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DO OCENY OP£ACALNOCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
W PRZEMYLE NAFTOWYM
1.

WSTÊP

Podejmowania decyzji inwestycyjnych to trudne, skomplikowane i odpowiedzialne
zadanie. Decyzje takie dotycz¹ ró¿norodnych kwestii, ale maj¹ wiele cech wspólnych. Kadra zarz¹dzaj¹ca musi zdecydowaæ, czy i kiedy wykonaæ okrelony ruch biznesowy, który
zazwyczaj jest trudny, lub nawet niemo¿liwy do odwrócenia, a w ka¿dym z takich przypadków wystêpuje du¿a niepewnoæ odnonie jego rezultatów. Decyzje te maj¹ bezporedni
wp³yw na przep³ywy pieniê¿ne generowane przez przedsiêbiorstwo.
Tradycyjne metody oceny op³acalnoci projektów inwestycyjnych, oparte na zdyskontowanych przep³ywach pieniê¿nych, posiadaj¹ szereg wad, które utrudniaj¹ prawid³ow¹
wycenê inwestycji. Jedn¹ z najwa¿niejszych jest statycznoæ, czyli brak mo¿liwoci
uwzglêdnienia zmian wynikaj¹cych z procesu decyzyjnego w trakcie trwania inwestycji.
Projekty inwestycyjne analizuje siê w ten sposób, ¿e kluczowe decyzje zapadaj¹ na pocz¹tku i s¹ nieodwracalne, a przep³ywy pieniê¿ne s¹ ustalone i nie uwzglêdniaj¹ faktu, i¿
w czasie trwania inwestycji mog¹ pojawiæ siê nowe informacje, które zmieni¹ jej oryginalny kszta³t. Nie analizuje siê równie¿ mo¿liwoci dostosowania,dziêki decyzjom kadry zarz¹dzaj¹cej, do aktualnych warunków rynkowych poprzez np.: rozszerzenie, przyspieszenie/zwolnienie, porzucenie czy zmianê profilu przedsiêwziêcia. W rezultacie, tradycyjne
metody oceny projektów inwestycyjnych mog¹ doprowadziæ do podjêcia b³êdnych decyzji.
Odpowiedzi¹ na potrzebê wykorzystania lepszych metod oceny efektywnoci inwestycji jest, zyskuj¹ca w ostatnich latach coraz wiêksze uznanie w wiatowej ekonomice naftowej, metoda wyceny opcji realnych. Dziêki temu proces decyzyjny ma charakter ci¹g³y,
co odpowiada sytuacji rzeczywistego zarz¹dzania projektem inwestycyjnym w przemyle
naftowym.
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2.

OPCJE FINANSOWE

Opcje finansowe to instrumenty pochodne, które dzia³aj¹ na zasadzie kontraktu, tj.
powstaj¹ nie poprzez emisje, jak obligacje czy akcje, ale po zawarciu transakcji przez kupuj¹cego (nabywcê) i sprzedaj¹cego (wystawcê). Instrumentami bazowymi s¹ tu najczêciej
akcje, indeksy gie³dowe, waluty obce i kontrakty terminowe. Daj¹ one ich posiadaczowi
prawo, ale nie obowi¹zek do zakupu lub sprzeda¿y okrelonego dobra po z góry ustalonej
cenie. Istotne jest podkrelenie faktu, ¿e posiadacz opcji nie musi skorzystaæ z tej mo¿liwoci. Wystawca opcji (sprzedaj¹cy) ma za to obowi¹zek sprzeda¿y lub zakupu okrelonego
dobra po wczeniej ustalonej cenie, jeli posiadacz opcji zdecyduje siê skorzystaæ ze swojego prawa. Rozliczenie transakcji opcyjnej z regu³y ma charakter pieniê¿ny, co oznacza, i¿
nie dochodzi do fizycznego zakupu lub sprzeda¿y okrelonego dobra, a nabywca i wystawca opcji rozliczaj¹ siê pieniêznie [Hull, 1997].
Wyró¿niamy dwa podstawowe typy opcji:
a) Opcja kupna, inaczej opcja call, upowa¿nia posiadacza do nabycia okrelonego dobra po ustalonej cenie i przed up³yniêciem wyznaczonego terminu,
b) Opcja sprzeda¿y, inaczej opcja put, daje prawo jej posiadaczowi do sprzeda¿y okrelonego dobra po wczeniej ustalonej cenie i przed up³yniêciem wyznaczonego terminu.
Cenê, po której ma byæ zawarta transakcja kupna lub sprzeda¿y okrelonego dobra
nazywamy cen¹ wykonania lub realizacji opcji, a termin skorzystania z prawa zawartego
w opcji dat¹ wyganiêcia.
Aby dosz³o do zawarcia kontraktu opcyjnego niezbêdne s¹ dwie strony: nabywca opcji
(zajmuj¹cy pozycjê d³ug¹) oraz wystawiaj¹cy opcjê (zajmuj¹cy pozycjê krótk¹). Sprzedaj¹cy opcjê po zawarciu transakcji otrzymujê zap³atê, jednoczenie zobowi¹zuj¹c siê do
sprzeda¿y lub zakupu okrelonego dobra zgodnie z warunkami zawartymi w kontrakcie.
W przypadku opcji mo¿emy wiêc mówiæ o czterech rodzajach zajêtej przez inwestora
pozycji:
a) d³uga pozycja, opcja kupna (call),
b) d³uga pozycja, opcja sprzeda¿y (put),
c) krótka pozycja, opcja kupna (call),
d) krótka pozycja, opcja sprzeda¿y (put).
Ze wzglêdu na moment wykonania opcji dzielimy je na europejskie i amerykañskie.
Opcja europejska mo¿e byæ wykonana tylko w dniu wyganiêcia, natomiast wykonanie
opcji amerykañskiej mo¿e nast¹piæ w dowolnym momencie przed terminem wyganiêcia.
Z opcjami zwi¹zane s¹ równie¿ nastêpuj¹ce terminy:
a) in-the-money,
b) at-the-money,
c) out-of-the-money.
Opcja in-the-money daje, w przypadku wykonania, dodatni przep³ywu pieniê¿ny posiadaj¹cemu opcjê, at-the-money zerowy przep³yw pieniê¿ny, a out-of-the-money ujemny
przep³yw pieniê¿ny.
218

Aby nieco bardziej szczegó³owo przedstawiæ zasady zawierania i rozliczania transakcji opcyjnych pos³u¿my siê przyk³adem zakupu opcji na ropê naftow¹. Tego typu instrumentami handluje siê w wielu miejscach na wiecie m.in. na gie³dzie NYMEX w Nowym
Jorku. Opcja call NYMEX Light Sweet Crude Oil opiewana 1000 bary³ek. Za³ó¿my, ¿e
przyk³adowy inwestor kupuje europejsk¹ opcjê call na ropê naftow¹ z cen¹ wykonania
75 USD za bary³kê i terminem wyganiêcia za szeæ miesiêcy. Obecna cena bary³ki ropy
wynosi 73 USD za bary³kê, a cena opcji to 2700 USD. Inwestycja pocz¹tkowa wynosi wiêc
2700 USD. Jeli w dniu wykonania opcji cena rynkowa bary³ki ropy nie bêdzie wy¿sza ni¿
75 USD inwestor nie skorzysta z przys³uguj¹cego mu prawa zakupu, poniewa¿ nie ma sensu kupowaæ dro¿ej od aktualnej ceny rynkowej i w konsekwencji poniesie na inwestycji
stratê w wysokoci równej cenie zakupu opcji (pomijamy tutaj koszty transakcyjne). Jeli
natomiast cena bêdzie na wy¿szym poziomie zrealizuje opcjê. Za³ó¿my, ¿e w dniu wyganiêcia cena ropy wyniesie 82 USD za bary³kê. W takim przypadku inwestor realizuj¹c
opcjê zyskuje na 1 bary³ce 7 USD (8275), co ³¹cznie daje 7000 USD. Po odjêciu kosztu
zakupu opcji zysk z inwestycji wynosi 4300 USD (70002 700). Jak ³atwo mo¿na zauwa¿yæ istnieje mo¿liwoæ realizacji opcji i poniesienia straty. Ma to miejsce wtedy, gdy cena
rynkowa ropy naftowej jest wy¿sza od 75 USD i ni¿sza od 77,7 USD (koszt opcji na
1 bary³kê wynosi 2,7 USD). W takim przypadku zysk z wykonania nie rekompensuje kosztu zakupu opcji, ale jej wykonanie jest racjonalne, gdy¿ zmniejsza stratê inwestora.
Inwestycja tego rodzaju daje nam teoretyczn¹ szansê na nieograniczony zysk, przy
ograniczonej mo¿liwoci poniesienia straty, równej kosztowi zakupu opcji.
Rozwa¿my teraz, jak wygl¹da zysk inwestora, bêd¹cego drug¹ stron¹ transakcji i wystawiaj¹cego opcjê zakupu w cenie 2700 USD. Jego ca³ym przychodem jest zap³ata za
opcjê, otrzymana w momencie zawarcia transakcji. Jeli w dniu wyganiêcia cena jednej
bary³ki nie przekroczy 75 USD i opcja nie zostanie zrealizowana to inwestycja zakoñczy siê
zyskiem równym 2700 USD. Jeli jednak, jak przyjêlimy w przyk³adzie, cena wyniesie
82 USD i opcja zostanie wykonana, to inwestor traci na jednej bary³ce ropy naftowej 7 USD
czyli ³¹cznie 7 000 $. Poniewa¿ wczeniej otrzyma³ 2700 USD za wystawienie opcji ³¹czna
strata wynosi 4300 USD. Porównanie potencjalnego zysku dla pozycji d³ugiej i krótkiej
przedstawione jest na rysunku 1.
Zajêcie pozycji krótkiej daje wiêc szansê na ograniczony zysk przy teoretycznie nieograniczonej stracie.
Jeli inwestor jest przekonany, ¿e cena bêdzie spadaæ mo¿e zakupiæ opcje sprzeda¿y.
Przyjmijmy, ¿e inwestor kupuje europejsk¹ opcjê put na ropê naftow¹ z cen¹ wykonania
75 USD za bary³kê i terminem wyganiêcia za szeæ miesiêcy. Obecna cena ropy naftowej
wynosi 78 USD, a cena opcji to 2700 USD. W dniu wyganiêcia cena ropy naftowej jest
na poziomie 70 USD za bary³kê i inwestor realizuje opcjê, zyskuj¹c na 1 bary³ce 5 USD
(7570), co ³¹cznie daje 5000 USD, a ca³kowity zysk, po odjêciu kosztu zakupu opcji, wynosi 2300 USD (50002 700).
Inwestycja tego rodzaju pozwala na osi¹gniêcie ograniczonego zysku (poniewa¿ cena
ropy naftowej nie mo¿e spaæ poni¿ej 0 $) i ograniczonej straty (koszt zakupu opcji).
Potencjalny zysk uczestnika rynku, który wystawia w tym przypadku opcjê sprzeda¿y
i porównanie pozycji d³ugiej i krótkiej przedstawione jest na rysunku 2.
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Rys. 1. Wynik przyk³adowej inwestycji w europejsk¹ opcjê zakupu ropy naftowej
dla pozycji d³ugiej i krótkiej, w zale¿noci od ceny ropy naftowej, dla ceny zakupu
opcji równej 2700 USD i cenie wykonania 75 USD za bary³kê

Rys. 2. Wynik przyk³adowej inwestycji w europejsk¹ opcjê sprzeda¿y ropy naftowej
dla pozycji d³ugiej i krótkiej w zale¿noci od ceny ropy naftowej, dla ceny zakupu
opcji równej 2700 USD i cenie wykonania 75 USD za bary³kê
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3.

OPCJE REALNE

W przypadku opcji realnych aktywami bazowymi, na które wystawiona jest taka
opcja, s¹ przep³ywy pieniê¿ne, które zostan¹ wygenerowane przez dan¹ inwestycjê, a tak¿e
wartoæ wszystkich póniejszych opcji stworzonych przez realizacjê danej inwestycji.
Strategiczne decyzje inwestycyjne podejmowane w ka¿dej firmie dotycz¹ w gruncie
rzeczy nabywania, realizacji, porzucenia lub zezwolenia na wyganiêcie opcji realnych.
Decyzje zarz¹dzaj¹cych tworz¹ opcje kupna i sprzeda¿y, daj¹ce im prawo, ale nie obowi¹zek wykorzystania zawartych w nich mo¿liwoci, w celu zwiêkszenia wartoci przedsiêbiorstwa. G³ówna przewaga podejcia z wykorzystaniem opcji realnych to po³¹czenie
elastycznoci w zarz¹dzaniu z procesem wyceny inwestycji. Przyk³adem opcji realnej
w przemyle naftowym mo¿e byæ posiadanie koncesji poszukiwawczej, która daje prawo
prowadzenia badañ poszukiwawczych, ale pozostawia znaczn¹ dowolnoæ w ich zakresie.
Opcja ta mo¿e byæ wykonana lub te¿ kieruj¹cy przedsiêbiorstwem mog¹ pozwoliæ jej na
wyganiêcie. Po przeprowadzeniu poszukiwañ i zlokalizowaniu z³o¿a wêglowodorów
mo¿e pojawiæ siê szereg kolejnych opcji, wród których najbardziej oczywist¹ jest opcja na
zagospodarowanie z³o¿a i rozpoczêcie eksploatacji. Opieraj¹c siê na wynikach przeprowadzonych wczeniej badañ firma mo¿e podj¹æ siê eksploatacji lub te¿ zrezygnowaæ z niej.
Mo¿e tez opóniæ moment rozpoczêcia wydobycia, co tak¿e jest przyk³adem opcji realnej.
Jedn¹ z kluczowych ró¿nic pomiêdzy klasycznymi wskanikami oceny efektywnoci
ekonomicznej opartymi na zdyskontowanych przep³ywach pieniê¿nych a opcjami realnymi
jest fakt, i¿ w przypadku tych pierwszych kryterium decyduj¹cym o op³acalnoci jest nadwy¿ka obecnej (zdyskontowanej) wartoci wp³ywów nad obecn¹ wartoci¹ nak³adów generowanych przez inwestycjê. W tej metodzie kluczow¹ rolê odgrywa czas, a wstrzymywanie
siê z pojêciem decyzji rodzi negatywne skutki. W przypadku opcji realnych czekanie i odk³adanie podjêcia decyzji mo¿e mieæ pozytywny skutek dla inwestycji i ca³ego przedsiêbiorstwa [Brach, 2003].
Do podstawowych typów opcji realnych nale¿¹:
Opcja odroczenia
Opcja ta pozwala na od³o¿enie decyzji dotycz¹cej inwestycji, dopóki nie pojawi¹ siê
nowe, u¿yteczne informacje lub korzystnym zmianom ulegnie otoczenie rynkowe
przedsiêbiorstwa. Dziêki tej opcji inwestor nie musi podejmowaæ nieodwo³alnej decyzji i mo¿e poczekaæ na korzystne zmiany lub informacje.
Opcja zaniechania
To opcja, która daje prawo do pozbycia siê inwestycji w przypadku, gdy sytuacja rynkowa lub wewnêtrzna spowoduje trwa³e pogorszenie siê warunków funkcjonowania
inwestycji.
Opcja zmiany skali dzia³alnoci
Opcja zmiany skali, pozwala na dostosowanie skali dzia³alnoci do aktualnych potrzeb
przedsiêbiorstwa. Mo¿na wyró¿niæ trzy rodzaje tej opcji: opcjê zwiêkszenia skali,
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zmniejszenia skali oraz czasowego zaprzestania dzia³alnoci. Przyk³adem opcji na
czasowe zaprzestanie dzia³alnoci jest rezygnacja z wierceñ poszukiwawczych na danym obszarze z zachowaniem koncesji poszukiwawczej. Mo¿e to byæ uzasadnione np.
oczekiwaniem na wyniki nowych badañ sejsmicznych.
Opcja prze³¹czenia (zmiany trybu)
Opcja ta pozwala na zmianê sposobu dzia³ania, technologii lub produktów. Mo¿liwoæ
taka daje zdolnoæ adaptacji do zmieniaj¹cych siê warunków wewnêtrznych i zewnêtrznych.
Opcja wzrostu
Ten rodzaj opcji jest nabywany przez przedsiêbiorstwo w drodze inwestycji w nowy
rynek, produkt lub technologiê. Czêsto inwestycje pocz¹tkowe tego typu charakteryzuj¹ siê ujemnym NPV, co przy zastosowaniu tradycyjnych metod oceny prowadzi³oby do odrzucenia projektu. S¹ to jednak inwestycje, daj¹ce firmie perspektywy dalszego rozwoju i wzrostu, które w razie sukcesu mog¹ mieæ kluczowe znaczenie dla przedsiêbiorstwa. Opcje te s¹ szczególnie wa¿ne w bran¿ach cechuj¹cych siê wysokim
stopniem ryzyka i niepewnoci i/lub du¿ym zaawansowaniem technologicznym. Wariantem opcji wzrostu jest opcja podzia³u na etapy, w której kolejne etapy, prowadz¹ce
do zwiêkszenia skali dzia³alnoci s¹ realizowane w zale¿noci od wyników etapów
wczeniejszych.
W rzeczywistoci gospodarczej opcje wystêpuj¹ce w zwi¹zku z inwestycjami maj¹
czêsto charakter z³o¿ony i wielostopniowy. Ka¿da z opcji pocz¹tkowych wi¹¿e siê z stworzeniem szeregu nowych opcji nastêpuj¹cych po niej, a wszystkie kolejne mog¹ byæ ród³em powstania nastêpnych opcji.
4.

WYCENA OPCJI REALNYCH

Podobnie jak w wycenie opcji finansowych, modele wyceny opcji rzeczowych opieraj¹ siê na znalezieniu modelu matematycznego odzwierciedlaj¹ce przysz³e przep³ywy pieniê¿ne uzyskane przez opcjê. Najczêciej stosuje siê dwie podstawowe metody: model
Blacka-Scholesa oraz model dwumianowy.
Ze wzglêdu na doæ restrykcyjne za³o¿enia model Blacka-Scholes ma ograniczone zastosowanie w wycenie opcji realnych w przemyle naftowym, poniewa¿ [Kobylañska M.
i in. 2005]:
a) dotyczy tzw. opcji europejskich (termin realizacji w dniu wyganiêcia), podczas gdy
w inwestycjach naftowych wiêkszoæ opcji rzeczowych to opcje amerykañskie,
b) uwzglêdnia tylko jedno ród³o niepewnoci, podczas gdy projekty rzeczywiste maj¹
ich zazwyczaj wiele oraz zak³ada, ¿e cena realizacji opcji jest znana i sta³a,
c) nie uwzglêdnia utraconych wp³ywów pieniê¿nych (w przypadku opcji finansowych to
utracone dywidendy), co wyklucza zastosowanie modelu do wyceny takich opcji jak
opcja ekspansji, ograniczenia dzia³alnoci, zmiany trybu operacyjnego itd.
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W przypadku wiêkszoci projektów inwestycyjnych mamy do czynienia z sytuacj¹,
w której projekt podzielony jest na szereg etapów, a po ka¿dym z nich istnieje pewna grupa
wykluczaj¹cych siê mo¿liwoci kontynuacji lub porzucenia projektu. Problemy decyzyjny
jest wtedy bardziej z³o¿ony, poniewa¿ wystêpuje kilka rodzajów opcji np. opcja kupna
(kontynuacji) i opcja porzucenia.
Opcja porzucenia to opcja amerykañska (zrealizowana mo¿e byæ w ka¿dym momencie
przed dat¹ wyganiêcia), nie mo¿emy wiêc wykorzystaæ w obliczeniach modelu Blacka
Scholesa. Z tego wzglêdu zazwyczaj do wyceny takich projektów inwestycyjnych wykorzystywany jest model drzewa dwumianowego [Winston, 2008]
W drzewach dwumianowym do modelowania przysz³ych wartoci czêsto wykorzystuje siê model geometrycznego ruchu Browna, który zak³ada, ¿e w czasie Ät cena aktywa
zmienia siê o wartoæ, która ma rozk³ad normalny o:
redniej = μSΔt

(1)

odchyleniu standardowym = σS Δt

(2)

gdzie:
μ  chwilowa stopa zwrotu z aktywa,
σ  odchylenie standardowe chwilowych wahañ wartoci aktywa,
S  obecna cena aktywa.
Podczas budowy drzewa dwumianowego wartoæ analizowanego aktywa (S1) po czasie Δt mo¿e przyj¹æ dwie wartoci:
Z prawdopodobieñstwem p

S1 = So ∗ u dla u > 1

Z prawdopodobieñstwem q = 1  p

S1 = So ∗ d

1
dla d = id < 1
u

(3)
(4)

gdzie:
S0  wartoæ pocz¹tkowa aktywa,
S1  wartoæ aktywa po czasie Δt,
u  wspó³czynnik wzrostu wartoci,
d  wspó³czynnik spadku wartoci.
Przy za³o¿eniu geometrycznego ruchu Browna:
u = eσ Δt

(5)

Prawdopodobieñstwo wolne od ryzyka wynosi wiêc:

p=

er Δt − d
u−d

(6)

gdzie r  stopa wolna od ryzyka (najczêciej oprocentowanie krótkoterminowych bonów
skarbowych).
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Przyjmijmy, i¿ przedsiêbiorstwo naftowe analizuje eksploatacjê potencjalnego z³o¿a
gazu niekonwencjonalnego. Projekt pilota¿owy, maj¹cy potwierdziæ mo¿liwoæ op³acalnej
eksploatacji, bêdzie trwa³ 2 lata i na pocz¹tku ka¿dego kwarta³u konieczne bêdzie wydatkowanie na niego 15 mln z³. Po dwóch latach firma podejmie decyzjê o rozpoczêciu lub zaniechaniu inwestycji na pe³n¹ skalê. Ocenia siê, ¿e przychody z inwestycji, zdyskontowane na
moment podjêcia decyzji (za dwa lata) wynios¹ 700 mln z³, a konieczne do poniesienia nak³ady inwestycyjne 500 mln z³. Stopa wolna od ryzyka (s³u¿¹ca dyskontowaniu nak³adów)
wynosi 6%, a przychody s¹ dyskontowane stop¹ równ¹ 15% (ze wzglêdu na wy¿sze ryzyko).
Zak³adamy roczn¹ zmiennoæ wartoci inwestycji na poziomie 40%, co wynika ze zmiennoci kluczowych parametrów, takich jak np. rynkowa cena gazu ziemnego.
Kalkulacja NPV inwestycji dla powy¿szych za³o¿eñ przedstawiona jest w tabeli 1.
Tabela 1
Kalkulacja NPV inwestycji
Czas [lata]
Nak³ady [mln z³]

0

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Przychody [mln z³]

1,75

2

15,00 500,00
700,00

Wspó³czynnik
dyskontowy

1,0000 0,9855 0,9713 0,9572 0,9434 0,9298 0,9163 0,9031 0,8900

PV nak³adów [mln z³]

15,00

NPV przychodów
[mln z³]

529,30

NPV nak³adów na
projekt pilota¿owy
[mln z³]

114,10

14,78

14,57

14,36

14,15

13,95

13,74

13,55 445,00

NPV nak³adów [mln z³] 559,10
NPV inwestycji [mln z³] –29,80

NPV inwestycji jest ujemny, co w przypadku kierowania siê tradycyjnym podejciem
do oceny efektywnoci oznacza, ¿e firma nie przyst¹pi do realizacji projektu pilota¿owego.
Nak³ady na projekt pilota¿owy mo¿na jednak potraktowaæ jako koszt zakupu opcji na
rozpoczêcie inwestycji w pe³nym wymiarze. W tym przypadku uwzglêdniamy fakt, ¿e po
jego przeprowadzeniu i na podstawie otrzymanych wyników podjêta bêdzie decyzja o realizacji lub zaniechaniu inwestycji.
Tabela 2
Parametry wejciowe analizy
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Stopa procentowa
Zmiennoæ

0,06
0,40

Wspó³czynnik wzrostu w kolejnym okresie

1,22

Wspó³czynnik spadku w kolejnym okresie
Prawdopodobieñstwo wolne od ryzyka

0,82
0,49

Pierwszym etapem obliczeñ jest sporz¹dzenie tabeli z mo¿liwymi wartociami inwestycji w analizowanym okresie (tab. 3).
Tabela 3
Kalkulacja potencjalnej wartoci inwestycji (Vi,j)w poszczególnych kwarta³ach
Okres (kwarta³y) - i

Wartoci inwestycji w poszczególnych wêz³ach wynosz¹:
V(0, 0) = NPV przychodów inwestycji

(7)

V(i + 1, j + 1) = V(i, j ) * u

(8)

V(i + 1, j ) = V(i, j ) * d

(9)

gdzie:
V  wartoæ inwestycji,
i  numer kolumny,
j  numer wiersza.
Nastêpnie wycenimy opcjê przeprowadzenia inwestycji na pe³n¹ skalê (nie uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci porzucenia projektu pilota¿owego w czasie jego trwania). Kalkulacjê
rozpoczynamy od ostatniej kolumny po prawej stronie i posuwamy siê w lewo. Wartoæ
opcji w kolejnych wêz³ach wynosi:
(10)

C (n, j ) = Max [0, V (n, j ) − E ]
C (i , j ) =

p ∗ C (i + 1, j + 1) + q ∗ C (i + 1, j )
−N
1 + r ∗ Δt

dla i < n, j ≤ i

(11)

gdzie:
E  cena wykonania opcji,
N  nak³ady na kolejny etap projektu pilota¿owego,
n  iloæ kolumn/wierszy.
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Tabela 4
Kalkulacja wartoci opcji (Ci, j)bez mo¿liwoci porzucenia inwestycji
w trakcie projektu pilota¿owego
Okres (kwarta³y)

Wyniki obliczeñ zaprezentowane s¹ w tabeli 4. Wartoæ opcji na przeprowadzenie inwestycji w pe³nej skali wynosi 42,09 mln z³ i jest zbli¿ona do wartoci, któr¹ mo¿na uzyskaæ w modelu BlackaScholesa (wielkoci te bêd¹ siê do siebie zbli¿aæ w miarê zmniejszania skoku czasowego).
Kalkulacja wartoci inwestycji z opcj¹ porzucenia inwestycji w trakcie trwania projektu pilota¿owego opiera siê na za³o¿eniu, ¿e decyzja o zakoñczeniu projektu pilota¿owego
podejmowana jest w momencie, w którym wartoæ opcji w danym wêle jest ujemna. Obliczenia przebiegaj¹ zgodnie z poni¿szymi formu³ami:
C (n, j ) = Max [0, V (n, j ) − E ]

(12)

⎡ p ∗ C (i + 1, j + 1) + q ∗ C (i + 1, j )
⎤
− N , 0 ⎥ dla i < n, j ≤ i
C (i, j ) = Max ⎢
1 + r ∗ Δt
⎣
⎦

(13)

Wyniki obliczeñ prezentuje tabela 5.
£¹czna wartoæ opcji na przeprowadzenie inwestycji i rezygnacjê w trakcie trwania
projektu pilota¿owego wynosi 61,17 mln z³ (sama opcja rezygnacji jest zatem warta
19,08 mln z³). Przyk³ad ten wskazuje, ¿e posiadanie opcji rezygnacji mo¿e korzystnie wp³ywaæ na wartoæ inwestycji.
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Tabela 5
Kalkulacja wartoci inwestycji (Ci,j) z mo¿liwoci¹ porzucenia inwestycji
w trakcie projektu pilota¿owego
Okres (kwarta³y)

5.

PODSUMOWANIE

Inwestycje naftowe, w tym eksploatacja z³ó¿ wêglowodorów nios¹ ze sob¹ wiele wyzwañ, z których jednym z najistotniejszych jest osi¹gniêcie ekonomicznej op³acalnoci
i uzyskanie wartoci dodanej dla inwestora. Op³acalnoæ ta zale¿y od niepewnego bilansu
pomiêdzy kosztami, a przychodami osi¹gniêtymi dziêki wprowadzeniu inwestycji w ¿ycie
i wymaga zastosowania odpowiednich metod wyceny inwestycji.
Analiza efektywnoci inwestycji oparta na wycenie opcji realnych umo¿liwia pokonanie ograniczeñ wskaników, opartych na zdyskontowanych przep³ywach pieniê¿nych, choæ
nie jest ich substytutem a uzupe³nieniem. £¹czy w sobie metody dyskontowe i wycenê powstaj¹cych podczas prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej opcji realnych w bardziej zaawansowane narzêdzie, dostarczaj¹ce szczegó³owych informacji decydentom. Daje to
szansê unikniêcia kosztownych b³êdów na etapie planowania i realizacji inwestycji, a tak¿e
pozwala na wprowadzenie w ¿ycie projektów inwestycyjnych, które w wietle tradycyjnych metod s¹ nieop³acalne, a w rzeczywistoci stwarzaj¹ przedsiêbiorstwom znacz¹ce perspektywy rozwoju. Jest to szczególnie wa¿ne w obecnych czasach, gdy zwiêksza siê rynkowa konkurencja, rosn¹ koszty zwi¹zane z wydobyciem wêglowodorów, a co za tym idzie
znacznie zmniejsza siê margines b³êdu, na który mog¹ sobie pozwoliæ firmy naftowe.
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