1 r'(l+r)-d u - ( l+ r ) , 
C" + 

u - d ' u - d • 
(6.3) 

< / 

Równanie (6.3) można uprościć kładąc: 

(l+r)"d (6.4) 

Wtedy: 
u - ( l+r ) 

l - p = -
u - d 

i cenę opcji kupna można zapisać następująco: 

Równanie (6,5), określające cenę opcji kupna, nie zawiera prawdopodobieństwa wzrostu ce-
ny akcji, bądź też jej spadku. Cena opcji kupna byłaby dokładnie taka sama — bez względu na to, 
czy prawdopodobieństwo wzrostu wynosiłoby 0,3, czy też 0,9, To zaskakujące stwierdzenie wy-
daje się niezgodne z intuicją. Naturalnym wydaje się, że jeśli prawdopodobieństwo wzrostu ceny 
akcji jest większe, to cena opcji kupna też musi być większa, natomiast sprzedaży mniejsza. Jed-
nak nie jest to prawdą. W istocie, kluczową rolę odgrywa tu fakt, że wycena opcji zależy od ceny 
instrumentu bazowego (w tym wypadku akcji) nie jest zaś rozpatrywana w oderwaniu od niego. 
Prawdopodobieństwa przyszłych ruchów cen akcji w górę bądź w dół zawarte są już cenach tej 
akcji. Ta myśl zostanie jeszcze dalej rozwinięta. 

Chociaż aby wycenić opcję kupna (6.5), inwestor nie musi robić żadnych założeń o prawdo-
podobieństwie ruchu ceny akcji, to naturalnym wydaje się jednak interpretować p z równania 
(6.4) jak prawdopodobieństwo wzrostu cen akcji, natomiast 1 ~ p jak prawdopodobieństwo spad-
ku cen akcji. Tak zdefiniowane p przyjmuje wartości z przedziału (O, 1). Zatem wyrażenie: 

pq +(i-p)c? 

określa wartość oczekiwaną wypłaty opcji kupna. Natomiast równanie (3.5) oznacza, że cena 
opcji kupna jest wartością oczekiwaną przyszłych wartości opcji kupna dyskontowanych stopą 
procentową wolną od ryzyka. 
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W tej sytuacji, oczekiwana cena akcji w chwili T = 1 rok wynosi: 

E ( s , ) = p s ; +( l -p )s? =p(u-d)So+dSo 

Podstawiając wyrażenie (6.4) uzyskuje się: 

E ( s , ) = (l+r)s o 

co oznacza, że oczekiwana cena akcji rośnie średnio o stopę wolną od ryzyka. Założenie wzrostu 
ceny akcji z prawdopodobieństwem p jest równoważne założeniu, że stopa zwrotu z inwestycji 
w akcję jest równa stopie wolnej od ryzyka r. W takim przypadku mówi się o wycenie wolnej od 
ryzyka. 

Powracając do przykładu numerycznego: So = 100 zł, u = 1,5, czyli Si" = 150 zł, d = 0,7, czyli 
Si*̂  = 70 zł, r = 0,2, K = 110 zł. Stąd wynika, że p = 5/8,1 - p = 3/8. Zatem cena opcji kupna wynosi 
Co = 20,83 zł. Zaś portfel replikujący (Ao, Bo) = (1/2, -29 ,17) . Oznacza to, że inwestor musi zająć 
długąpozycję w akcjach w liczbie 1/2 oraz wziąć kredyt bankowy w wysokości 29,17 zł, aby jego 
portfel replikował opcję kupna, a tym samym aby jego pozycja była całkowicie osłonięta. 

Wycena opcji sprzedaży w modelu jednookresowym dwustanowym 

Powyższe rozumowanie może być zastosowane do jednoznacznej wyceny dowolnego instru-
mentu pochodnego, dla którego ceny instrumentu bazowego mogą w danej chwili przyjmować 
tylko dwie wartości'"*. Oznacza to, że można również w podobny sposób wycenić opcję sprzeda-
ży iput optioń). Niech zatem będzie dany model rynku jak powyżej, z tym że przedmiotem wyce-
ny będzie opcja sprzedaży. 

Ao5r + ( l + r ) 5 o . Pi" 

Ao5o -f- Bo< ^ Po =? 
AoSf+ (14-r)Bo ^ Pt 

W tym przypadku Pi"=O zł, Pi^ = 40 zł. Zatem, jeśli inwestor ma być całkowicie zabezpieczo 
ny, jego portfel (Ao, Bo) musi replikować wypłatę opcji sprzedaży. Oznacza to, że: 

+(l+r)Bo=P d 
1 

Rozwiązaniem tego układu równań jest: 
pu __pd pu _p< r, r, r, r, 

A . = 
(u-d)So 

określająca liczbę akcji w portfelu inwestora, oraz: 

Można pokazać, że w modelu trójstanowym nie da się jednoznacznie podać ceny instrumentu pochodnego. 
Model trójstanowy jest modelem rynku niezupełnego, na którym nie istnieje osłona idealna. Osłona pozwala zmniejszyć 
ryzyko wystawcy opcji, ale nie pozwala na zredukowanie tego ryzyka do zera, jak w przypadku dwuwymiarowym. 
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ł u P ' - d P ; 
^ I+r u - d 

r 

określającą wielkość depozytu/kredytu bankowego. Stosując podobną argumentację, jak w przy 
padku wyceny opcji kupna, można zauważyć, że wartość początkowa portfela inwestora wynosi: 

i musi być równa cenie opcji sprzedaży. Zatem cena opcji sprzedaży wynosi: 

1 p r ( l+r) -d u - ( l+ r ) / 
pr + — p^ I u - d ' u - d 

(6.6) 

Wprowadzając oznaczenie (6.4) uzyskuje się: 

Warto zauważyć, że współczynnik A w przypadku opcji kupna jest liczbą dodatnią, natomiast 
w przypadku opcji sprzedaży — ujemną. Oznacza to, że inwestor musi zająć krótką pozycję 
w akcjacłi. 

Odwrotnie jest z gotówką. W przypadku opcji kupna inwestor pożyczał pieniądze z banku — 
teraz natomiast musi zająć długą pozycję i złożyć pieniądze w banku» 

Mając dane jak powyżej, inwestor sprzedał krótko akcje w liczbie 1/2, to znaczy Ao = -1/2; 
aby zachować konwencję, zdeponował w banku pieniądze w kwocie 62,5 zł. Prawdopodobie-
ństwa p, 1 - p są identyczne, jak w przypadku opcji kupna, zatem cena opcji sprzedaży wynosi: 

1 
1+0,2 

f5 3 
- . 0 + - . 4 0 

V / 
-12,5 zł 

Cenę opcji sprzedaży można wyznaczyć również w inny sposób. Mając cenę realizacji 
opcji K, stopę procentową wolną od ryzyka r, cenę opcji kupna Co można, korzystając z relacji 
put-call parity: 

1 
Po + 

znaleźć cenę opcji sprzedaży. Otóż cena opcji sprzedaży wynosi Po= 20,83 -100+1,2"' X 110 = 12,5 zł. 

6,3,2. Model dwustanowy o dwóch okresach 

Rozważany dotychczas model jednookresowy, dwustanowy można rozszerzyć na dwa okresy 
czasu. 

5?" = v?.Sa 

Si 

sf = Si" = udSo 

= (PSo 
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Wycena opcji kupna 

Przyjmijmy, że obecna cena akcji wynosi So = 100 zł. Niecłi parametr wzrostu ceny akcji 
w jednym okresie u = 1,5, zaś parametr spadku cen akcji d = 0,7. Zatem pod koniec pierwszego 
okresu cena może wynosić odpowiednio Si" = uS = 150 zł oraz Si'' = dSo = 70 zł, a na końcu dru-
giego okresu akcja może kosztować odpowiednio S2"" = u^So = 225 zł, S2"'' = udSo = duSo = S2''" = 
= 105 zł, = d^So = 49 zł. Niech cena realizacji opcji kupna K = 110 zł, a prosta stopa procento-
wa kredytu/depozytu wynosi 20% w sali roku. 

Zatem ceny akcji mogą się zacłiowywać następująco: 

225 

110 
105 

49 
W tej sytuacji, wypłaty opcji kupna będą miały diagram: 

/^ud /^du 

cf 

Celem analizy jest wyznaczenie ceny opcji kupna Co. 
Wiadomo, że wypłaty opcji na końcu drugiego okresu wyniosą: C2"" =115 zł, C2"'' = O zł oraz 

= O zł. Natomiast w punktacłi a, b, c oznaczonych na rysunku wypłata opcji nie jest znana. 
Stosując rozumowanie przedstawione dla modelu jednookresowego łatwo można znaleźć poszu-
kiwane ceny opcji kupna. W punkcie b cena opcji będzie wynosiła: 

natomiast w punkcie c cena opcji wynosi: 

Znając te ceny inwestor może wyznaczyć cenę opcji w punkcie a: 

Podstawiając zależności (6.8), (6.9) do równania (6.10) uzyskuje się: 

Co - ^ ( p ^ c r -^2p(l-p)cr' ) ^̂  
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Równanie (6.11) pozwala wyznaczyć cenę opcji kupna gdy dane są wypłaty końcowe opcji. 
^ O 

Podobnie jak poprzednio zmienne p , 2p( 1 - p), (1 - p) są prawdopodobieństwami dwukrotnego 
wzrostu, wzrostu i spadku oraz dwukrotnego spadku ceny akcji/opcji. Cena opcji kupna jest za-
tem wartością oczekiwaną wypłaty opcji zdyskontowanej stopą wolną od ryzyka. 

Wyrażenie (6.11) można zapisać następująco: 

C = 
1 

^ (1+r)^ 
( p ' m a x ( u ' S o - K , o ) + 2 p ( l - p ) m a x ( u d S o - K , o ) + ( l - p ) ^ m a x ( d ' S o - K , o ) ) = 

(1+r) k=o 

1 
(1+r)' 

k 

2 

o k 
V / 

• A • * * 

gdzie ko oznacza najmniejszej, dla którego wypłata opcji kupna max(u'd So - K, 0) = uid^JSo - K, 
dla O < j < 2. Zatem powyższe wyrażenie można przekształcić do postaci: 

/ 

k 
V j 

'T 
k 

V / 

(6.12) 

f ><\ 
=s„E 

^ (1 \ . . K - ^ i l 
(1+r)^ V / 

(1 -p ) 
2-k 

gdzie: 

k 
\ j 

n! u 
= 7 — o z n a c z a symbol Newtona, q = - — p 

(n-k)!k! ^ ^ 1+r*^ 

Składniki portfela (Aj", Bi"), replikującego wypłatę opcji kupna w punkcie b, wyniosą 
odpowiednio: 

A" = 
- C du du 

- s du (u-d)S? 

du i ^ u u 

- l+r 
1 u C T - C 

u - d 

w punkcie c wyniosą: 

du y ^ d d y-«du / -^dd 

A", = 
C™ - C j 

I g d u _ g d d 

g" - c, 
(u-d)Sf 

dd j / - t d u 

B = 
1 uC^^-dC 

I+r u - d 

a w punkcie a wyniosą: 
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pu 
A ' 1 A . = 

' s ; -Si 

ł uC ' -dC" 
o ł+r u - d 

Warto zauważyć, że w każdym punkcie kraty portfel inwestora replikującego opcję kupna 
ulega zmianie. Inwestor w sposób dynamiczny zmienia swoje pozycje, zwiqkszając/zmiejszając 
swoje zaangażowanie w akcje i gotówką. Jednak spełnione są pewne zależności. W punkcie b 
kraty zacłiodzi AoSi" + (1 + r)Bo = Aj" S|" + Bi", natomiast w punkcie c kraty Ao S,"̂  + (1 + r) Bo = 
= Ai"̂  Si^ + B]'̂ . Taka strategia inwestora nazywana jest strategią samofinansującą. 

Wracając do przykładu numerycznego: wartość opcji kupna w punkcie b wynosi Ci" = 59,9 zł, 
w punkcie c wynosi Ci'' - O zł, natomiast w punkcie a wynosi Co = 31,2 zł. Ze wzoru (6.11) można 
od razu wyliczyć cenę opcji Co, która wynosi 31,2 zł. 

b 
59.9 

115 

O 
C 

O 

O 

Składniki dynamicznego portfela replikującego opcję kupna w punkcie b wynoszą odpowied-
nio: (Al", Bi") - (0,96, -83,85), w punkcie c: (A^ Bi^) = (0,0) oraz w punkcie a: (Ao, Bo) = (0,75, 
-^3,68). 

Opcja sprzedaży 

Procedura wyznaczania ceny opcji sprzedaży będzie podobna: 

= O 
e ^ ^ 

d 
Po < • ^ ^ Pô " = K- udSo 

P f ^ K - (PSo 

Wypłata opcji sprzedaży na końcu drugiego okresu będzie wynosiła: P2"" == O zł, P2''" = 5 zł 
oraz = 61 zł. Natomiast w punktacłi oznaczonych na rysunku d, e, f wypłata z opcji nie jest 
znana. Stosując rozumowanie przedstawione w części pierwszej łatwo można znaleźć poszuki-
wane ceny opcji sprzedaży. W punkcie e cena opcji będzie wynosiła: 
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natomiast w punkcie f cena opcji będzie wynosiła: 

1 
1 + r 

(6.14) 

Znając te ceny inwestor może wyznaczyć ceną opcji w punkcie d 

1 
ą = : — ( p p ; - f ( i - p ) p r ) 1+r 

(6.15) 

Podstawiając zależności (6.13), (6.14) do równania (6.15) uzyskuje się: 

(6.16) 

Równanie (6.16) pozwala wyznaczyć cenę opcji sprzedaży gdy dane są wypłaty końcowe 
opcji. Podobnie, jak poprzednio, zmienne p , 2p(l - p ) , (1 - p ) są prawdopodobieństwami dwu-
krotnego wzrostu, wzrostu i spadku oraz dwukrotnego spadku ceny akcji/opcji. Cena opcji jest 
równa wartości oczekiwanej wypłaty opcji zdyskontowanej stopą wolną od ryzyka. 

Wyrażenie (6.11) można zapisać następująco: 

P o = T - ^ ( p ^ m a x ( K - u ^ S , , o ) + 2 p { l - p ) m a x ( K - u d S o , 0 ) + ( l - p ) ^ m a j ^ K - d ^ S o , 0 ) ) = 
(1+r) 

k=0 (l+r)^ 

/ 

k 
V y 

p" ( l - p ) ' " ' niax( K - u "d --"S^ ,o) = 

(1+r)^ k=k« k 
V / 

A 

gdzie ko oznacza najmniejszej, dla którego wypłata opcji sprzedaży max (K - û  d So, 0) 
= K-ujd^'JSo, d l a 0 < j < 2 . 

Zatem powyższe wyrażenie można przekształcić do postaci: 

1 
(1+r)^ E k=ko 

= - S „ Ż Jc«ko k 
V y 

(l-q) 
2-k K + 

(1+r)^ S 
k=ko 

f2> 
k 

\ / 

(1+r) 

( 1 -p ) 

k=ko 

2-k 

k 
V / 

(6.17) 

Składniki portfela (A|", B|") replikującego wypłatę opcji w punkcie e wynoszą: 

A", = 
puu _ pdu puu _pdu 
* 2 * 2 

~ ( u - d ) s ; 

du JTlUU 

= l.r 
1 u P r - d P 

u - d 

w punkcie f wynoszą: 
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ptlu ___ pdd pdu pdd 
Ąti 

1 uPf -dP'" — t £_ 
' I+r u - d 

a w punkcie d wynoszą: 

P" - P ' 
' s;; -s^ 

1 uP ' -dR" 
® l+r u - d 

Tak, jak dla opcji kupna, w każdym punkcie kraty portfel inwestora replikującego opcję kup-
na ulega zmianie. Jednak jego strategia jest samofinansująca. 

Wracając do przykładu numerycznego — wartość opcji kupna w punkcie e wynosi P|" = 
= 1,56 zł, w punkcie f wynosi Pi*̂  = 21,67 zł, natomiast w punkcie d wynosi Po = 7,58 zł. Ze wzoru 
(6.11) można od razu wyliczyć cenę opcji sprzedaży Po, która wynosi 7,58 zł. 

d 
7.58 

O 

61 

Składniki dynamicznego portfela replikującego opcję kupna wynoszą odpowiednio w punk-
cie e: (A,", Bi") - (-0,04,7,81), w punkcie f: (Aj^ B,^) - (-1,91,67) oraz w punkcie d: (Ao, Bo) = 
= (-0,25, 32,72). 

Z zależności put-call parity: 
1 

można niezależnie wyliczyć cenę opcji sprzedaży. Wynosi ona 7,58 zł. 

6.3.3. Model dwustanowy o N okresach 

Najprostszym modelem wyceny instrumentów pochodnych jest model dwumianowy. Jest to 
uogólnienie modelu jedno- i dwuokresowego, przedstawionego powyżej, na wiele okresów, 
zakładając że ruch cen instrumentu bazowego jest błądzeniem przypadkowym. 

Niech w modelu dwustanowym N oznacza liczbę okresów, a N + 1 liczbę chwil, w których 
możliwe jest inwestowanie w ryzykowny instrument o cenach Sn, oraz w instrument pozbawiony 
ryzyka Bn, (n = O, 1, . . . , N), dający stopę zwrotu r w ciągu jednego okresu. Ceny ryzykownego 
instrumentu zmieniają się według reguły: 

0 < n < N - l 

gdzie jest zmienną losową, taką że: 
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1 ^ 
U, Z prawdopodobieństwem p* 

d, z prawdopodobieństwem l-p* 

Możliwe ceny instrumentu ryzykownego można zilustrować drzewem binominalnym: 

» L I I •» 
0 1 2 3 4 5 n 

Cena akcji w dowolnym węźle (n, j) kraty wynosi: 

n O 

Rozpoczynając od ostatniego okresu i prowadząc rozumowanie podobne jak dla przypadku 
jednego i dwóch okresów dochodzimy do ceny opcji kupna: 

1 A TN \ 

(1+r) 
N fht 

N ^ 
si:,>K 

k 
V y 

N - k 

k=ko V / 

( l -q) 
N - k K f 

(l+r)^ ( l - p ) 
N - k 

( 6 . 1 8 ) 

gdzie: 

ko=:min{j€ N| S^u^d^-j > K } . 
1 + r - d 
u - d 

u 
q = l+r 

czyli ko oznacza najmniejszej, dla którego w chwili N - j wypłata opcji kupna max(0, u* d̂ "̂  So - K) 
jest większa od 0. 

Podobnie można wyznaczyć portfel replikujący opcję kupna. Jedyny portfel replikujący euro-
pejską opcję kupna ma dla każdego okresu (N - m - 1, N - m), postać (AN-m, Bn-hi), gdzie dla każ-
dego m = 1 , N , : 

m 

k=k o V 

m -̂ k ( 6 . 1 9 ) 

Bn - . =-K(I+r) 
-m s 

k=k„ 

/ \ m 
p ^ ( i - p ) 

m --k (6.20) 

= (PSo 
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W szczególności, gdy m = N, czyli w chwili obecnej, liczba akcji w portfelu wynosi: 

N 

a„ = E 
fN^ 

k 
\ / 

(l-q) 
N - k (6.21) 

a rachunek oszczędnościowy: 
/•wtN K f C N 

Bo—(j^^)N Z k=ko k ( 1 -p ) 
N - k (6.22) 

Z powyższych równań wynika kilka faktów: 
— portfel replikujący opcję kupna składa się z długiej pozycji w akcjach i krótkiej w gotówce, 
— rola akcji i gotówki jest symetryczna: opcja kupna na akcję jest równoważna opcji „sprze-

daży na gotówkę", 
— gdy So » K (ko 0), to Ao dąży do 1, 
— gdy So « K (ko N), to Ao dąży do 0. 
Podobnie rozumowanie będzie wyglądało dla opcji sprzedaży. Cena opcji sprzedaży będzie 

wynosić: 

N 

/ ' o ( s„ ,K ;N)=-SOE k=k„ k (l-q) 
K ^ T N N - k 

+ 
k 

V / 
( i - p ) 

N - k (6.23) 

Liczba akcji w portfelu wynosi: 

N 

k̂ k o 

/ N \ 

k V y 
(l-q) 

N - k (6.24) 

a rachunek oszczędnościowy w chwili obecnej dany jest zależnością: 

K N 

k 
\ / 

(1 -p ) 
N - k (6.25) 

Warto zauważyć, że również dla modelu o N okresach zachodzi związek: 

A (j ( kupna ) - A ^ (sprzedaży ) = 1 

Model dwustanowy często wykorzystuje się w praktyce. Dzieli się wówczas okres ważności 
opcji na kilkadziesiąt przedziałów czasowych. Jeśli mamy na przykład 40 przedziałów, to na 
końcu okresu mamy 41 możliwych cen akcji, czyli musi być analizowanych możliwych ście-
żek cen akcji. Z tych powodów symulacje takie przeprowadza się numerycznie. 

Współczynniki wzrostu u oraz spadku d są wyznaczane na podstawie zmienności cen akcji — 
często zmienności implikowanej'^ {implied volatility). Przykładowo, 6t definiuje się jako długość 
jednego kroku i wtedy przyjmuje się: 

aJK U =e ^ ' 

Takie tłumaczenie zwrotu angielskiego wydaje się lepiej oddawać sens pojęcia. 
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oraz: 
1 

u 

Model dwustanowy o N okresach znany jest w literaturze jako model Coxa-Rossa-Rubinsteina 
(1979) wyceny europejskiej opcji kupna i sprzedaży. Historycznie powstał on później niż model 
Blacka-Scholesa, jednak ze wzglądu na swoją prostą formą ma duże zastosowanie w numerycznym 
wyznaczaniu ceny opcji. Często stosuje się go na przykład przy wyznaczaniu ceny opcji wcześniej 
realizowanej. 

6.4. Wycena opcji — model ciągły 

Lektura codziennej prasy finansowej, a w szczególności wykresów cen akcji i indeksów, 
w niczym nie przypomina modelu dwumianowego rozważanego powyżej. Jednak konstrukcja 
modelu dwumianowego pokaże nam w jaki sposób model dyskretny jest pewną aproksymacją 
rzeczywistego rynku cen akcji. Dokładniej —jeśl i tylko przedział czasu między skokami cen 
staje się coraz mniejszy, to model dwumianowy procesu cen aproksymuje klasyczny model 
Blacka-Scholesa. 

Rozważania dotyczące modelu Blacka-Scholesa wymagają jednak zaawansowanej matema-
tyki i przedstawienie pełnej teorii jest poza ramami niniejszego rozdziału. Spróbujemy jednak 
przybliżyć podstawowe idee, bez wchodzenia w szczegóły. 

Przedstawmy konstrukcję pewnego modelu dopuszczającego częste i dowolne zmiany cen 
akcji. Założenia funkcjonowania rynku są dokładnie takie same, jak przy wprowadzaniu modelu 
Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR). W trakcie tworzenia modelu będziemy przyjmować dodatkowe 
założenia, które podsumujemy na końcu rozdziału. 

Dążymy do modelu, w którym czas jest ciągły, tzn. jeżeli oznaczymy go przez t, to liczba ta 
przyjmuje wartości w przedziale <0, <»). Przez St oznaczamy cenę akcji w chwili t. Jest to zmien-
na losowa, która w konstruowanym modelu będzie mogła przyjmować dowolne wartości rzeczy-
wiste dodatnie, czyli St > 0. Do tej sytuacji dojdziemy rozważając model, w którym zmiany cen 
zachodzą w pewien specjalny sposób (zgodnie z modelem dwumianowym) w odstępach czaso-
wych h, a następnie przejdziemy z długością kroku czasowego do zera. W przeciwieństwie do 
rozważań przy konstrukcji modelu CRR, będziemy teraz stosowali kapitalizację ciągłą. Wypro-
wadzenie modelu ciągłego podamy za Capińskim (1997). 

6.4.1. Szczególna postać modelu dwumianowego 

Ustalmy horyzont czasowy T i podzielmy przedział <0,T> na jednakowe odcinki długości h. 
Końce tych odcinków to liczby postaci nh, n = O, 1, 2 , . . . . 

Rozważmy na razie tylko pierwszy — krok od O do h. Tak, jak w modelu dwumianowym, 
zakładamy, że cena akcji w chwili h przyjmuje tylko dwie wartości Sh ,̂ Sh", przy czym Sh*̂  < Sh". 
Zakładamy chwilowo, że każda z tych wartości jest przyjęta z prawdopodobieństwem 1/2, ale 
później okaże się, że potrafimy uwolnić się od tego ograniczenia. Zapiszmy ceny akcji w chwili h 
w specjalnej postaci: 

z," s;; = Soc" 
st = 
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Liczby < zi" (jedynka oznacza, że rozważamy pierwszy krok) można łatwo wyliczyć: 

Sh 

Z, =ln — 

i są to klasyczne stopy zwrotu w kapitalizacji ciągłej. Przykładowo, jeśli So = 50 zł, Sh" = 52 zł, 
Sh'' = 49 zł, to z," = 0,0392, z," = -0,0202. 

Przyjmijmy dalej, że liczby Zj", zj^ są specjalnej postaci: 

dla pewnycli liczb rzeczywistych m e IR, a > 0. Mając dane konkretne wartości z" i z^, przy usta-
lonej długości kroku łi możemy wyliczyć m i a, rozwiązując układ równań. 

Kontynuując powyższy przykład, dla li = 0,01 mamy: 

0,0392=0,01-m--a^-0,01+0,l-a 

-0,0202= 0 ,0 l -m--a^ -O.Ol-O.l-a 

skąd wyliczamy m = 0,995, a = 0,297. 
Dla uproszczenia zapiszemy relacją wiążącą ceny Sh i So w następującej postaci: 

gdzie stopa zwrotu z\ jest zmienną losową przyjmującą dwie wartości zi", Zapiszmy dalej: 

gdzie przyjmuje dwie wartości: 

r- 1 (6.26) 
+ ^Jh, Z prawdopodobieństwem-

- z prawdopodobieństwem-

Łatwo zauważyć, że wartość oczekiwana zmiennej losowej jest równa zero, gdyż: 
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$ • natomiast jej wariancja wynosi: 

V a r a , ) = E ( ą O = E(h) = h 

Obliczmy wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej Z| (korzystamy tu z podstawo-
wych własności wartości oczekiwanej: wartość oczekiwana liczby nielosowej to ta sama liczba, 
wartość oczekiwana sumy to suma wartości oczekiwanych, liczbę nielosową można wyłączyć 
przed znak wartości oczekiwanej): 

^ 1 ^ 
e ( z , ) = E m h - - a ' h + E ( a 4 , ) = 

[ ^ J 

1 , 
= m h - - a h 

bo E(^i) = O, natomiast wariancja: 

gdyż = h. 
Zakładamy, że związki między cenami akcji w następujących krokach są analogiczne. Mamy 

więc: 

gdzie: 

Przyjmujemy przy tym, że zmienne losowe Zj i Z2, czyli — co na jedno wychodzi — i są 
niezależne. Zakładamy, że jest takiej samej postaci jak ^i. czyli: 

/— 1 (6.27) 

+ z prawdopodobieństwem-

- -yfhy z prawdopodobieństwem-
Wynika stąd, że Z2 może przyjmować takie same dwie wartości jak zj. 
Podstawiając powyższą wartość Sh otrzymujemy: 

Idąc tak dalej, na (n + l)-szym kroku mamy podobnie: 

(6.28) 

gdzie stopa zwrotu jest postaci: 
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ze zmienną losową niezależną od poprzednich zmiennych i o takiej samej postaci. 
Podstawiając kolejno dostajemy: 

czyli: 

(6.29) 

Ogólnie zakładamy, że: 
— dla dowolnych k, zmienne losowe ^ i , s ą niezależne, 
— każda ze zmiennych losowych ^ przyjmuje dwie wartości ±Vh z prawdopodobieństwem 1/2. 
Przypuśćmy, że obserwujemy rynek w chwili nh, cena akcji jest znana i wynosi Snh, i została 

wyznaczona przez liczby ^i, ^n- Powyższa niezależność oznacza w szczególności, że liczba 
n̂+i nie zależy od liczb poprzednich, a zatem nie zależy od ceny Snh- Czyli względna zmiana ceny 

nie zależy od historii, a tylko od liczby ^n+i- Oznacza to, że cena S(n+i)h zależy tylko od Snh 
oraz Taki model potwierdza słabą hipotezę rynku efektywnego, co w szczególności impliku-
je bezsensowność stosowania analizy technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 

Definiujemy teraz ciąg zmiennych losowych Wt dla chwil t będących wielokrotnościami 
liczby h. Kładziemy kolejno: 

W o - 0 

Wh 

Wnh 

czyli n̂+I = W(n+|)h - Wnh. 
Ciąg Wnh nosi nazwę symetrycznego błądzenia losowego po prostej'®. Wyobraźmy sobie, że 

startujemy w punkcie O i rzucamy wielokrotnie monetą. Gdy wypadnie orzeł to przesuwamy się 
w prawo o Vh, a gdy wypadnie reszka to w lewo o tą samą odległość. 

Wartość funkcji Wt podaje naszą pozycję w chwili t (dla t = nh). Wykres funkcji w składa się 
z kropek (jest to ciąg), ale w celu lepszej ilustracji połączyliśmy je kreskami na rys. 6.1. Na rysun-
ku tym ilustrujemy ruchy odpowiadające następującemu ciągowi wyników rzutu monetą: 
ORRRROOORROOO (uwaga: w prawo znaczy w górę bo „błądzimy" po osi y). Gdy h maleje, to 
mamy częstsze zmiany kierunku co widać na rys. 6.2. 

Równość (6.29) możemy przepisać w dogodniejszej postaci: 

S(n + i)h =Soexp|m'(n + l ) h - ^ a ' - ( n + l)h+CTW(„^ l)h 
(6.30) 

Stosujemy też określenie błądzenie przypadkowe po prostej 

152 



Rozdział 6. Wycena wartości złoża metodą opcji 

r I • • • I ' ' I ' ' , I , , I • ' I I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 

Rys. 6.1. Symetryczne błądzenie przypadkowe po prostej, h - 0,5 

T T » I I > I > I > r I I I » f t i 'T ' r ' r ' ? ' i • T ' r ' m r f i ł t i i i T"r T T 

^ S- O rt <D O 

Rys. 6.2. Symetryczne błądzenie przypadkowe po prostej, h = 0,1 

Wróćmy do równania (6.28). Korzystając z rozwinięcia Taylora flinkcji e* w punkcie 0: 

1 2 
e'' = l + x + - X + wyrazy wyższego rzędu 

i kładąc t = nli, otrzymujemy: 

t + h 1 (6.31) 

Teraz wyjaśni się, dlaczego zmienna losowa z była w takiej właśnie postaci. Rozważamy bar-
dzo małe h (czyli bierzemy granicę h —> 0). Składniki zawierające wyższe potęgi h są jeszcze 
mniejsze i możemy je zaniedbać. Obliczmy z*n+i: 
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/ 1 ^^ 
= a ' h + 

gdzie kropki oznaczają składniki z h w potędze wyższej niż 1. W powyższym rozwinięciu liczby 
e* musieliśmy uwzględnić składnik dlatego właśnie, że liczba ẑ n+i zawiera między innymi h 
w pierwszej potędze. Składnik -1/2 CT^ h, który wydawał się nienaturalny, uprości się: 

S I 1 

Przenosząc liczbę 1 na lewą stronę i mnożąc obie strony przez St dostajemy: 

= m S , h + a S , ą „ , , (6.32) 

Uwzględniając, że = w,+h - w„ mamy równanie opisujące dynamikę zmian cen w postaci: 

= m S , h + o S , ( w „ , - w . ) (6.33) 

Przechodząc z h do zera, zmiany funkcji Wt, a co za tym idzie i funkcji St, są coraz częstsze. 
To, co otrzymujemy w granicy, nosi nazwę procesu Wienera lub procesu ruchu Browna i ozna-
czamy przez Wt. Czas t może teraz przyjmować dowolne wartości nieujemne. Dła ustalonego t 
wartość W, jest losowa. Granicznych funkcji może być wiele, co odpowiada różnym możliwym 
układom wyników rzutu monetą w procesie przybliżania. Ich wspólną cechą jest to, że startują 
z zera, są ciągłe, ale nie dają się nigdzie różniczkować. Funkcje te są tak nieregularne, że w ka-
żdym przedziale postaci <0,a> mają miejsce zerowe, czyli ich wartości zmieniają znak. To zna-
czy, że w przedziale, np., <0,1> mają nieskończenie wiele miejsc zerowych. Ten fakt ma doniosłe 
konsekwencje z punktu widzenia strategii gry rynkowej w takim modelu, co omówimy dokład-
niej poniżej. 

Odnotujmy podstawowe własności procesu Wienera: 
1. dla dowolnych tj < t2 < ... < tn przyrosty Wt2 - Wn,..., W^ - W^-i są niezależne, 
2. rozkłady prawdopodobieństw zmiennych losowych Wt - Wg są normalne, o średniej zero 

i wariancji a^(t - s). W szczególności biorąc s = O otrzymujemy wniosek, że rozkład W( jest 
normalny, o średniej O i wariancji oh. 
Własność 2 jest wnioskiem z Centralnego Twierdzenia Granicznego. Informacja o rozkładach 

mówi nam o tym, jakie są prawdopodobieństwa tego, że liczba Wt przyjmuje wartości w jakimś 
przedziale <a, b>. Do obliczenia tego prawdopodobieństwa korzystamy z gęstości rozkładu normal-
nego, czyli funkcji postaci: 

f(x) = - p = e x p 
V2n:a ̂ t \ / 

(6.34) 

obliczając pole zawarte pod jej wykresem pomiędzy liczbami a i b. Charakterystyczne dla tej 
funkcji jest to, że ma wartość największą w punkcie O, czyli dla wartości średniej pole pod nią 

A 

ma wartość 1, a wariancja, czyli u nas współczynnik CT t, odpowiada za „grubość" wykresu. 
Dla małych wariancji kapelusz staje się coraz węższy i wyższy (zauważmy, że dla x = O wartość 
funkcji f rośnie do nieskończoności, gdy aVt maleje do zera). 

Oznaczamy przez dSt przyrost ceny St+dt - St dla granicznej, nieskończenie małej zmiany 
czasu dt, i analogicznie wprowadzamy oznaczenie dWt = Wt+dt - Wf Mamy więc formalną 
zależność: 
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dS^ =mS,dt+aS,dW, (6.35) 

Jest to stocłiastyczne równanie różniczkowe. Nie podajemy precyzyjnej definicji, gdyż wy-
maga ona dość skomplikowanycłi rozważań. Występujące w nim symbole dS, dW, dt należy tutaj 
rozumieć tylko jako pewne oznaczenia intuicyjnie rozumianego przypadku granicznego. Czyli 
mówiąc o równaniu (6.35) roboczo mamy na myśli równanie (6.33) dla bardzo małego h. Przy-
bliżając proces Wienera, rozwiązując równania przybliżone i przecłiodząc do granicy dostajemy 
rozwiązanie, ale innego równania niż (6.35). Stąd wynika, że numeryczne rozwiązywanie tego 
typu równań wymaga pewnej wiedzy. Na szczęście, dla rozwiązania równania (6.35) mamy efek-
tywny wzór, który będzie podany poniżej. 

Odnotujmy, że wspomniana powyżej nieregulamość funkcji Wt przenosi się na S,. 
Aby zrozumieć znaczenie współczynnika m rozważmy szczególny przypadek a = O i oznacz-

my cenę akcji w takim przypadku przez St. Mamy wtedy równanie: 

dS, =mS^dt (6.36) 

czyli rozumiejąc symbol pochodnej jako iloraz nieskończenie małych przyrostów dSt i dt mamy: 

(6-37) 
dt 

To równanie opisuje wzrost St - Soe'"^ dany przez ciągłe naliczanie odsetek ze stopą 
procentową m. 

Dla ogólnego przypadku, gdy a > O, rozważmy teraz wartość oczekiwaną E(St) ceny akcji. 
Korzystając z równości (6.33), dla h > O mamy: 

-S . ) = E(mS.h)+E(cTS,(w,,, -W, ) ) = 

=mE(s, ) h + a E ( s . ( w , , , - W , ) ) = 
= mE(s. ) h + a E ( s . ) E ( w , , , - W . ) = 

= mE(s, )h 

przy czym w powyższej zależności korzystaliśmy z faktu, że zmienne St i t̂+i, = Wt+h - Wt są 
niezależne: 

e ( s , ( w , , , - w , ) ) = e ( s . ) e ( w „ , - w , ) 

oraz z faktu, że: 

Przechodząc do granicy h O otrzymujemy zależność: 

czyli wartość oczekiwana ceny akcji spełnia to samo równanie co cena akcji dla a = O i dana jest 
wzorem: 

E (s . )=s„e mt 
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Obecność członu losowego wprowadza element ryzyka. Trend wyznaczony przez m pozosta-
je jako efekt długoterminowy, ale krótkoterminowe zmiany cen mogą być z nim niezgodne. Przy 
dodatnim m ceny rosną długofalowo, ale jeśli losowe liczby Wt+h - Wt są ujemne przez pewien 
okres czasu, to ceny spadają. Przy rzucie monetą w modelu dwumianowym odpowiada to serii 
jednakowych wyników. Rozumowanie matematyczne mówi, że takie serie są mało prawdopo-
dobne i długofalowo liczba orłów i reszek powinna być w przybliżeniu taka sama. Oznacza to, że 
wahanie dane przez losowe przyrosty takiego typu, jak założyliśmy w długim okresie, nie daje 
efektu. Jest to wynikiem założenia, że w modelu przybliżonym wartości W h i —n/Ii są jednakowo 
prawdopodobne, które z kolei implikuje zależność E(wt+h - wO = O, którego konsekwencją jest 

" W O = 0 . 

Równanie (6.35) opisujące dynamikę cen można efektywnie rozwiązać: 
I mt-- 1 (6.38) 

S, =Soe ^c^ t+aW, ^ ^ 

Ponieważ wykładnik ma rozkład normalny, to mówimy, że St ma rozkład lognormalny. 

6.4.2. Cena opcji 

Ograniczymy się do rozważenia europejskiej opcji kupna z ceną realizacji K i chwilą realizacji T. 
Zakładamy, że stopa procentowa wolna od ryzyka jest stała w tym okresie i wynosi r. Przy 

ciągłej kapitalizacji kwota 1 zł ulokowana w banku daje w chwili t e*̂  zł. Przyjmujemy, że cena 
akcji zmienia się w sposób ciągły zgodnie z powyższym modelem. 

Jako cenę opcji przyjmujemy minimalną sumę pieniędzy taką, że zainwestowana daje 
w chwili T dokładnie max{ST - K, 0}. Przez inwestycję rozumiemy kupno lub (sprzedaż) pewnej 
liczby akcji i ulokowanie (lub pożyczenie) pewnej sumy w banku. Oznaczmy przez B, ilość pie-
niędzy w chwili t w banku, a przez At sumę zainwestowaną w chwili t w akcje. Zakładamy, że 
prowadzimy samofinansującą się strategię giełdową, tzn. zmiany naszego całkowitego kapitału, 
który w chwili t wynosi Bt + At, są wynikiem wyłącznie zmian ceny akcji i stanu lokaty (bądź 
pożyczki) bankowej. 

Mamy więc: 

c = m i n { x : B p = m a x { s ^ - K , o } , B ( , + A Q = x } 

Zakładamy, że istnieje choć jedna strategia taka, że B t + A j = D dla dowolnego instrumentu 
pochodnego D, a więc powyższa definicja ma sens. Takie założenie jest istotne i oznacza, że ma-
my do czynienia z tzw. rynkiem zupełnym. 

Wyprowadzenie wzoru na cenę opcji jest oparte na dwóch głębokich matematycznych 
faktach. 

Po pierwsze, równanie (6.35) możemy równoważnie zastąpić równaniem: 

dS, =rS,dt+aS,d W, 

gdzie zastąpiliśmy parametr m przez r, zamieniając proces Wienera Wt na inny proces Wienera W,. 
Aby to wyjaśnić, powróćmy jeszcze na chwilę do pierwszego kroku modelu przybliżonego. 
Zmianę m na r możemy przeprowadzić następująco: 

z, =rh—^CT^h+(m-r)h+a^, 
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• # co możemy zapisać w postaci: 

1 , 
z, =rł i—-a h+CTHi 

gdzie: 

(m-r)h ^ 

Mamy więc: 

Tl 

(m-r)h r - ^ 
— - — + -yjh, Z prawdopodobieństwem-

(m-r)h r - ^ 
— - — Z prawdopodobieństwem-

(6.39) 

Zmiemia losowa r\ nadal przyjmuje dwie wartości, ale została zaburzona symetria poprzed-
(m-r)h 

n.ego modelu. Wartość oczekiwana r| i już nie jest równa zero, tylko . Niemniej, symetrię a 
tę możemy przywrócić zmieniając prawdopodobieństwo z 1/2 na odpowiednią liczbę taką, aby 
E(T1I) = 0 . Przykładowo, niech h = i, A = l , m = I , r - 0 , 5 ; wtedy Tii = 1 , 5 LUBRII = - 0 , 5 . 

Przyjmując, że; 

prawdopodobieństwo, że Tl, = 1,5 wynosi 
1 

prawdopodobieństwo, że Tl, = 0,5 wynosi — 

łatwo pokazać, że E(r|i)= 1,5 • 0,25-0,5 • 0,75 = 0. Tą modyfikację przeprowadzamy dla każde-
go kroku. Błądzenie przypadkowe zbudowane przy pomocy zmiennej losowej r\ nie będzie sy-

metryczne, ale dzięki stosowanej zmianie prawdopodobieństw dostaniemy w granicy proces W, 
o takich samych własnościach jak proces W .̂ Rozkład cen St będzie również typu lognormalnego. 

Zmiana prawdopodobieństw ma wpływ na obliczenie wartości oczekiwanej, którą teraz ozna-

czymy przez E. Warto odnotować, że w nowej sytuacji, gdzie prawdopodobieństwa liczymy 
w zmodyfikowany sposób, proces S,e"", czyli proces zdyskontowanych cen akcji, ma stałą war-
tość oczekiwaną: 

E ( s , e - " ) = S o 

Po drugie, można udowodnić, źe cena c przyjęta powyżej, wjo^ża się wzorem: 

c=e - r T E(max{Sr -K ,0} ) 

Jest to zgodne z intuicją: jeśli dynamika wzrostu St byłaby taka sama, jak lokaty bankowej, 
to cena fair opcji powinna być równa jej wartości oczekiwanej (zdyskontowanej). Tak w praktyce 
być nie musi (m ^ r), ale w pewnym sztucznym modelu tak jest, więc do wyprowadzenia wzoru 
na cenę opcji stosujemy ten właśnie model. 
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Te dwa fakty mają następujące znaczenie: pozbywamy się z modelu parametru m, zatem cena 
nie będzie zależna od niego, oraz mamy wzór na cenę, dany przez nową wartość oczekiwaną. 
Można udowodnić, że przy założeniu braku arbitrażu, taki zmodyfikowany sposób obliczenia 
wartości oczekiwanej jest jedyny. Cena ta nie zależy więc od faktycznych prawdopodobieństw 
zmian cen, których nie znamy. 

Dzięki temu, że w naszym modelu znamy rozkład zmiennej losowej St, tę wartość oczeki-
waną można obliczyć efektywnie. Możemy też policzyć cenę w przybliżonym modelu dwumia-
nowym i przejść w nim do nieskończoności z liczbą kroków, jednocześnie zmniejszając stosow-

T 
nie krok tak, aby horyzont czasowy był zawsze taki sam (na przykład bierzemy h = —). n 

W wyniku dostajemy wzór Blacka-Scholesa na cenę opcji kupna: 

c. (6.40) 

gdzie: 

In (S, / K)+(r+q^ / 2 ) (T - t ) 

l n ( s . / K M r - a ^ / 2 ) ( T - t ) 
d . = =d , - a v T - t 

a N jest dystrybuantą standardowego rozkładu normalnego: 

. . fd, 1 

Do wyznaczenia ceny opcji w dowolnej chwili t musimy zatem znać: 
St — cenę akcji w chwili t, 
K — cenę realizacji (wykonania) opcji, 
T — chwilę, w której wygasa opcja, 
r — stopę wolną od ryzyka, 
a — zmienność cen akcji. 
Cena opcji sprzedaży wynosi: 

p, (6.41) 

Podsumujmy dodatkowe założenia przyjęte w trakcie powyższych rozważań. Zakładamy, że: 
— zmiany cen akcji są ciągłe w czasie i ich dynamika jest wyznaczona przez dynamikę 

procesu Wienera, 
— współczynnik zmienności jest stały, 
— stopa procentowa r jest stała, 
— rynek jest zupełny, tzn. dowolny instrument pochodny może być replikowany przez 

odpowiednią strategię samofinansującą, 
— ceny akcji mają rozkład lognormalny. 
Na koniec omówimy słabości powyższego modelu. Są one istotne, co oznacza, że wzór 

Blacka-Scholesa powinien być używany tylko jako pierwsze przybliżenie. Konstrukcja bardziej 
realistycznych modeli jest obecnie w centrum uwagi matematyków zajmujących się finansami. 
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1. Siły rynku są w tym modelu reprezentowane przez proces Wienera. Powoduje to, że ceny 
akcji zmieniają się niezwykle często. To oznacza, że aby skonstruować strategię replikującą 
opcję musimy ją zmieniać równie często, co jest wykluczone z uwagi na koszty transakcji. 

2. Ponadto, również z uwagi na własności procesu Wienera, ceny akcji zmieniają się w sposób 
ciągły, a zmiany te są małe w małych przedziałach czasowych. To wyklucza duże skoki cen 
akcji obserwowane w praktyce, aczkolwiek nieregulamość procesu Wienera dopuszcza 
ciągłe, ale gwałtowne zmiany w bardzo krótkich przedziałach czasowych. 

3. Założenie o stałych stopach procentowych nie jest spełnione w praktyce. Należy dopuścić 
zmienne, a nawet losowe stopy procentowe. 

4. Przyjęcie stałego współczynnika zmienności a jest nierealistyczne. W praktyce zmienia się 
on w czasie, a ponadto zależy od Sf 

5. Obserwowane w praktyce rozkłady cen akcji odbiegają nieco od rozkładu lognormalnego: 
rozkłady zmiennych In St przypominają rozkład normalny, ale „ogony" w nim są nieco grubsze. 

6.5. Opcje realne 

6.5.1. Opcja realna a opcja finansowa 

Opcję występującą W rzeczywistości rynkowej, rozumianą jako elastyczność w sensie podej-
mowania decyzji inwestycyjnych nazywamy opcją realną^^. „Posiadanie" opcji realnej to nic 
innego, jak możliwość wyboru, analogicznego do sytuacji związanej z posiadaniem opcji finan-
sowej. Posiadacz opcji ma prawo kupna (opcja kupna) bądź sprzedaży (opcja sprzedaży) określo-
nych aktywów — co więcej — uzyskania określonego ich stanu. 

Termin opcja realna został po raz pierwszy zastosowany przez Stewarta Myersa (1977), gdzie 
autor zauważył, że wiele aktywów firm może być postrzeganych jako finansowe opcje kupna. 
Główne opcje realne przedstawiono na rysunku 6.3. 

Inwestowanie w projekt górniczy przypomina w istocie stosowanie opcji finansowej. 
Po pierwsze, obydwa procesy są przynajmniej po części nieodwracalne — po zrealizowaniu 
(uzyskanie instrumentu bazowego) opcja wygasa. W obu przypadkach poniesione koszty nie 
mogą być w żaden sposób zwrócone. Po drugie — szczególne znaczenie ma tu moment podjęcia 
decyzji odnośnie wykonania (albo nie) opcji. Na przykład wykonanie amerykańskiej opcji kupna, 
od razu jak tylko stanie się opcjąw cenie, jest decyzją rzadko optymalną, jako że cena może wzro-
snąć jeszcze bardziej. Rozpoczęcie nieodwracalnych działań — wykonania opcji na wyczekiwa-
nie przed terminem jej wygaśnięcia — oznacza pozbawienie możliwości uzyskania nowych in-
formacji dotyczących warunków na rynku. 

Tabela 6.2 zawiera porównanie opcji finansowej z opcją realną dla niezagospodarowanych 
złóż surowców mineralnych zaproponowanymi przez Paddocka i in. (1988), z drobnymi modyfi-
kacjami wprowadzonymi przez Moyen i in. (1996). Widzimy podobieństwo języków, używa-
nych zarówno w dyskusji dotyczącej opcji finansowych, jak i górniczych projektów inwestycyj-
nych. Np, koszty jednostkowe zagospodarowania zasobów w górnictwie pełnią rolę ceny wyko-
nania, ponieważ koszty te muszą być poniesione wstępnie w celu uzyskania instrumentu bazowe-
go (złoża udostępnionego), a przepływ zysków netto spełnia rolę przepływu dywidend. 

17 Można spotkać również określenie: opcja rzeczywista. 
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Rys. 6.3 Główne opcje realne (Internet: Dias, Saługa i in. 2002) 

TABELA 6.2 

Porównanie terminologii opcji finansowej (opcji na akcję) i opcji realnej (złoża nieudostępnionego) 
(Paddock i in. 1988. Moyen i in. 1996) 

OPCJA FINANSOWA ZŁOŻE NIEUDOSTĘPNIONE 

cena akcji wartość zaktualizowana złoża udostępnionego 

zmienność ceny akcji zmienność wartości udostępnionego złoża \ 

cena wykonania koszt udostępnienia złoża 

czas wygaśnięcia okres, w którym można dokonać udostępnienia 

stopa wolna od ryzyka stopa wolna od ryzyka 

dywidenda przepływ pieniężny netto 

Pomimo znacznycłi podobieństw, opcja realna i finansowa różnią się istotnie. W rzeczywisto-
ści, w przypadku większości aktywów realnycli mamy do czynienia z sekwencjami opcji działal-
ności górniczej objęcie własności (uzyskanie koncesji) daje właścicielowi opcję na „poszukiwa-
nie złóż", uzyskanie informacji z fazy poszukiwań geologicznycli daje mu opcję na „udostępnia-
nie", a udostępnienie daje mu opcję na „wydobywanie". Po uzyskaniu przez kopalnię pełnej 
funkcjonalności, właściciel zawsze posiada w stosunku do kopalni opcję na „czasowe wstrzyma-
nie produkcji", bądź na „zlikwidowanie kopalni" (rys. 6.4). 

W przypadku opcji realnych należy rozważyć również czas potrzebny na „zbudowanie" in-
strumentu bazowego, czyli okres pomiędzy poniesieniem nakładów inwestycyjnych a urucho-
mieniem produkcji. Przykładem może być tutaj opcja na „udostępnienie złoża" — istnieje tu 
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wyraźne przesunięcie czasowe pomiędzy wykonaniem opcji (poniesienie nakładów inwestycyj-
nycli na udostępnienie) a otrzymaniem instrumentu bazowego, czyli złoża udostępnionego. Inna 
istotna różnica dotyczy czasu wygaśnięcia opcji. W przypadku opcji finansowycłi mamy najczę-
ściej do czynienia z okresami kilku miesięcznymi. W przypadku opcji realnycłi mówi się najczę-
ściej o okresach dłuższych niż rok. Dla złóż surowców mineralnych typowy czas wygaśnięcia 
opcji na „udostępnienie" obejmuje okresy 5-10 letnie. Opcje na „poszukiwanie" i „rozpoznawa-
nie" złoża mają oczywiście dłuższe okresy wygaśnięcia. 

IS 
s 

prawdopodobieństwo 
znalezienia surowca 
mineralnego p 

oczekiwane zasoby Q 

skofygowana wielkość 
zasobów P 

zasoby rozpoznane wg 
kategorii Cl i wyższej 
R 

, obslki. , _ 
î fc• 1 W^Ti>^ Tlaiii Jrtlfli' 

inwestycja 
w wiercenia 

poszukiwawcze 

. i 

opcja na 
rozpoznawanie 

opcja na 
iKtostępnianie 

inwestycja w rohoty 
udostępiiiająco-
pr zygoto w awcze 

opc^ na rozwianie 
produkcii ••S 

pcja na wstr^manłe 
produkc^ 

opcja na ttkwidację 
kopalni 

inwestycja 
w rozwój 

inwestycja we 
wstrzymanie 

proUuKcji 

inwestycja 
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Rys. 6.4. Sekwencje opcji realnych w działalności geologiczno-gómiczej (Internet: Dias, Saługa i in. 2002) 
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6.5.2. Przykład zastosowania opcji realnych do wyceny złoża niezagospodarowanego 

Wycenę złoża za pomocą opcji realnej przedstawiono na przykładzie złoża cynku i ołowiu 
„Klucze" 

6.5.2.1. Ogólna cłiarakterystyka złoża „Klucze 11 

Złoże „Klucze" zostało odkryte w 1956 roku, w trakcie dokumentowania złoża „Pomorzany". 
Wyniki prac poszukiwawczych były bardzo obiecujące, bowiem już pierwszy otwór (B-106), 
wykonany w północnej części obszaru złożowego, napotkał bogatą mineralizację rudną, 
0 miąższości przekraczającej 10 m. Po odwierceniu 35 otworów badawczycłi (w siatce około 
400x600 m) udokumentowano w 1964 roku około 7,2 min Mg rudy w kategorii C2, przedsta-
wiając pierwszą wersję budowy złoża. W trakcie tycłi badań odkryto mineralizację Zn-Pb 
w utworacli dewonu, co stało się zachętą dla kontynuacji prac rozpoznawczych. Złoże „Klucze" 
było wówczas traktowane jako niezależny obiekt złożowy. 

Do roku 1970 wykonano dodatkowo 132 otwory, uzyskując zagęszczenie sieci wierceń do 
około 300x300 m. Obliczone wówczas zasoby wyniosły 9,2 min Mg rudy bilansowej w katego-
rii C|. Udokumentowano jedynie zasoby w triasie, bowiem mineralizacja w dewonie, choć intere-
sująca, była jeszcze słabo poznana (Blajda, Kurek 1999). 

Dobra koniunktura dla górnictwa rudnego lat siedemdziesiątych zaowocowała kolejną fazą prac 
rozpoznawczych. Z uwagi na niewielkie zasoby, złoże „Klucze" traktować zaczęto już wówczas 
jako pole rezerwowe kopalni „Pomorzany". W latach 1975-1991, z okresowymi przerwami, 
odwiercono tu 203 otwory badawcze (jest ich obecnie 370), w tym kilka dla wyjaśnienia warunków 
występowania mineralizacji w utworach dewońskich. Wykonane prace potwierdziły w zasadzie 
znane wcześniej zręby budowy złoża, w tym ilość zasobów, ujawniły jednak znaczną nieregulamość 
1 ograniczone rozmiary ciał rudnych w triasie. Badania te pokazały też obecność w północnej części 
złoża skupień kruszców o wyjątkowej dla złóż regionu śląsko-krakowskiego miąższości, które 
określono mianem gniazd „Rudnicy" i „Zachodniego". Godnym podkreślenia w tym miejscu jest 
fakt, że od czasu wykonania pierwszej dokumentacji geologicznej (w roku 1964), opartej na 
35 otworach, aż do opracowania ostatniej (w roku 1992) na podstawie lO-krotnie większej liczby 
wierceń, wielkość zasobów złoża nie uległa istotnej zmianie. 

Wielkość zasobów eksploatacyjnych złoża „Klucze" (po uwzględnieniu strat i zubożenia) 
wynosi 5 654 000 Mg, o zawartości cynku w wysokości 4,8% i ołowiu — 2,2%. Zasoby te udoku-
mentowane są, jak dotąd, w kategorii C| (4 579 000 Mg, o zawartości cynku 5,6% i ołowiu 2,8%) 
oraz €2(1 168 000 Mg, Zn — 5,6%, Pb — 2,6%) (Gamsdorfer i in. 1996, Gansdorfer 1999). Za-
soby te określa się jako zalegające do poziomu wyrobisk kopalni „Pomorzany". Średnią 
miąższość złoża w poziomie dolomitów kruszconośnych (poza gniazdami „Rudnicy" i „Zachod-
nim") ocenia się obecnie na 3,9 m. 

Z uwagi na niepewność co do ilości zasobów (kategoria Ci — błąd oszacowania ±25%, kate-
goria C2 — ±40%), okres realizacji inwestycji, przy założeniu stałego tempa wydobycia, wahać 
się może od 8 do 11 lat. Jak piszą w swoich pracach Gansdorfer i in. (1996, 1999) rejon wydo-
bywczy „Klucze" nie może istnieć niezależnie od kopalni „Olkusz-Pomorzany", ze względu na 
możliwości wydobywcze. Oznacza to, że w przypadku potwierdzenia się wielkości zasobów, 
w pewnym momencie trzeba będzie przerwać ich eksploatację z uwagi na konieczność likwidacji 
kopalni „Olkusz-Pomorzany". Planuje się, że — w zależności od sytuacji na rynku metali — 
likwidacja kopalni „Olkusz-Pomorzany" rozpocznie się w latach 2006-2007, a zakończy około 
roku 2011-2012. Stąd eksploatację złoża „Klucze" należałoby przerwać w roku 2008-2010. 

162 



Rozdział 6. Wycena wartości złoża metodą opcji 

Koncepcja udostępnienia złoża „Klucze" zakłada wykonanie wyrobisk udostępniających 
bezpośrednio z wyrobisk funkcjonującej kopalni cynku i ołowiu „Olkusz-Pomorzany" (Rybak 
i in. 1994) i obejmuje dwa etapy udostępnienia złoża: etap I — udostępnienie części południowej, 
etap II — udostępnienie części północnej. Według tej koncepcji zakłada się wykonanie około 
16,5 km wyrobisk udostępniającycłi złoże, w tym między innymi (rys. 6.5): 

kopalnia Mpomorzany" 

Rys. 6.5. Koncepcja udostępnienia złoża „Klucze" (Rybak i in. 1994.) 
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— przekopu „Klucze", o długości ok. 3650 m, który drążony byłby w układzie podwójnym 
wraz z chodnikiem wodnym od poz. 189 m npm do 200 m npm, jako przedłużenie prze-
cznicy polowej nr 41 kopalni „Pomorzany"; celem tych prac byłoby odwodnienie złoża, 
doprowadzenie świeżego powietrza, transport szynowy ludzi, urobku i materiałów, 

— odcinka przekopu polowego nr 6, o długości około 500 m; prace polegałyby na przedłuże-
niu do przecznicy polowej nr 41 przekopu polowego nr 6 kopalni „Olkusz-Pomorzany"; 
przekopem doprowadzane byłoby świeże powietrze, realizowany byłby transport szyno-
wy ludzi, urobku i materiałów do szybu „Chrobry", 

— przecznicy polowej 2, o długości około 1000 m, wykonanej z poziomu przekopu „Klucze" 
w układzie podwójnym, z chodnikiem wodnym w kierunku póhiocno-zachodnim; wyrobi-
ska te miałyby na celu odwodnienie złoża, umożliwienie wentylacji i transport urobku, 

— przecznicy polowej 1, chodników wentylacyjnych l i 2, dowierzchni materiałowej, szybu 
wentylacyjnego, otworu podsadzkowego, szybików urobkowych i wentylacyjnych oraz 
dowierzchni międzypoziomowych. 

Całość wszystkich niezbędnych nakładów inwestycyjnych koniecznych dla realizacji tej 
koncepcji udostępnienia oszacowano, w oparciu o liczby przedstawione przez Dudzicza i in. 
(Gansdorfer i in. 1996), uwzględniając inflację i podwyższając o 40%, na 100 min zł (około 25 
min USD). Koncepcja zakłada zrealizowanie całości udostępnienia w okresie 2,5 roku. 

6.5.2.2. Ocena ekonomiczna zagospodarowania złoża „Klucze" za pomocą analizy 
zdyskontowanych sald pieniężnych 

Jak napisano wcześniej, w modelu zdyskontowanych sald pieniężnych wartość projektu in-
westycyjnego jest wartością przyszłych sald przepływów pieniężnych (lub innych przychodów 
netto) minus wymagane nakłady inwestycyjne (koszty). Ponieważ inwestorzy oczekują jak naj-
szybszego uzyskiwania korzyści z przedsięwzięcia, wartość każdego rocznego salda przepływów 
pieniężnych, generowanego w ciągu realizacji projektu, musi być skorygowana, ze względu na 
czasową wartość pieniądza. 

ZGH „Bolesław" wydobywają rudę cynkowo-ołowiową, która jest wzbogacana w zakładzie 
przeróbczym, w efekcie czego otrzymuje się koncentraty: cynkowy (blenda), ołowiowy (galena) 
oraz koncentrat mieszany, tzw. BULK. Część z tych produktów firma sprzedaje bezpośrednio na 
rynku, lecz główna część poddawana jest procesowi metalurgicznemu, w wyniku którego otrzy-
muje się szereg produktów handlowych — w tym cynk elektrolityczny i ołów rafinowany. 

W przykładzie przyjęto, dla uproszczenia, że produktem finalnym jest wyłącznie cynk elek-
trolityczny. Zasoby ołowiu przeliczono zatem na cynk, zakładając że tona cynku odpowiada 
w przybliżeniu 2 tonom ołowiu. Uwzględniając to założenie oszacowano, że ilość możliwego do 
wyprodukowania cynku kształtować się będzie na poziomie 220 000 Mg. Wszystkie obliczenia 
przeprowadzono w walucie amerykańskiej. Analizując możliwości produkcyjne ZGH przyjęto, 
że pełna zdolność produkcyjna złoża „Klucze" kształtować się będzie na poziomie 33 000 Mg 
cynku ekwiwalentnego rocznie. Uwzględniając okres udostępnienia obliczono, że okres istnienia 
inwestycji nie powinien przekroczyć 9 lat. Założono, że udostępnienie rozpocznie się w roku 
2003, a eksploatacja zakończy się w roku 2011. 

Konstruując arkusz sald pieniężnych, liczący wartość zaktualizowaną netto projektu, przyjęto 
następujące założenia: 
1. z uwagi na wysokie ryzyko projektu stopa dyskontowa wynosi 20% (Smith 1994, Saługa 2000); 

uzasadnieniem przyjęcia tak wysokiej stopy jest niedostateczne rozpoznanie złoża oraz fakt, że 
jego duże partie znajdują się w granicach zespohi Jurajskich Parków Krajobrazowych, 
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2. całkowite koszty uzyskania 1 Mg cynku elektrolitycznego oszacowano na 750 USD, 
3. cena cynku wynosić będzie 1000 USD za Mg, 
4. kapitał obrotowy stanowi około 35% rocznycłi kosztów operacyjny cli, 
5. inwestycje kapitałowe amortyzowane są liniowo; dla uproszczenia założono, że nakłady 

inwestycyjne zamortyzują się w ciągu całego okresu realizacji inwestycji, 
6. podatek docłiodowy stanowi 28%, 
7. opłata eksploatacyjna wynosić będzie 1,2% przychodów brutto, 
8. koszty zakupu dokumentacji geologicznej oraz uzyskania ewentualnej koncesji nie będą 

uwzględniane, 
9. przyjęto kurs walutowy na poziomie 1 USD = 4 PLN. 

TABELA 6.3 

Zależność NPV projektu „Klucze" od ceny cynku 

CENA CYNKU [W USD] NPV PROJEKTU [W MLN USD] 

750 -30,32 

800 -25,72 • 

850 -22.05 

900 -18,63 

950 -15,26 

1000 -11,92 

1050 -8,57 

n o o -5,23 

1150 -1.91 

1200 1,40 

1250 4,70 

1300 8,01 

1350 11,32 

1400 14,62 

1450 17,93 

1500 21,23 

1550 24,54 1 

1600 27,85 

1650 
. _ . _ .. . . . . _ 

31,15 

1700 34,46 

1750 37,77 

1800 41,07 

1850 44,38 

1900 47,68 

1950 50,99 

2000 54,30 
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Rezultaty analizy wskazują, że przy przyjętych liczbach i założeniach, NPV projektu zago-
spodarowania złoża „Klucze" jest ujemna (-11,92 min USD), zatem jego realizacja powinna być 
zarzucona. 

Zbadano następnie wrażliwość NPV projektu na cenę cynku (wrażliwości na inne parametry 
nie badano z uwagi na założone cele pracy). Analizę taką przeprowadza się w ten sposób, że dany 
parametr zmienia się o pewną wartość procentową w górę bądź w dół, każdorazowo licząc NPV, 
przy czym pozostałe parametry projektu pozostawia się na niezmienionym poziomie. Rezultaty 
tej analizy — zależność NPV od ceny cynku—przedstawiono w tabeli 6.3 oraz na rysunku 6.6. 

Można zaobserwować, że wartość projektu jest ujemna nawet dla ceny cynku na poziomie 
1150 USD za Mg. 

30000000 

20000000 -
o 
S 10000000 

I •y 

r <Q 

-20000000 

-30000000 ^ 

^ 850 950 1 0 5 0 . ^ ^ 5 0 1250 1350 1450 
t -10000000 

cena cynku [USD] 

Rys. 6.6. Zależność NPV projektu „Klucze" od ceny cynku 

Pojawia się więc pytanie o wartość przedsięwzięcia inwestycyjnego „Klucze" wiedząc, że 
w obecnych warunkach jego NPV jest mniejsza od zera. 

6,5.2.3. Ocena ekonomiczna zagospodarowania złoża „Klucze" za pomocą metody 
wyceny opcji realnych 

Przypadek złoża „Klucze" jest klasycznym przykładem opcji realnej, która odpowiada finan-
sowej amerykańskiej opcji kupna. Menadżerowie ZGH „Bolesław" dysponują opcją na „udo-
stępnienie", czyli w każdej chwili mają możliwość podjęcia decyzji o rozpoczęciu udostępniania 
złoża (realizacji opcji), z czym wiąże się poniesienie konkretnych nakładów (cena wykonania 
opcji). Proces ten jest nieodwracalny — po wykonaniu opcji, co odpowiada uzyskaniu złoża udo-
stępnionego (instrumentu bazowego) nie możliwości powrotu do stanu początkowego. 

Wartość przedsięwzięcia inwestycyjnego „Klucze" za pomocą metodologii wyceny opcji 
przeprowadzono przy następujących założeniach: 
1. z uwagi na fakt, że rejon wydobywczy „Klucze" nie może istnieć niezależnie od rejonu 

„Pomorzany", przyjęto 3 letnią opcję na „udostępnienie" złoża, 
2. jedynym parametrem niepewnym projektu jest cena cynku; inne parametry znane są z dużą 

dozą prawdopodobieństwa, 
3. po uruchomieniu produkcji, kontynuowana ona będzie nieprzerwanie do końca inwestycji, 

przy znanych parametrach procesu produkcyjnego; oznacza to, że nie bierzemy pod uwagę 
opcji na wstrzymanie produkcji i likwidację. 
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Opcję na „udostępnienie", przy przyjęciu pewnych założeń upraszczających, można obliczyć 
za pomocą wzoru Blacka-Scholesa. Największy problem na tym etapie wiąże się z oszacowa-
niem wartości instrumentu bazowego, czyli złoża udostępnionego. Analitycy proponują, aby 
wartość instrumentu bazowego ustalać przez analizę cen rynkowych złóż o podobnych charakte-
rystykach (Paddock i in. 1988; Dixit, Pindyck 1994). Jako wartość instrumentu bazowego przyję-
to NPV złoża udostępnionego (czyli z pominięciem nakładów inwestycyjnych, za to uwzględnie-
niem amortyzacji) liczoną przy niższej, 10% stopie dyskontowej, z uwagi na fakt, że wraz z po-
stępem zagospodarowania poziom stopy dyskontowej ulega zmniejszeniu (Smith 1994, Saługa 
2000) — po wykonaniu wyrobisk udostępniających kierownictwo projektu uzyska więcej infor-
macji o złożu. 

Zmienność instrumentu bazowego o uzyskano dzięki analizie cen cynku z lat 1989-2001 
(uwzględniając inflację) i przyjęto na poziomie 40% rocznie. Cenę wykonania K stanowią 
kapitalizowane na dzień uruchomienia projektu nakłady inwestycyjne, czas wygaśnięcia opcji T 
wynosi, jak wspomniano, 3 lata. Stopę wolną od ryzyka r dla aktywów wycenionych w dolarach 
USD oszacowano na poziomie 5%. 

Przy takich założeniach uzyskano wyniki przedstawione w tabeli 6,4. 

TABELA 6.4 

Zależność ceny opcji na „udostępnienie" od ceny cynku 
I" ^ .̂M,. . ••• 

CENA CYNKU [USO] CENA OPCJI rUSDl 
850 0,00 

900 0,02 

950 0,22 

1000 0,77 

1050 1,77 

IIOO 3,22 

1150 5,07 

1200 7,27 

1250 9,77 

1300 12,53 

1350 15,48 

1400 18,61 

1450 21,88 

1 ^̂ ^ 25,26 

1550 28,74 

1600 32,30 

1650 35,92 

1700 39,60 

1750 43,32 

1800 47,08 

1850 50,87 

1900 54,69 

1950 58,54 

I 2000 62,40 1 
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Rys. 6.7. Zależność ceny opcji na „udostępnienie" oraz NPV projektu „Klucze" od ceny cynku 

Wartość górniczego przedsięwzięcia inwestycyjnego policzona metodą wyceny opcji real-
nych niezależnie od ceny cynku ma zawsze wartość dodatnią (rys. 6.7). Można też zaobserwo-
wać, że choć wartość ta jest zawsze większa od wartości uzyskanej z analizy zdyskontowanych 
sald pieniężnych, to jej znaczenie maleje w miarę, jak rośnie cena metalu — czyli jak projekt staje 
się coraz bardziej opłacalny (linie zbliżają się do siebie asymptotycznie). Wynika to z faktu, że 
wartość opcji na „odroczenie" lub „likwidację" przedsięwzięcia maleje wraz ze wzrostem jego 
dochodowości, gdyż jest raczej mało prawdopodobne, aby kierownictwo wstrzymało produkcję, 
gdy ceny na rynkach będą wysokie. Wartość opcyjna ma natomiast znaczenie w przypadku inwe-
stycji nieopłacalnych z punktu widzenia analizy zdyskontowanych sald pieniężnych, bądź znaj-
dujących się na granicy opłacalności. 

Podsumowując, analiza zdyskontowanych sald pieniężnych nie uwzględnia elastyczności de-
cyzyjnej inwestorów i menadżerów górniczych, stąd ma tendencję do zaniżania wartości górni-
czych przedsięwzięć inwestycyjnych. Takie zaniżanie wartości nabiera poważniejszego znacze-
nia, gdy mamy do czynienia z projektami — punktu widzenia zdyskontowanych sald pieniężnych 
— nieopłacalnymi lub znajdującymi się na granicy opłacalności. 

Dokładniejszych wyników jest w stanie dostarczyć metoda oceny przedsięwzięć oparta na 
teorii wyceny opcji realnych. Metoda ta daje dokładniejsze wyniki niż analiza zdyskontowanych 
sald pieniężnych. Interesującym aspektem jest to, że metoda wyceny opcji wycenia możliwość 
działania. 

Analizowany przykład pokazuje, że metoda pozwala na podanie dodatniej wartości dla pro-
jektów o ujemnej NPV oraz dokładniejszej wartości dla przedsięwzięć o niewielkiej NPV. Dlate-
go metoda ta może stać się zatem przydatnym narzędziem w procesie prywatyzacji kopalń oraz 
udzielania koncesji. 

Dla przedsięwzięć o wysokiej wartości NPV wycena za pomocą opcji realnych ma mniejsze 
znaczenie, dlatego dla takich projektów analiza zdyskontowanych sald pieniężnych wydaje się 
być wystarczającym kryterium oceny. 



ZAKONCZENIE 

Jak napisaliśmy, poprawnym narzędziem oceny ekonomicznej zagospodarowania i eksplo-
atacji zasobów złóż surowców mineralnych jest analiza zdyskontowanych sald pieniężnych. Po-
wiedzieliśmy też, iż praktyka wskazuje, że wartości zasobów złóż wycenione za pomocą tej me-
tody są, niestety, zazwyczaj niższe od ich późniejszych wartości rynkowych. W rozdziale 6 poka-
zaliśmy, że niedobór ten jest w stanie zrekompensować — przynajmniej częściowo — metoda 
wyceny opcji realnych. Stosując tę technikę otrzymuje się wartości zawsze wyższe od wartości 
uzyskiwanych z analizy zdyskontowanych sald pieniężnych. Interesujące jest jednak, że w pew-
nych przypadkach różnica ta ma istotne znaczenie, a w innych — mniejsze. Dlatego też, pomimo 
iż wydawałoby się, że do oceny ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych powinno 
się stosować metodę wyceny opcji realnych, należy się jednak zastanowić, czy zawsze ma to sens 
— choć metoda ta jest z pewnością narzędziem lepszym i dokładniejszym, to jednak stosowanie 
jej wiąże się z dużym nakładem pracy. W zakończeniu przedstawimy więc sugestie, kiedy i którą 
technikę stosować. 

W rozdziale 6 zwrócono uwagę na fakt, że działalność górnicza może być przyrównana per 
analogiam do opcji finansowych. Takie opcje, istniejące w rzeczywistości i rozumiane w sensie 
możliwości podejmowania decyzji inwestycyjnych, nazywane są opcjami realnymi. Jako najwa-
żniejsze opcje realne w sektorze szeroko rozumianej działalności geologiczno-gómiczej zidenty-
fikowano opcje na poszukiwanie, udostępnianie, rozpoznawanie, eksploatację i likwidację eks-
ploatacji złóż surowców mineralnych. Stwierdzono też, że takie opcje można wyceniać, podając 
na przykładzie, że taka wycena pozwala na uzyskanie dodatniej wartości złoża — nawet w przy-
padku, gdy analiza zdyskontowanych sald pieniężnych wskazuje, że jego NPV ma wartość 
ujemną. Badając wrażliwość obu metod na cenę metalu uzyskano wykres (rys. 6.7), który wska-
zuje, że wartość zasobów złoża liczona za pomocą metody wyceny opcji realnych jest zawsze 
wyższa od wartości uzyskiwanych z analizy zdyskontowanych sald pieniężnych. 

Z analizy ww. wykresu wynikają następujące wnioski: 
ł. Wartości złóż uzyskiwane za pomocą metody wyceny opcji realnych są zawsze wyższe od 

wartości otrzymywanych z analiz zdyskontowanych sald pieniężnych. 
2. Wartość opcyjna ma większe znaczenie dla złóż nieopłacalnych, bądź będących na granicy 

opłacalności. 
3. Dla złóż o wysokiej dochodowości wartość opcyjna ma znaczenie mniejsze. 

Rozważmy jeszcze przypadek złóż niezagospodarowanych o dodatniej NPV, ale niższej od 
nakładów inwestycyjnych, przedstawiony w pracy Davisa (1998). Złoże o takim charakterze au-
tor nazywa złożem marginalnym. Wstępne prace empiryczne wskazują, że w przypadku wyceny 
złóż niezagospodarowanych o charakterze marginalnym, do NPV wyliczonej z analizy zdyskon-
towanych sald pieniężnych powinno się dodać około 3% zaktualizowanej wartości strumienia 
przychodów brutto (Davis 1996, 1998). Ta dodatkowa wartość bierze się oczywiście z faktu, że 
istnieje opcja odroczenia udostępnienia do czasu, kiedy warunki ekonomiczne poprawią się jesz-
cze bardziej w stosunku do bieżących. 

Mając na uwadze powyższe, można pokusić się o sformułowanie praktycznych zasad postę-
powania w trakcie oceny ekonomicznej zasobów złóż kopalin: 
1. Ze względu na prosty i ogólnie znany rachunek, punktem wyjścia postępowania powinna być 

zawsze analiza zdyskontowanych sald pieniężnych. 
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2. Ilekroć NPV złoża liczona według tradycyjnych technik zdyskontowanych sald pieniężnych 
jest ujemna, dla określenia wartości powinna być zastosowana metoda wyceny opcji 
realnych. 

3. W przypadku złóż o charakterze marginalnym celem otrzymania poprawnej wartości złoża 
należy zwiększyć NPV o około 3% wartości zaktualizowanej strumienia przychodów brutto. 

4. W przypadkach innych niż powyższe za wartość złoża należy przyjąć NPV, otrzymaną z ana-
lizy zdyskontowanych sald pieniężnych, korygując ją celem uwzględnienia wartości opcyj-
nej, o pewną wartość w górę. Davis w swojej pracy, opierając się — jak zaznacza — na 
ograniczonej ilości prac empirycznych, proponuje w takich przypadkach zwiększanie NPV 
średnio o około 8% (Davis 1996, 1998) — więcej w przypadku złóż mniej dochodowych, 
mniej w sytuacji złóż o wysokiej NPV. 
Powyższe zasady zestawiono w tabeli Z.l. 
Należy zaznaczyć, że podane korekty uwzględniają w zasadzie opcje dotyczące rozpoczę-

cia/odłożenia w czasie udostępnienia oraz kontynuowania/wstrzymania eksploatacji. Uwzględ-
nienie innych opcji, jak np. opcji na zmiany brzeżnej zawartości składnika użytecznego, mogą 
jeszcze bardziej podnieść wartość złoża (projektu). 

TABELA z.l 

Metodyka wyceny zasobów złóż kopalin i funkcjonujących kopalń w zależności 
od stanu zagospodarowania i wartości NPV (Davis 1998) 

LP. 
STAN 

ZAGOSPODARO-
WANIA 

NPV 
(PRZY STOPIE 

DYSKONTOWEJ 
8-12%) 

ZALECANA 
TECHNifCA 
WYCENY 

KOREKTA NPV 
0 WARTOŚĆ 

OPCYJNĄ 
DECYZJA 

1 
kopalnia czynna 
(10 letnia opcja 
na eksploatację) 

ujemna 
wycena w oparciu 

0 teorię opcj i 
realnych 

nie dotyczy 
wstrzymać i 

eksploatację 

2 
kopalnia czynna 
(10 letnia opcja 
na eksploatację) 

dodatnia 
analiza 

zdyskontowanycłi 
sald pieniężnych 

NPV+8% NPV 
kontynuować 
eksploatację 

3 

złoże 
niezagospodarowane 

(5 letnia opcja 
zwłoki) 

ujemna 
wycena w oparciu 

0 teorię opcji 
realnych 

nie dotyczy 
poczekać 

z udostępnia-
niem 

4 

złoże 
n i ezagospodarowane 

(5 letnia opcja 
zwłoki) 

dodatnia (ale 
niższa od kosztów 

udostępnienia) 

analiza 
zdyskontowanych 
sald pieniężnych 

NPV+3% wartości 
zaktualizowanej 

przychodów 
brutto 

poczekać 
z udostępnia- 1 

niem | 

złoże 
n iezagospoda ro wane 

(5 letnia opcja 
zwłoki) 

dodatnia (i wyższa 
niż koszty 

udostępnienia) 
/ 

analiza 
zdyskontowanych 
sald pieniężnych 

bez korygowania 
udostępniać 

od zaraz 

6 
złoże 

n iezagospodarowane 
(bez opcji zwłoki) 

ujemna 
analiza 

zdyskontowanych 
sald pieniężnych 

bez korygowania 
zrezygnować 

z koncesji 

7 
złoże 

niezagospodarowane 
(bez opcji zwłoki) 

dodatnia 
analiza 

zdyskontowanych 
sald pieniężnych 

bez korygowania 
udostępniać 

od zaraz | 
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Zakończenie 

W oparciu o powyższą tabelę na rysunkach Z. 1 i Z.2 przedstawiono metodyką postępowania 
w zakresie doboru technik oceny ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych (Saługa 
2002) — odpowiednio dla kopalń funkcjonujących i złóż niezagospodarowanych. 

kopalnia czynna z opcją 
na eksploatację 

tak 
i--

z w i ę k s z y ć 
N P V o 8 % 

wartości 

k o n t y n u o w a 
eksploatację 

czy NPV>0? 

nie '—3 C 

zastosować 
metodę 

w y c m y o p c j i 

w s t r z y m a ć 
eksploatację 

Rys. ZA. Metodyka postępowania w zakresie doboru technik oceny ekonomicznej dla kopalń czynnych 

złoże niezagospodarowane 

czy IMPV> 
kosztów 

udostępnienid? 

za stosowa: 
metiDCię 

wyceny opcji 

za wartość 
zfoża przy^ć 
• NPV 

uznać złoze za 
nieopłacalne 

tak me 

za wartość 
złoza przy)ąć 

NPV 

1 

zwiększyć (VJPV 
o 3*?ó 

zaktualizowanej 
wartość i 

przychodów 
b ru t to 

l t M. 

zaczekać 
z udostępnieniem 

udostępniać 
od zaraz 

zrezygnować 
z ko ncesji 

udostępniać 
od zaraz l 

zaczekać 
udostępnieniem 

Rys. Z.2. Metodyka post^owania w zakresie doboru technik oceny ekonomicznej dla złóż niezagospodarowanych 
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Wycena wartości zasobów złoża — nowa strategia i metody wyceny 

Podsumowując, w wyniku realizacji projektu zdefiniowano wartość zasobów złóż i opraco-
wano algorytmy obliczeniowe wykorzystujące następujące teorie i metody: 

— zdyskontowanych sald pieniężnych {discounted cash Jlow, DCF), 
— teorię użyteczności, 
— metody operacyjne, 
— metody symulacyjne (Monte Carlo), 
— metody opcyjne. 
Wartość złoża we wszystkich omawianych metodach jest utożsamiana z wartością NPV pro-

jektu, jego zagospodarowania i eksploatacji, ewentualnie powiększonej o wartość opcyjną, z za-
strzeżeniem, że w saldach przepływów pieniężnych nie ujmuje się opłat koncesyjnych oraz in-
nych opłat o charakterze kosztowym, związanych z prawem użytkowania złoża. 

Wyżej wymienione metody wyceny wartości złoża różnią się pod względem ujęcia niepew-
ności i ryzyka. 

Metoda zdyskontowanych sald pieniężnych jest metodą deterministyczną. Niepewność i ry-
zyko w tej metodzie uwzględnia się przez projekcję kilku scenariiiszy zdarzeń (optymistycznego, 
pesymistycznego, najbardziej prawdopodobnego, niespodziankowego) oraz przez premię ryzyka 

I 

w stopie dyskontowej. 
Wycena złoża za pomocą teorii użyteczności polega na tym, że salda pieniężne zamieniamy 

na użyteczności według funkcji użyteczności, opracowanej dla indywidualnego inwestora. Funk-
cja użyteczności wyraża stosunek inwestora do efektywności i ryzyka. 

Wycena złoża metodami operacyjnymi, opartymi na teorii gier, polega na tym, że z kilku sce-
nariuszy wybiera się — według preferencji inwestora w stosunku do przyszłości (pesymizmu lub 
optymizmu) — najlepszy wariant projektu z najgorszych scenariuszy, lub najlepszy wariant pro-
jektu z najlepszych scenariuszy. Metody te służą zatem do selekcji projektów lub wariantów za-
gospodarowania złóż i w tym sensie także do oceny wartości złoża. 

Wycena złóż metodą Monte Carlo polega na tym, że w modelu określającym wartość złoża 
nie ogranicza się ilości badanych scenariuszy — innymi słowy, przyjmuje się wystąpienie 
wszystkich możliwych scenariuszy. Dane wejściowe do analizy występują pod postacią 
rozkładów prawdopodobieństwa wartości, które mogą przyjmować. Jeżeli określimy rozkład 
prawdopodobieństwa każdej z istotnych niepewnych zmiennych modelu, zidentyfikujemy 
zmienne zależne i określimy korelacje między nimi, to w wyniku symulacji otrzymamy rozkład 
prawdopodobieństwa NPV oraz statystyczne miary ryzyka projektu (odchylenie standardowe 
i współczynnik zmienności). 

Metodami zdobywającymi w ostatnich latach coraz większe uznanie i popularność są metody 
oparte na teorii wyceny opcji. Są to metody dynamiczne, które wyceniają elastyczność kierow-
nictwa projektu w zakresie podejmowania decyzji, stosownie do sytuacji na rynku. Wycena war-
tości opcyjnej polega na identyfikacji elastyczności decyzyjnej zarządów (np. w zakresie stero-
wania jakością wydobywanej rudy, odkładania w czasie eksploatacji, zamykania czasowego od-
działów górniczych, itp.) oraz wyliczeniu tej elastyczności za pomocą jednej ze standardowych 
metody wyceny opcji. Należy podkreślić, że metody te są skomplikowane i pracochłonne i nie 
zawsze nakład pracy i energii analityka jest adekwatny do osiągniętych wyników. Metoda wyce-
ny opcji jest jednakże jedyną techniką wyceny w przypadku złóż o ujemnej NPV, bądź znaj-
dujących się na granicy opłacalności (z punktu widzenia analizy zdyskontowanych sald 
pieniężnych). 



DODATEK 

PROGNOZOWANIE CEN METALI STOSOWANE W PROCESACH 
OCENY EKONOMICZNEJ PROJEKTÓW GÓRNICZYCH 

Wstęp 
W 

Jednym z najtrudniejszych zadań stojących przed analitykiem, zajmującym siq ocena ekono-
miczną górniczych projektów inwestycyjnych jest konieczność przewidywania przepływów pie-
niężnych (rozdział 3), które muszą stanowić wiarygodną prognozę na przewidywany okres eks-
ploatacji złoża. Oznacza to konieczność dokonywania szacunków przyszłych cen, kursów przeli-
czeniowych walut, kosztów operacyjnych wydobycia i przeróbki, itp., a nawet polityki podatko-
wej państwa. 

Górnicze projekty inwestycyjne charakteryzują się stosunkowo długim okresem realizacji 
(3-10 i więcej lat) i dużym, znacznie wyższym niż w innych branżach, zakresem niepewności 
i ryzyka. Okres istnienia projektów górniczych obejmuje trzy główne fazy działalności: fazę in-
westycyjną od udokumentowania złoża do jego udostępnienia i przygotowania do produkcji, fazę 
produkcyjną i fazę likwidacyjną. O ile prognozowanie parametrów o charakterze krótkotermino-
wym (np. kosztów inwestycyjnych) jest zagadnieniem stosunkowo prostym, to prognozowanie 
zjawisk długoterminowych (np. cen metali i kosztów operacyjnych) jest kwestią niezwykle 
trudną i skomplikowaną. Inwestor musi przewidzieć możliwe ruchy cen w ciągu całego okresu 
istnienia przedsięwzięcia. Wśród szeregu sposobów stosowanych przy szacowaniu przyszłych 
cen surowców największe znaczenie majątzw. metody eksperckie, wykorzystujące doświadcze-
nia wysoce wyspecjalizowanych analityków rynku danego surowca. Metody te uchodzą za naj-
bardziej wiarygodne, ale jednocześnie należy się liczyć z wysokimi kosztami ich realizacji. Nieco 
innego rodzaju prognozę prowadzi się metodami informatycznymi bazującymi na analizie szere-
gów czasowych. Prognozowanie jest realizowane poprzez dopasowanie krzywej teoretycznej 
(prognozy) do rzeczywistych danych, identyfikację trendu i ewentualnej cykliczności, a następ-
nie przeniesienie tych informacji na przyszłe okresy. Istnieje szereg programów komputerowych 
realizujących prognozę przebiegów czasowych wykorzystujących matematyczne algorytmy 
wygładzania krzywych obserwacyjnych. W niniejszym dodatku zaprezentowano jeden z takich 
programów w postaci zintegrowanego pakietu informatycznego o nazwie Forecast Pro. Pakiet 
ten zawiera szereg algorytmów analizy szeregów czasowych, które w połączeniu z modułem 
identyfikacji typów ciągów danych dają wygodne i użyteczne narzędzie prognozy. 

Probiem prognozowania cen metali 

Okres pomiędzy momentem znalezienia złoża, a chwilą rozruchu kopalni może mieć bardzo 
istotne znaczenie. Nawet jeśli zagospodarowanie złoża ma miejsce niezwłocznie po jego odkry-
ciu i udokumentowaniu, produkcja i osiągnięcie pierwszych przepływów pieniężnych następuje 
po upływie około 3-5 łat. Licząc średni okres istnienia projektu na około 11,5 roku (Mackenzie, 
Dogget 1993) ostatni przepływ pieniężny otrzymany zostanie nie wcześniej, niż po około 15 la-
tach. Oznacza to — bazując na bieżących cenach metali — że złoże, które w pierwszej chwili 
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może wydawać się niezwykle atrakcyjne, może okazać się po kilku latach nieekonomiczne. 
Z drugiej strony, złoże które jest w warunkacłi dzisiejszycli cen nieekonomiczne może okazać się 
ekonomiczne. Dlatego kluczem do właściwej wyceny projektu górniczego jest nie tylko progno-
za cen dla okresu trzyletniego (pomiędzy momentem rozpoczęcia zagospodarowania złoża, 
a datą rozpoczęcia produkcji), ale dla całego okresu istnienia kopalni. Błędna prognoza skutko-
wać będzie niekompletną informacją w zakresie wyceny oraz podjęciem błędnych decyzji 
inwestycyjnych. 

Powszechną praktyką metod wyceny górniczych projektów inwestycyjnych jest krótkotermi-
nowe przewidywanie cen. Niestety prognozowanie zmian cen daleko poza moment rozpoczęcia 
realizacji projektu jest często lekceważone lub wdrażane w ograniczonym zakresie. W wielu 
przypadkach, jeśli wyceny dokonuje się w pieniądzu stałym {bez uwzględnienia inflacji), przyj-
muje się, że bieżące ceny nie zmienią się w ciągu całego okresu istnienia kopalni. Praktyka prze-
mysłowa wskazuje, że inwestorzy albo ich doradcy ds. ekonomicznych dokonują oszacowania 
możliwych zmian cen w ciągu wspomnianego, wstępnego okresu trzyletniego, a następnie na 
okres istnienia kopalni zakładają niezmienność cen stałych. Nazywane to jest założeniem „rów-
nych cen" (Jlatprice) (Cavender 1992). 

Problem prognozowania cen jest dwojakiego rodzaju — po pierwsze inwestorzy zmuszeni są 
przewidywać zmiany cen w okresie pomiędzy momentem odkrycia złoża surowca mineralnego 
a terminem potencjalnego uruchomienia kopalni (jest to w zasadzie prognoza krótkoterminowa, 
którą można się zająć stosując normalne techniki prognozowania) a po drugie — przewidzieć po-
tencjalne zmiany cen w ciągu okresu istnienia eksploatacji; jest to zazwyczaj już poważna pro-
gnoza długoterminowa. Techniki prognozowania cen długoterminowych obejmują analizy szere-
gów czasowych lub przewidywanie generalnych zmian na rynku. Jednak nawet po zastosowaniu 
tych technik, wynikowe prognozy cen pozostają w dalszym ciągu niepewne. Mając na uwadze 
ww. trudności analitycy i tak stosują często założenie równych cen mając pełną świadomość, że 
przyszłe ęeny będą się różnić od oszacowanej. A różnice te mogą być istotne. Przykładowo, ana-
liza wykresu dziennych cen miedzi (stałych — w stosunku do wartości USD w roku 2000) na 
przestrzeni kilkunastu lat (rys. D.l) pokazuje, jak błędne było założenie niezmiennej ceny dla 
złoża odkrytego w 1993 z okresem rozruchu w 1996 roku. Zakładając nawet idealną prognozę 
przewidującą wzrost realnych cen miedzi w ciągu wstępnych trzech lat trwania inwestycji ocze-
kiwana wartość projektu — przy założeniu tej samej ceny dla całego okresu istnienia kopalni — 
byłaby wielokrotnie przeszacowana. 
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Rys. D.!. Przebieg dziennych cen miedzi z przykładową prognozą typu „równej ceny" {fiat price) 
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Nieco inaczej już przedstawia się opłacalność tego przedsięwzięcia po zastosowaniu do analizy 
prostego prognozowania metodą Holta dla modelu niecyklicznego z trendem liniowym (rys. D.2), 
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Rys. D.2. Dzienne notowania stałych cen miedzi z przykładową prognozą metodą Holta 
(Stellwagen i Goodrich 2000) 

Wprowadzając bardziej złożone narzędzie prognostyczne i zakładając cykliczność w wałia-
niach cen miedzi, oszacowanie projektu może być bardziej realne. Rysunek D.3 przedstawia wy-
nik prognozowania przebiegu cen miedzi z zastosowaniem metody Boxa-Jenkinsa dla przebie-
gów z wahaniami cyklicznymi. Wykonana symulacja dla trzyletniego okresu jest wysoce zbieżna 
z realnym przebiegiem cen miedzi w latacli 1996-1999, ale próby jej kontynuacji — np. na kolej-
ne trzy lata — nie dają w tym przypadku pomyślnych rokowań. 

4 5 0 C 

4 0 0 C 

3 5 0 C 

3 0 0 C 

2 5 0 C 

2 0 0 C 

1 5 0 C 

Rys. D.3. Przebieg ceny miedzi z trzyletnią prognozą wykonaną metodą Boxa-Jenkinsa 
(Stellwagen i Goodrich 2000) 

Powodzenie w prognozowaniu przyszłych wartości szeregu czasowego jest zależne w dużej 
mierze od jego struktury. W przypadku przebiegu cen metali mamy do czynienia z szeregiem 
o dużej zmienności. Specyficzny charakter fluktuacji tych cen powoduje, że trudno jest symulo-
wać ich długoterminowy przebieg stosując metody stochastyczne. Można mówić o dwóch aspek-
tach zmienności cen metali, które zdecydowanie utrudniająprowadzenie ich prognozy. Po pierw-
sze rozpiętość wahań tych cen (zmienność) jest bardzo duża — często większa, niż w przypadku 
innych gałęzi przemysłu. Po drugie: zarówno okresy wzrostu cen, jak i ich spadku, są długie 
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i nieregularne. Trudno jest zatem mówić o jakiejś charakterystycznej powtarzalności wahań cen 
w typowym jej znaczeniu. Okazuje się jednak, że wychodząc poza obszar tradycyjnej analizy sta-
tystycznej, rozpatrującej cykliczność pod kątem wartości amplitud, można zauważyć pewną re-
gularność rozkładu w czasie maksimów i minimów tych cen (Davutyan, Roberts 1994). Analiza 
przebiegu cen metali notowanych przez prawie 120 lat na Londyńskiej Giełdzie Metali pokazała, 
że uzasadnione jest przypisanie mu pewnego poziomu cykliczności. Hipoteza taka staje w opozy-
cji do powszechnego poglądu, że ceny metali układają się zgodnie z procesem przypadkowe-
go błądzenia (Davis 1996), a fluktuacje cen metali zależą od ogólnej sytuacji w przemyśle 
(Eggert 1991). 

Istotą zidentyfikowanej cykliczności cen metali jest występowanie pewnej regularności 
w długości trwania okresów spadku oraz wzrostu cen (np. wahania cen miedzi na rysunku D.4). 
Obserwacja rozkładu pików dodatnich (w okresie wzrostu ceny) i pików ujemnych (spadek ceny) 
w przebiegu cen stałych podstawowych metali nieżelaznych (cyna, cynk, ołów i miedź) skłoniła 
autorów do postawienia hipotezy, że wahania tych cen są w rzeczywistości opisywane rozkładem 
Weibulla (Davutyan, Roberts 1994). 

Hipotezą alternatywną było założenie, że fluktuacje cen są błądzeniem przypadkowym, bez 
zależności czasu trwania fazy wzrostu iub spadku od danych historycznych. Hipotezy te zweryfi-
kowane zostały szeregiem testów statystycznych. 

Wyniki testów potwierdziły hipotezę o występowaniu cykliczności w przebiegu cen metali, 
przy czym fazy wzrostu cen okazały się w przypadku wszystkich rodzajów metali bardziej ze 
sobą skorelowane niż fazy spadku. W przypadku cen miedzi zidentyfikowano 19 okresów wzro-
stu oraz 18 okresów spadku cen. Najkrótszy z okresów — zarówno w odniesieniu do spadku jak 
i do wzrostu — wynosił 1 rok. Najdłuższy okres wzrostu cen trwał 5 lat — a okres spadku cen 
8 lat. Średni interwał wzrostu ceny miedzi wynosił 2,4 roku a spadku był o 50% dłuższy. Przepro-
wadzona analiza nie daje gotowych algorytmów prognozy. Uzasadnia jedynie celowość podej-
mowania prób stosowania metod prognostycznych dla cen metali. Jeżeli bowiem cykliczność ta 
jest faktem, to istnieje prawdopodobieństwo poprawności prognozy chociażby charakteru (spa-
dek czy wzrost) zachowania się cen metali w krótkim, kilkuletnim okresie. 
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Rys. D.4. Fluktuacje średniej rocznej ceny miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali w latach 1875-1993 
(Davutyan, Roberts 1994); P — lokalne maksimum^ T — lokalne minimum 
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Istnieje wiele metod analizy szeregów czasowych pozwalających rozpoznawać prawidłowo-
ści w ich przebiegu oraz przy wykorzystaniu tych prawidłowości z większym lub mniejszym po-
wodzeniem prognozować ich przyszłe wartości (np. Box, Jenkins 1983). Metody te z uwagi na 
sposób realizacji dopasowania wartości teoretycznych do danych rzeczywistych można podzielić 
na dwie grupy: analityczne i mechaniczne (średnich). 

W przypadku metod analitycznych wygładzanie szeregu czasowego polega na dopasowaniu 
do ciągu obserwacji pewnej ciągłej funkcji analitycznej, zwanej funkcją trendu. Wyróżnić można 
liniowe i nieliniowe funkcje trendu. Do podstawowych typów trendów nieliniowych zaliczyć 
można trend wykładniczy, logarytmiczny, potęgowy oraz hiperboliczny. 

Zupełnie inne podejście do problemu dopasowania danych teoretycznych do rzeczywistych 
proponują metody mechaniczne (wartości średnich). Metody te realizują wygładzanie szeregu 
czasowego poprzez wyznaczanie — różnymi procedurami — wartości średnich w kolejnych 
oknach czasowych i zastępowanie nimi pierwotnych wartości ciągu obserwacyjnego. 

Miarą dokładności wygładzania szeregów czasowych są błędy prognozy, z których do wery-
fikacji dopasowania danych najczęściej wykorzystuje się: 

— błąd procentowy: PE (percentage error), 
— błąd średni: ME {mean error), 
— średni błąd procentowy: MPE {mean percentage error)^ 
— średni błąd bezwzględny: MAE {mean absolute error), 
— średni bezwzględny błąd procentowy: MAPE {mean absolute percentage error\ 
— średni błąd kwadratowy: MSE {mean sąuare error), 
— współczynnik janusowy, 
— współczynnik Theila, 
— współczynnik rozbieżności. 
Szczegółowe przedstawienie zastosowania, sposób wyznaczania tych błędów oraz bliższą 

charakterystykę wymienionych powyżej metod znaleźć można w ogólnodostępnej literaturze 
z tego zakresu (np, Box, Jenkins 1983, Szapiro i in. 2000). W przypadku prowadzenia prognoz, 
których przedmiotem są ciągi danych empirycznych, bardzo istotną sprawąjest poprawne ziden-
tyfikowanie typu szeregu czasowego. Od właściwości szeregu zależy bowiem dobór metody pro-
gnostycznej. Dla osób zawodowo zajmujących się analizą stochastyczną identyfikacja typu sze-
regu oraz dobór właściwego algorytmu dopasowania i prognozy nie stanowi większego proble-
mu. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku osób stosujących techniki statystyczne jedynie 
jako narzędzie wspomagania przy podejmowaniu decyzji. Na rynku oprogramowania kompute-
rowego znaleźć można szereg aplikacji służących do zaawansowanej analizy ciągów czasowych 
oferujących możliwość daleko posuniętej automatyzacji poszczególnych etapów tej analizy. Jed-
nym z takich pakietów prognostycznych jest Forecast Pro. 

Forecast Pro — informatyczny pakiet do analizy szeregów czasowych 

Metody prognozy 

Program Forecast Pro daje całą gamę technik statystycznego prognozowania przebiegów cza-
sowych — od bardzo prostych po wysoce zaawansowane (Stellwagen, Goodrich 2000). Każda 
z tych metod stara się opisać szereg czasowy poprzez rozkład statystyczny. Forecast Pro oferuje 
cztery podstawowe pakiety analizy szeregów czasowych: 
1. Metoda prostej średniej ruchomej {simple moving average) —jest metodą szeroko stosowaną 

w praktyce — głównie z uwagi na prostotę w jej zastosowaniu. Jednakże metodę tę można 
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stosować jedynie do bardzo krótkich i nieregularnych przebiegów czasowych, w których pa-
rametry statystyczne — takie jak trend czy cykliczność (okresowość) — nie mogą być w pehii 
określone. W zależności od ilości uśrednianych w oknie czasowym punktów metoda średniej 
ruchomej dostępna jest w trzech opcjach: 
1) opcja automatyczna (ilość punktów uśredniania jest tak dobierana by suma kwadratów 
odchyłek była minimalna), 
2) opcja elastyczna średniej ruchomej (dowolna ilość punktów uśredniania), 
3) opcja błądzenia przypadkowego (ilość punktów uśredniania jest stała i równa 1; prognoza 
przyjmuje wartość równą ostatniej wartości w ciągu). 

2. Procedury analitycznego wygładzania krzywych {curvefitting) — używane w celu aproksy-
macji przebiegu czasowego linią prostą, parabolą oraz krzywą wykładniczą. Procedury te po-
zwalają dopasować do danego przebiegu krzywą analityczną, a przez to zidentyfikować 
charakter przebiegu czasowego i określić jego trend. Nie są jednak zalecane do konstruowa-
nia prognozy dla danych, w których przebiegu zaznacza się cykliczność wahań. 

3. Modele wygładzania wykładniczego {exponential smoothing) są bardzo często stosowane 
z uwagi na swoją prostotę, dokładność i łatwość w użyciu. Są one idealne dla krótkich 
i zmiennych przebiegów niejednokrotnie skażonych szumem. Wygładzanie wykładnicze re-
alizowane jest w Forecast Pro poprzez dwanaście modeli, które różnią się między sobą sposo-
bem ekstrapolacji trendu i cykliczności na przyszłe okresy. Program dopuszcza oczywiście 
w jednej z opcji (podobnie jak w przypadku pozostałych metod) automatyczną analizę i pro-
gnozę danych. Oprócz tego umożliwia prostą analizę szeregu pozbawionego trendu i cyklicz-
ności. Najbardziej rozbudowane możliwości oferują dopiero metody wygładzania 
analitycznego w przypadku ciągów danych z trendem i cyklicznością. Program oferuje anali-
zę szeroko stosowanymi w praktyce prognostycznej metodami Holta (dla szeregów czaso-
wych z trendem liniowym i wahaniami przypadkowymi) i Wintersa (trend liniowy, wahania 
okresowe i wahania przypadkowe) oraz umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie własnego 
modelu poprzez zadanie typu trendu (liniowy, wykładniczy). 

4. Metoda Boxa-Jenkinsa jest bardziej niż poprzednia dopracowaną metodą statystyczną. Istotą 
tej metody jest identyfikacja korelacji w danych historycznych, a następnie ekstrapolowanie 
ich na przyszłość. Metoda Boxa-Jenkinsa zastępuje wykładnicze wygładzanie w tych przy-
padkach, gdy ciąg danych jest stosunkowo długi i zmienny. Jednakże metoda nie jest skutecz-
na, gdy ciąg danych jest statystycznie zaburzony. Wobec tego, że większość danych jakie 
spotyka się w działalności handlowej ma charakter nieregularny, właściwszą metodą ich ana-
lizy jest zazwyczaj metoda wygładzania wykładniczego. 
Przystępując do analizy danych zmierzającej do realizacji prognozy, należy przede 

wszystkim określić charakter rozważanego ciągu danych i na tej podstawie przypisać mu jedną 
z metod interpolacji. Program Forecast Pro zawiera bardzo użyteczny moduł analityczny {expert 
selectioń) pozwalający w sposób automatyczny, poprzez szereg testów statystycznych, 
zidentyfikować typ szeregu czasowego i zaproponować optymalną metodę jego analizy oraz 
wskazać podstawowe parametry obliczeniowe tej metody. 

W celu zaprezentowania możliwości metodyki prognozowania cen z wykorzystaniem progra-
mu Forecast Pro przeprowadzono przykładową, szacunkową analizę efektywności projektowa-
nego przedsięwzięcia górniczego. Za miernik efektywności przyjęto wartość zaktualizowaną net-
to (NPV), którą wyznaczono dla realnego projektu górniczego dotyczącego eksploatacji cienkie-
go złoża rudy miedzi z wykorzystaniem diamentowej piły linowej. Przedsięwzięcie to było 
przedmiotem projektu badawczego KBN, a jego szczegółowe omówienie zostało przedstawione 
w publikacji (Kukiałka i in. 2000). W projekcie tym założono, że przez cały okres jego trwania, 
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czyli 9 lat, oprócz miedzi pozyskiwane będzie także srebro. Dla uproszczenia obliczeń przyjęto 
stałą cenę srebra, gdyż —jak wykazała analiza wrażliwości — wpływ tej ceny na NPV całego 
przedsięwzięcia jest zdecydowanie mniejszy niż zmiany cen miedzi. Pozostałe parametry tego 
przedsięwzięcia, szczegółowo opisane w ww. projekcie — jak najbardziej istotne z punktu wi-
dzenia analizy zdyskontowanych sald pieniężnych — nie będą tutaj jednak analizowane ani we-
ryfikowane, lecz wprowadzone wprost do obliczeń. Jedynym parametrem tych obliczeń, który 
w stosunku do oryginalnego projektu uległ zmianie była cena miedzi. Przyjęto, że eksploatacja 
rozpocznie się w roku 1992 a zakończy w roku 2000. 

Dla pełnego przedstawienia wpływu trafności prognozy ceny miedzi na efektywność całego 
projektu wprowadzono trzy scenariusze cenowe: 

— Scenariusz I: ceny rzeczywiste — historyczne uśrednione roczne ceny miedzi z Londyńskiej 
Giełdy Metali. 

— Scenariusz II: ceny „równe" {fiatprice) — przez cały okres inwestycji obowiązuje cena 
z pierwszego roku (1992). 
Scenariusz III: ceny prognozowane 
dziesięcioletniego okresu prognozy. 

prognoza cen z wykorzystaniem Forecast Pro dla 

Podstawę do obliczeń stanowiły średnie roczne ceny miedzi notowane na Londyńskiej 
Giełdzie Metali za okres 1884-2001. Ceny te zostały przeliczone na ceny stale względem roku 
bazowego, za który przyjęto rok 1996 (rys. D.5). 
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Rys. D.5. Uśrednione roczne notowania ceny miedzi na Londyńskiej Giełdzie metali w latach 1884-2001 

Tak przygotowane dane stanowiły podstawę do dalszycłi obliczeń. W pierwszej kolejności 
przyjęto znane z założenia ceny miedzi dla pierwszego i drugiego scenariusza (tab. D.l). 

Na rysunku D.6 przedstawiono przebieg cen miedzi dla rozważanego okresu obserwacyjnego 
wraz z prognozą iy^n fiat price dla niezmiennej ceny 2476 USD/Mg odpowiadającej notowa-
niom z roku 1992. 
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TABELA D. 1 

Scenariusze cenowe do obliczenia NPV przedsięwzięcia górniczego 

TYP SCENARIUSZA CENOWEGO 

CENA MIEDZI W KOLEJNYCH LATACH EKSPLOATACJI 
(USD-1996) TYP SCENARIUSZA CENOWEGO 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Scenariusz 1: ceny rzeczywiste 2476 2090 2436 3004 2312 2223 1589 1480 1651 

Scenariusz II: ceny równe (fiatprice) 2476 2476 2476 2476 2476 2476 2476 2476 2476 

Scenariusz III: prognoza cen metodą 
1 Boxa-Jenkinsa (Forecast Pro) 
p 

2471 2433 2440 
• ' 

2250 2160 
—Bâ BSSBBSSSZ 

2035 1862 1692 1544 

Natomiast w przypadku scenariusza III dokonano prognozowania przyszłych wartości cen 
miedzi (1992-2000) na podstawie przebiegu wartości historycznycli (1984-1991). Przy założe-
niu dziewięcioletniej prognozy rozważany szereg czasowy został zidentyfikowany przez moduł 
ekspercki pakietu Forecast Pro jako przebieg niestacjonarny; zalecaną metodą jego analizy jest 
metoda Boxa-Jenkinsa. Tą metodą przeprowadzono dopasowanie krzywej teoretycznej zmian 
cen miedzi oraz prognozę na kolejne lata — począwszy od 1992 roku. Na rysunku D.7 przedsta-
wiono wynik tego prognozowania, a w tabeli D.l, podobnie jak w poprzednich przypadkach za-
mieszczono roczne prognozowane ceny dla rozważanego okresu prognozy. Powyższe dane 
(tab. D.l) wprowadzone zostały do algorytmu wyznaczającego NPV dla tego przedsięwzięcia. 

W efekcie przeprowadzonych obliczeń uzyskano porównanie oszacowania efektywności roz-
patrywanego przedsięwzięcia dla trzech wariantów cenowych. W tabeli D.2 zamieszczono wyni-
ki obliczeń. Wyznaczone wartości NPV należy rozważać jedynie na zasadzie porównania i nie 
można ich odnosić do realnych sytuacji ekonomicznych. 
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Rys. D.6. Przebieg rocznych, uśrednionych cen miedzi z prognozą cen typu fiat price 
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Rys. D.7. Przebieg rocznych, uśrednionych cen miedzi (linia gruba) oraz wynik prognozy cen 
metodą Boxa-Jenkinsa (linia cienka) 

TABELA D.2 

Zestawienie NPV dla projektu inwestycyjnego z wykorzystaniem różnych typów prognoz cen miedzi 

SCENARIUSZ CENOWY WARTOŚĆ NPV 
[USD] 

BŁĄD 
OSZACOWANIA 

[USD] 

BŁĄD 
OSZACOWANIA 

[%] 

Ceny rzeczywiste 2 178 339 — 

Prognoza t y f i a t price 3 168 484 -990 144 45,45 

Prognoza metodą Boxa-Jenkinsa 
(Forecast Pro) 

' ' ' — < , V . . 1. I-.U • 

2 136 048 
• I I . . J J , i l l l ' i i i f i ' i ' 1 i 

42 290 -1,95 

Zestawienie wyników obliczeń NPV dla projektowanego przedsięwzięcia przy różnych wa-
riantach cenowych (tabela D.2) pokazuje, jak duże znaczenie ma optymalizacja prognozy. 

Przyjęcie stałej ceny kopaliny (dla całego okresy trwania przedsięwzięcia) zgodnie z jednym 
z powszechniej stosowanych sposobów ustalania cen przyszłych {fiat pńce) powoduje — przy 
znacznych wahaniach cen metali — bardzo duże przeszacowanie projektu — rzędu 45%. 

Zastosowanie narzędzia analitycznego w postaci algorytmu wygładzania szeregu czasowego 
i prognozowania wartości przyszłych pozwala urealnić ceny miedzi dla projektowanych przed-
sięwzięć. Wyznaczone metodą Boxa-Jenkinsa wartości cen miedzi na kolejne 9 lat trwania inwe-
stycji generują niedoszacowanie NPV w wielkości kilku procent. 

Jest to wynik bardzo optymistyczny, ale jego interpretację należy prowadzić z dużą rezerwą. 
Na trafność prognozy ma wpływ bowiem szereg czynników, które poza ogólną sytuacją na świa-
towych rynkach, zależą od sposobu prowadzenia prognozy oraz charakteru samych ciągów da-
nych obserwacyjnych. 

Do tych czynników zaliczyć należy np. lokalizację punktu początkowego prognozy na krzy-
wej zmienności cen. Jeżeli początek prognozy wypada na okres zdecydowanego spadku lub 
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wzrostu cen to jej skuteczność jest większa niż, w przypadku gdy początek prognozowania 
wypadnie w okresie zmiany charakteru krzywej (lokalne minimum lub maksimum). Jest to szcze-
gólnie ważne w przypadku szeregów czasowych o dużej amplitudzie wahań oraz o nieokreślonej 
w sposób jednoznaczny cykliczności — a taki charakter szeregu reprezentują przebiegi cen 
metali. Graficznym przedstawieniem tego problemu może być wynik prognozowania rocznych 
cen stałych (za rok bazowy przyjęto rok 1996) metodą Boxa-Jenkinsa rozpoczętego w roku 1988, 
a więc praktycznie w punkcie zmiany charakteru trendu (rys. D.8). 
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Rys. D.8. Wynik przykładowej nietrafnej prognozy rocznych cen miedzi (od roku 1988 — linia cienka) 
rozpoczętejw punkcie zmiany charakteru trendu cen rzeczywistych (linia gruba) 

Zaprezentowany przykład pokazuje, że osiągnięty wynik prognozy należy poddać obiektyw-
nej ocenie eksperckiej, uwzględniającej uwarunkowania ekonomiczne, a także — co w ostatnich 
latach ma coraz większe znaczenie — polityczne. Analizując dane historyczne wydaje się bo-
wiem, że w dziesięcioletnim okresie prognozy historycznie uzasadniony jest wzrost ceny miedzi 
o ok. 1800 USD. Sytuacja taka miała miejsce w latach 1957-1969 kiedy to cena miedzi wzrosła 
od lokalnego maksimum rzędu 4300 USD do kolejnego maksimum na wysokości 6000 USD. 
Moduł pakietu Forecast Pro analizujący szeregi czasowe pod kątem cykliczności rozpoznał tę sy-
tuacją i zaproponował powtórzenie jej charakteru w roku 1988. Od decyzji eksperta zależy w tym 
momencie czy przyjęcie takiego scenariusza cenowego jest możliwe, czy też należy wprowadzić 
do wyniku tej prognozy korektę. 

Podsumowanie 

Prawidłowa ocena efektywności projektowanych przedsięwzięć górniczych wymaga 
założenia aprori szeregu istotnych parametrów ekonomicznych na cały okres istnienia projektu. 
Jednym z tych elementów jest oczywiście cena eksploatowanej kopaliny. Jak pokazuje analiza 
wrażliwości przeprowadzona dla jednego z projektów z zakresu eksploatacji rud miedzi 
(Kukiałka i in. 2000) cena tego metalu ma największy wpływ na wartość NPV tego projektu. 
Dlatego też nie bez znaczenia dla opłacalności całego przedsięwzięcia jest przyjęcie na etapie 
projektowania wieloletnich cen miedzi na optymalnym poziomie. Założenie zbyt niskich cen 
miedzi spowoduje niedoszacowanie projektu i prowadzić może do zaniechania inwestycji, 
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podczas gdy zbyt wysoka cena zawyży spodziewane zyski i może generować straty w czasie 
realizacji projektu. Istnieje szereg sposobów szacowania przyszłych wartości cen surowców 
w krótkim 2-3 letnim okresie (np. analiza szeregów czasowych, różnego typu metody eksperc-
kie). W przypadku wyceny górniczych projektów inwestycyjnych o kilkunastoletnim okresie 
istnienia powszechnie przyjmuje się stałą cenę z pierwszego roku działalności i z pełną świado-
mością możliwej pomyłki narzuca się ją na kolejne lata realizacji tych projektów. 

W rozdziale przedstawiono przykład zastosowania do długoterminowej prognozy cen mie-
dzi pakietu informatycznego Forecast Pro bazującego na rozbudowanej analizie szeregów cza-
sowych. Wykorzystanie algorytmów matematycznych do wygładzania przebiegów czaso-
wych oraz prognozowania ich przyszłych wartości na podstawie wartości historycznych 
pozwoliło osiągnąć zdecydowanie lepsze oszacowanie wartości NPV przykładowego projektu 
inwestycyjnego. 

Należy jednak podkreślić, że stosowanie matematycznych metod prognostycznych powinno 
być poparte wnikliwą analizą sytuacji ekonomicznej oraz — co w ostatnich czasach wydaje się 
ważniejsze — także i politycznej współczesnego świata. 
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