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Streszczenie 

 

Rozwojowi polskich przedsiębiorstw towarzyszy konieczność efektywnego zarządzania 
kapitałem ludzkim. Tradycyjny system premiowy ustępuje w tym przypadku miejsca programom 
opartym na opcjach menedżerskich, ze względu na ich adaptacyjny charakter. Rosnąca popularność 
tego typu programów wśród polskich przedsiębiorstw skłania do wnikliwej analizy ich konstrukcji 
oraz instrumentów na których są oparte. 

Zastosowanie opcji w programach menedżerskich umożliwia swobodne definiowanie 
warunków ograniczających możliwość ich wykonania. Odpowiednia konstrukcja tych warunków 
stanowi o skuteczności stworzonego programu. Mogą one obejmować zarówno okresy, w których 
wykonanie opcji nie będzie możliwe, jak również ekstrema osiągane przez instrument bazowy, czy 
wskaźniki określające możliwość wcześniejszego wykonania opcji przez menedżera. Ze względu 
na ilość warunków oraz ich zróżnicowany charakter, w przypadku programów menedżerskich 
zastosowanie znajdują głównie opcje egzotyczne. Skutkiem tego jest konieczność modyfikowania 
standardowych modeli wyceny opcji, co pozwoli na uwzględnienie w procesie wyceny 
zastosowanych w programie warunków. 

Celem pracy jest skonstruowanie programu skutecznie motywującego pracowników, który 
będzie odporny na działania związane z zarówno z kreatywną księgowością, jak również na 
załamania rynku. Odporność na kryzysy gospodarcze, pozwoli na zredukowanie kosztów 
związanych z koniecznością anulowania programów, które zostają przerwane ze względu na 
niespełnienie warunków rynkowych przez pracowników (brak możliwości realizacji założonego 
w programie wzrostu ceny akcji). Jednocześnie prowadzone badania mają na celu zaproponowanie 
modelu wyceny, który pozwoli na uwzględnienie poszczególnych warunków przy konstruowaniu 
opcji menedżerskiej. 

W niniejszym referacie przedstawiona jest kontynuacja badań nad wyceną opcji 
menedżerskich wykorzystując model oparty na metodzie różnic skończonych. Schemat wyceny 
stanowi natomiast zmodyfikowane podejście zaproponowane przez Hulla i White’a [2002]. 
Modyfikacjami objęto zarówno sam model wyceny, jak również konstrukcję programu. W oparciu 
o badania przeprowadzone przez Huddarta i Langa [1996], wprowadzono różną wartość wskaźnika 
odejść dla okresu nabywania uprawnień, oraz dla okresu otwartego. Kolejną modyfikacją 
wprowadzoną odnośnie do wskaźnika odejść jest zastosowanie w miejsce stałej stopy tego 
wskaźnika, postaci funkcyjnej zależnej od czasu oraz wartości akcji opracowanej na podstawie 
rozwiązania zaproponowanego przez Musielę i Rutkowskiego [2005]. W przedstawionym modelu 
wprowadzono również szereg modyfikacji opartych na wynikach badań Carpenter [1998] oraz 
Huddarta i Langa [1996]. Badania te wskazują wzorce zachowań pracowników objętych 



programami motywacyjnymi opartymi na opcjach i pozwalają na kształtowanie warunków 
w zależności od docelowej grupy pracowników. Nie pozostają tym samym bez wpływu na model 
wyceny. Wyniki dotychczasowych badań przedstawiają wycenione opcje menedżerskie oraz 
wpływ i interpretację poszczególnych warunków z uwagi na ich skuteczność, wpływ na przebieg 
i wartość programu.  

Dalsze modyfikacje modelu wyceny obejmują poszukiwanie innych postaci wskaźnika 
odejść, niż zaproponowana w dotychczasowych badaniach, oparta na opcji barierowej. W związku 
z rozszerzaniem dostępności programów menedżerskich dla przedsiębiorstw, celem dalszych badań 
jest także możliwość włączania do modelu wyceny nowych warunków. Stanowić miałyby je ceny 
akcji spółek będących bezpośrednimi konkurentami przedsiębiorstwa lub spółek z danego sektora. 
W związku z tym, przedmiotem badań prowadzonych z uwagi na powstającą pracę doktorską, 
byłoby zastąpienie metody różnic skończonych, modelem kopuli. Zastosowanie kopuli do wyceny 
opcji menedżerskich pozwoli na uwzględnienie dotąd niestosowanych w programach opcji 
menedżerskich warunków opartych na cenach akcji spółek niezwiązanych bezpośrednio 
z programem motywacyjnym. Konieczna jest jednak modyfikacja, która pozwoli na włączenie do 
modelu wspomnianego już wskaźnika odejść, oraz pozostałych warunków wykorzystywanych 
w prowadzonych przeze mnie badaniach. 

 
 

Literatura 
 
[1] Carpenter J. (1998), The exercise and valuation of executive stock options, Journal of 

Financial Economics, nr 48, s 127-158. 
 

[2] Huddart S., Lang. M. (1996), Employee Stock Option Exercises: An Empirical Analysis, 
Journal of Accounting and Economics, vol. 21, nr 1, s. 5-43. 
 

[3] Hull J., White A. (2002), How to value Employee Stock Options. 
 

[4] Jennergren L.P., Naslund B. (1993), A comment on „Valuation of Executive Stock Options 
and the FASB Proposal“, The Accounting Review, vol. 68, nr 1, styczeń 1993, s. 179-183. 
 

[5] Musiela M., Rutkowski M. (2005), Martingale Methods in Financial Modelling, Second 
Edition, Springer 2005. 
 

[6] Wilmott P. (2000), Paul Wilmott on Quantitive Finance, John Wiley and Sons Ltd. 2000. 

 


	Michał Łukowski
	MODELOWANIE WARTOŚCI OPCJI MENEDŻERSKICH
	Streszczenie


