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Streszczenie

Opcje menedżerskie, jako element ładu korporacyjnego, są powszech-

nie wykorzystywanym instrumentem służącym wynagradzaniu mene-

dżerów oraz pracowników. W tym kontekście rośnie ich popularność

również wśród polskich spółek. Analiza opcji menedżerskich wdraża-

nych w Polsce wskazuje jednak na wykorzystanie ich jako dodatko-

wej formy wynagradzania pozbawionej formy motywacyjnej w postaci

dodatkowych warunków stawianych objętym programem osób. Taka

forma opcji menedżerskich jest niezgodna z ich głównym przeznacze-

niem – realizacją celów stawianych spółce przez akcjonariuszy. Głów-

nym problemem jest w tym przypadku, oprócz braku dodatkowych

warunków programu, jest cena wykonania na ustalana na poziomie

znacznie niższym od rynkowej ceny akcji w momencie przyznawania

opcji. Ponadto w przypadku wielu opcji cena wykonania nie wynika

bezpośrednio z prognozowanych cen akcji spółki, a jest wyłącznie wy-

nikiem ustaleń pomiędzy zarządem i akcjonariuszami.

Wstępem do tematu wystąpienia jest analiza rynku opcji mene-

dżerskich. Celem analizy jest zbadanie łącznego wpływu opcji na we-
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wnętrzną i zewnętrzną sytuację spółek wdrażających programy mene-

dżerskie. Zwrócenie uwagi na zewnętrzne efekty opcji menedżerskich

pozwoli na określenie kosztu programu, który nie jest bezpośrednio

związany z realizacją wynikających z niej praw. Kosztem tym, szcze-

gólnie z uwagi na interesy akcjonariuszy, są ruchy cen akcji spółki

w momencie wdrożenia i wykonania opcji przez pracowników. Prze-

prowadzona analiza zdarzeń pozwoli na wyodrębnienie dwóch grup

programów menedżerskich wdrażanych w ostatnich dziesięciu latach

wśród polskich spółek – tych, które mają służyć faktycznej realizacji

celów przedsiębiorstwa oraz tych, które stanowią jedynie dodatkowy

element wynagrodzenia. Na wyniki analizy duży wpływ ma oczywiście

struktura akcjonariatu, przede wszystkim posiadanie dużego pakietu

akcji przez kadrę menedżerską, czy OFE. W przypadku stałej struktu-

ry akcjonariatu w spółce, wyniki analizy zdarzeń nie muszą stanowić

wiarygodnego źródła informacji o jakości programu.

Zaprezentowana we wstępie analiza wdrażanych opcji skłania do

zastanowienia się nad konstrukcją programów menedżerskich. Istotne

są tutaj przede wszystkim warunki, które muszą zostać spełnione przez

pracowników, aby wykonanie opcji było możliwe. Poza ceną akcji spół-

ki wdrażającej program warto zastanowić się nad włączeniem warun-

ków dotyczących spółek będących konkurentami przedsiębiorstwa, czy

działających w podobnych sektorach na rynkach zagranicznych. Po-

nadto pojawia się problem wyceny złożonych programów opcyjnych.

Oprócz warunków samego programu, konieczne jest ujęcie w modelu

wyceny niezupełności rynku i efektu rozmycia. Istotnym problemem

jest również brak dostępnych danych rynkowych cen opcji menedżer-

skich. Wobec przedstawionej złożoności instrumentu, zaproponowa-

nym modelem wyceny jest funkcja kopula. Pozwoli to na włączenie

do wyceny cen akcji spółek stanowiących bezpośrednich konkurentów
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analizowanej spółki, a więc pewien benchmark.

Istotnym elementem wyceny jest w przypadku opcji menedżer-

skich niezupełność rynku. W zaproponowanym modelu zostanie to

uwzględnione w procesie generowania ceny akcji spółki wdrażającej

program przez włączenie do niego funkcji użyteczności wskazującej

na stopień wykonywania opcji w każdym momencie jej życia. Podej-

ście to wynika z rozwiązań zaproponowanych przez Hulla i White’a

(2002), Westa (2009) oraz Biaginiego, Frittellego i Grassellego (2008).

Zastosowanie miary opartej na funkcji użyteczności pozwala również

na pominięcie w analizie danych historycznych dotyczących polityki

wykonywania opcji menedżerskich przez pracowników, co znacznie po-

prawia stosowalność modelu wyceny wśród polskich spółek.

Weryfikacja zaproponowanego modelu zostanie przeprowadzona w

oparciu o modele oparte na kopuli, ale dotyczące instrumentów noto-

wanych na rynkach. Przede wszystkim ma ona na celu zweryfikowanie

przyjętych w modelu założeń i ich zgodności z teorią finansów.
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