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1. Aktualność problemu badawczego ujętego w pracy
Funkcjonowanie przedsiębiorstw górniczych i wchodzących w ich skład kopalń
w konkurencyjnym

otoczeniu

determinuje

konieczność

dostosowania

ich

zdolności

produkcyjnych do zapotrzebowania rynku dla prowadzenia ekonomicznie efektywnej
działalności, przy równoczesnym minimalizowaniu jej negatywnego wpływu na środowisko
naturalne. Spełnienie tych warunków ściśle wiąże się z działalnością inwestycyjną. Jej rola jest
zatem niezmiernie ważna, a zakres obszerny i skomplikowany. Zapewnienie odpowiednich
zdolności produkcyjnych oraz ochrony środowiska naturalnego wymaga bowiem planowania,
a następnie zrealizowania inwestycji dla prawidłowego przebiegu procesów produkcji kopaliny.
Inwestycje górnicze, mogą mieć charakter odtworzeniowy lub rozwojowy. Projekty
zaliczone do drugiej grupy inwestycji, są w recenzowanej pracy przedmiotem zainteresowania
mgr inż. Andrzeja Serwickiego. Charakteryzują się tym, że:
-

mają rozwojowy charakter (nowe budownictwo, rozbudowa, modernizacja) i wpływają
na zwiększenie zdolności produkcyjnych lub użytkowych,

-

są zazwyczaj realizowane w ramach budownictwa inwestycyjnego, polegającego na
wykonywaniu nowych i modernizacji istniejących obiektów,

-

zwykle charakteryzują się relatywnie dużym zakresem rzeczowym, obejmującym wiele
powiązanych ze sobą zadań realizowanych w ramach projektu inwestycyjnego,
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-

najczęściej charakteryzują się wieloletnim okresem przygotowania, realizacji oraz
eksploatacji (od kilku do nawet kilkudziesięciu lat),

-

przeważnie wymagają poniesienia relatywnie wysokich nakładów inwestycyjnych,
które nie zwracają się w krótkim okresie czasu (są zamrożone na wiele lat),

-

z reguły są finansowane z wielu źródeł, tzn. mają złożoną strukturę finansowania,
składającą się z źródeł własnych i obcych.

Można powiedzieć, że projekty tego typu zwykle mają złożony charakter. Do oceny
ekonomicznej efektywności tej grupy inwestycji można stosować trzy podejścia, które
obejmują rachunki: deterministyczny, probabilistyczny oraz, opcyjny.
Podejście, które opiera się na rachunku deterministycznym, zakłada wykorzystanie metod
dynamicznych przy uwzględnieniu zasady kompleksowości. Metody dynamiczne, nazywane
złożonymi, uwzględniają zmiany wartości pieniądza w czasie i opierają się na analizie
zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (Discounted Cash Flow) przeprowadzonej dla
wybranego, wieloletniego okresu przygotowania, realizacji i eksploatacji inwestycji. Do
najczęściej wyróżnianych w literaturze metod opartych na analizie DCF należy zaliczyć metody
wartości zaktualizowanej netto NPV (Net Present Value) i wewnętrznej stopy zwrotu IRR
(Internal Rate of Return) oraz ich modyfikacje, m.in. wskaźnik wartości zaktualizowanej netto
NPVR (np. Net Present Value Ratio) i metodę zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu
MIRR (Modified Internal Rate of Return), a także metodę okresu zwrotu nakładów
inwestycyjnych DPP (Discounted Payback Period).
Należy zauważyć, że dokonanie oceny przy wykorzystaniu wyżej wymienionych metod,
wymaga rozwiązania trzech podstawowych problemów:
1) wyznaczenie odpowiedniego poziomu stopy dyskontowej, stanowiącej podstawę
uwzględnienia zmiany wartości pieniądza wraz z upływem czasu,
2) prognozowanie

wartości

poszczególnych

elementów

przepływów

pieniężnych

w okresie przygotowania, realizacji i eksploatacji inwestycji,
3) wymóg pewności kształtowania się wartości parametrów wejściowych do rachunku
oceny.
Osiągnięcie tego ostatniego wymogu jest bardzo rzadko możliwe, gdyż w górnictwie
występuje niepewność, która zaczyna się od oszacowania zasobów i parametrów
jakościowych złoża, a następnie dotyka wszystkich kolejnych procesów realizowanych
w ramach produkcji węgla kamiennego. Niepewność może dotyczyć wielu czynników
rynkowych, które stanowią parametry wejściowe do oceny ekonomicznej efektywności
inwestycji górniczych. Wśród podstawowych z nich najczęściej wyróżnia się ceny surowca,
wielkość sprzedaży, nakłady inwestycyjne, koszty oraz stopę dyskontową wyrażoną kosztem
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kapitału. Jeśli niepewność, rozumianą jako brak przewidywalności kształtowania się tych
czynników w przyszłości, można skwantyfikować, to przyjmuje się, że dla pełniejszej
wiarygodności ocenę ekonomicznej efektywności inwestycji należy uzupełnić o ocenę ryzyka
nieosiągnięcia spodziewanych efektów ekonomicznych lub poniesienia straty. W tym celu,
w ramach deterministycznego podejścia do oceny ekonomicznej efektywności inwestycji przy
wykorzystaniu NPV, dość często wykorzystuje się analizę wrażliwości. Wynikiem jej
zastosowania jest więc pozyskanie informacji o wpływie zmian określonych czynników ryzyka
na efektywność ekonomiczną inwestycji. Należy podkreślić, że analiza wrażliwości nie stanowi
pełnego

rozwiązania

problemu

oceny

ekonomicznej

efektywności

inwestycji

przy

uwzględnieniu ryzyka. Powodem tego jest jej założenie ceterbis paribus, którego
konsekwencją jest obliczanie ekonomicznej efektywności przy zmianie wyłącznie jednego
wybranego czynnika ryzyka i stabilizacji pozostałych. W praktyce taka sytuacja nie występuje.
Z tego względu znacznie ważniejsze znaczenie od analizy wrażliwości ma inne podejście
do oceny efektywności ekonomicznej z uwzględnieniem ryzyka inwestycji górniczych, które
opiera się na rachunku probabilistycznym. W tym podejściu, które można zrealizować na
podstawie symulacji scenariuszowej lub symulacji Monte Carlo, jest badany wpływ
jednocześnie

wielu

zdefiniowanych

kombinacji

czynników ryzyka

na

ekonomiczną

efektywność wariantu inwestycyjnego. W toku wykorzystania symulacji scenariuszowej
i Monte Carlo uzyskuje się informacje o wartościach oczekiwanych µ danego kryterium
decyzyjnego oraz o ryzyku mierzonym jego odchyleniem standardowym σ. Przyjmując, że
podstawowym kryterium decyzyjnym w kopalniach jest wartość NPV, zastosowanie symulacji
pozwala więc na uzyskanie informacji o oczekiwanych efektach ekonomicznych mierzonych
µNPV, a także o wskaźniku reprezentującym ryzyko σNPV. Relacja wyników σNPV/µNPV w postaci
współczynnika zmienności CVNPV stanowi podstawę podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Podejścia deterministyczne i probabilistyczne stosowane do oceny inwestycji zakładają, że
podjęcie decyzji o ich realizacji zobowiązuje do jej nieprzerwanego wykonania. Tymczasem,
większości inwestycji towarzyszy wiele możliwości – opcji reagowania na pojawiające się
informacje determinujące ryzyko. Możliwość skorzystania z tych opcji określa się
elastycznością decyzyjną. W szczególności elastyczność ta osiąga największe wartości, gdy
jednocześnie występuje wysoka niepewność i istnieją możliwości reagowania na jej możliwe
skutki w postaci wielu opcji. Należy podkreślić, że mimo dużego zainteresowania środowiska
naukowego uwzględnianiem wartości elastyczności decyzyjnej w ocenie efektywności
ekonomicznej inwestycji górniczych, skala nierozwiązanych zagadnień związanych z tym
podejściem jest znaczna i powoduje potrzebę jego doskonalenia oraz weryfikacji przydatności.
Dlatego podjęty przez Autora problem badawczy uznaję za aktualny i ważny w aspekcie
oceny ekonomicznej efektywności projektów inwestycyjnych, w tym przede wszystkim
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z punktu widzenia wykorzystania opcji rzeczowych. Recenzowana praca doktorska jest jedną
z niewielu polskich prac naukowych, które poruszają tematykę wyceny wartości strategicznej
złożonych górniczych projektów inwestycyjnych.
2. Strona formalna i kompozycja pracy
Przedmiotowa praca łącznie obejmuje 192 strony maszynopisu. Została podzielona na pięć
rozdziałów i opatrzona wstępem oraz podsumowaniem. W pracy zawarto bibliografię, słownik
pojęć wykorzystywanych w pracy, spis rysunków i tabel oraz kod MATLAB.
W bibliografii, podzielonej na książki, czasopisma, raporty i inne oraz strony internetowe,
znajduje się łącznie 114 pozycji (odpowiednio 39, 57, 10 i 8 pozycji). Wszystkie pozycje
bibliograficzne zostały wykorzystane w pracy, za wyjątkiem jednej pozycji (6) w źródłach
internetowych. Należy zauważyć, że niektóre pozycje literaturowe, na które powołuje się Autor
w pracy, nie zostały przedstawione w bibliografii. Dotyczy to źródeł pod rysunkami 2, 5, 14.
Ponadto Autor pod wieloma rysunkami nie wskazuje źródeł literaturowych. Dotyczy to
rysunków 6, 11, 14, i od 25 do 38, a także pod tabelami 8 i 9. należy tutaj stwierdzić, że nawet
jeżeli rysunki i tabele są autorstwa Pana mgr inż. Andrzeja Serwickiego, to należy je podpisać
„źródło: opracowanie własne”. Wielokrotnie Autor nie podaje stron pozycji literaturowych, na
które się powołuje (np. przypisy 98, 99). Natomiast w bibliografii strony są przytaczane, nawet
jeżeli na wybrane dzieło Autor powołuje się wiele razy. Ponadto bibliografia nie została
uszeregowana alfabetycznie, co utrudnia śledzenie źródeł literaturowych, na które Autor się
powołuje.
Przedmiotowa praca została podzielona na pięć rozdziałów.
W rozdziale I zdefiniowano i przybliżono problematykę złożonych górniczych projektów
inwestycyjnych oraz wskazano na ich cechy charakterystyczne. Specyfika ta polega na
wysokiej

kapitałochłonności, sekwencyjności oraz długim okresie fazy inwestycyjnej (do

momentu rozpoczęcia produkcji) i długim okresie fazy operacyjnej. Czas trwania fazy
inwestycyjnej oraz fazy operacyjnej sprawia, iż inwestycje górnicze są szczególnie wrażliwe
na

poziom

cen

surowców,

które

podlegają

wahaniom

krótkoterminowych

oraz

długoterminowym cyklom koniunkturalnym; czynniki te kwalifikuje się do czynników ryzyka
rynkowego. W dalszej części rozdziału I wskazano, że szczególnie istotnym aspektem,
związanym z realizacją projektów górniczych, jest występowanie czynników ryzyka
związanych z wielkością oraz jakością bazy zasobowej, a także możliwościami technicznymi
zrealizowania planowanego poziomu wydobycia. Tę grupę czynników ryzyka zaliczono do
czynników ryzyka natury własnej. W rozdziale I opisano ponadto metody klasyfikacji zasobów
zgodnie z polskimi i międzynarodowymi kodeksami raportowania aktywów geologicznogórniczych.
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Ponieważ Autor w swojej pracy skupił się na projektach inwestycyjnych w górnictwie miedzi,
w rozdziale I scharakteryzowano rynek miedzi oraz charakterystykę ryzyka rynkowego na tym
rynku. W pracy podkreślono fakt, że jednorodność produktowa przedsiębiorstw górniczych
wydobywających rudy miedzi sprawia, że podmioty te są w zasadzie całkowicie uzależnione
od cen miedzi notowanych na rynkach międzynarodowych. Dlatego w rozdziale I
przedstawiono podstawowe sposoby prognozowania indeksów cen towarów (commodities),
w tym, podejście bazujące na długoterminowym koszcie krańcowym (long run marginal cost),
skupiające się na szacowaniu kosztów dla krańcowych mocy produkcyjnych. Opisano tutaj
podstawowe procesy stochastyczne, wykorzystywane do prognozowania cen surowców
mineralnych, w tym omówiono cechy geometrycznego ruchu Browna oraz zalety modelu
powracającego do średniej, jako narzędzi najczęściej wykorzystywanych do modelowania cen
surowców.
W rozdziale II przedstawiono metody wartości zaktualizowanej netto (NPV) oraz
wewnętrzną stopę zwrotu (IRR), oparte o zdyskontowane przepływy finansowe (DCF),
wykorzystywaną oceny ekonomicznej efektywności projektów inwestycyjnych. Wskazano na
problemy związane z wykorzystaniem tych metod w ocenie ekonomicznej efektywności
inwestycji, które powodują uzyskiwanie zaniżonej wartości fundamentalnej względem
rynkowych cen transakcyjnych, co prowadzi do wniosku, iż metody te w niepełny lub
niewłaściwy sposób odzwierciedlają rynkową wartość aktywów.
W

rozdziale

II

wskazano

na

konieczność

uwzględnienia

ryzyka

w

rachunku

zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wskazano na metody, które uwzględniają ryzyko
w ocenie ekonomicznej efektywności inwestycji w koszcie kapitału finansującego inwestycję,
jak średnioważony koszt kapitału - WACC (weighted average cost of capital) i stopa
dyskontowa z uwzględnieniem ryzyka - RADR (risk adjusted discount rate ). Ponadto
scharakteryzowano analizę wrażliwości, metodę scenariuszową, metodę Monte Carlo oraz
analizę drzew decyzyjnych jako te, które pozwalają na uwzględnienie i ocenę ryzyka
w rachunku ekonomicznej efektywności inwestycji. Zaprezentowane metody oceny ryzyka
pomijają możliwość działań nakierowanych na dostosowywanie strategii operacyjnych do
warunków otoczenia oraz wykorzystywanie nadarzających się szans. Dlatego podkreślono
fakt, iż stosowanie klasycznych metod może prowadzić do niedoszacowania wartości rynkowej
projektów.
W rozdziale III przedstawiono opcyjnie podejście do wyceny aktywów rzeczowych, które
powstają po realizacji projektu górniczego. Na wstępie scharakteryzowano opcje finansowe,
przedstawiono ich typy oraz stosowaną terminologię. W dalszej kolejności scharakteryzowano
opcje rzeczowe, nakreślono przesłanki, które przyczyniły się do powstania teorii wyceny opcji
rzeczowych oraz zaprezentowano jego zalety. Warto podkreślić, że analiza opcji rzeczowych
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została przedstawiona jako rozszerzenie metod opartych na zdyskontowanych przepływach
pieniężnych (DCF), pozwalające na przeprowadzenie pełniejszej analizy i uchwycenie
wartości elastyczności decyzyjnej tkwiącej w projekcie. W rozdziale przedstawiono różne
rodzaje opcji rzeczowych. Przeprowadzono analizę najczęściej spotykanych podejść do
wyceny w ramach metod opcyjnych , przedstawiając ich główne charakterystyczne cechy na
przykładzie modelu Blacka-Scholesa (-Mertona) oraz metodyki z wykorzystaniem tzw.
podejścia MAD (Marketed Asset Disclaimer). Rozdział zakończono podsumowaniem
ograniczeń, jakie posiadają opcje rzeczowe w kontekście braku możliwości ujęcia czynników
ryzyka własnego.
W rozdziale IV wskazano na problem wyceny projektów w warunkach występowania ryzyka
własnego jak i rynkowego. Wskazano na możliwość wykorzystania tzw. zintegrowanego
modelu wyceny obejmującego przeprowadzenie dekompozycji problemu inwestycyjnego.
W rozdziale tym wskazano na zmodyfikowaną koncepcję Firshera, która w dalszej części
pracy została wykorzystana do opracowania autorskiej procedury wyceny złożonych projektów
inwestycyjnych z wykorzystaniem analizy opcji rzeczowych i teorii użyteczności. Autorska
metodyka składa się z 4 następujących po sobie etapów:
I.

Obejmujący budowę modelu DCF, ocenę ekonomicznej efektywności projektu
metodami NPV i IRR;

II.

Obejmujący identyfikację kluczowych czynników ryzyka rynkowego oraz własnego,
przeprowadzenie analizy wrażliwości projektu;

III.

Obejmujący wycenę rynkowych czynników ryzyka z wykorzystaniem podejścia MAD
oraz symulacji Monte Carlo;

IV.

Gdzie wycena rynkowych czynników ryzyka oraz czynników ryzyka własnego przez
rozszerzenie analizy opcji rzeczowych o wykorzystanie teorii użyteczności.

W rozdziale V zweryfikowano proponowane podejście na przykładzie projektu rozbudowy
kopalni miedzi na obszar w sąsiedztwie eksploatowanych złóż. Weryfikacja obejmowała ww.
etapy procedury wyceny złożonych projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem analizy opcji
rzeczowych i teorii użyteczności. Autor do obliczeń wykorzystał arkusz kalkulacyjny do
zbudowania modelu DCF i oceny ekonomicznej efektywności projektu metodami NPV i IRR.
Następnie metodą analizy wrażliwości zbadał wpływ czynników rynkowych (ceny miedzi
i srebra, kurs wymiany walut) oraz czynników własnych (poziom nakładów inwestycyjnych,
kosztów operacyjnych, możliwość osiągnięcia zakładanego poziomu wydobycia, zawartość
miedzi w rudzie) na wartość NPV projektu. Kolejnym krokiem badań była wycena rynkowych
czynników ryzyka z wykorzystaniem podejścia MAD oraz symulacji Monte Carlo.
Zaprezentowana w pracy metodyka pozwala na uwzględnianie w analizie czynników ryzyka
mających swoje źródła na rynku surowcowym oraz czynników ryzyka wynikających z natury
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własnej realizowanego projektu górniczego. Proponowane podejście tworzy model wyceny
projektów inwestycyjnych, który może być wykorzystywany w przypadku, gdy mają one
złożony charakter.
Podsumowując uważam, że kompozycja recenzowanej pracy doktorskiej jest przejrzysta
i zwarta. Kolejność rozdziałów uważam za właściwą, stwarzającą czytelnikowi możliwość
efektywnego studiowania zaproponowanych w pracy rozwiązań o charakterze teoretycznym
i utylitarnym.
3. Wartość naukowa pracy
W recenzowanej pracy jako cel główny mgr inż. Andrzej Serwicki przyjął opracowanie
spójnej teoretycznie, uniwersalnej metodyki wyceny złożonych projektów inwestycyjnych
o dużym zakresie ryzyka własnego. Osiągnięcie tego celu wiązało się z osiągnięciem trzech
celów poznawczych, tj.:
1) wskazanie konieczności wykorzystywania w procesach wyceny złożonych projektów
inwestycyjnych metod umożliwiających ewaluację wartości elastyczności decyzyjnej,
2) usystematyzowanie

i

uporządkowanie

dotychczasowego

dorobku

w

zakresie

stosowania w procesach wyceny złożonych projektów inwestycyjnych metod bazujących
na teorii opcji rzeczowych,
3) konstruktywna krytyka oraz przezwyciężenie ograniczeń stosowania technik analizy
opcji rzeczowych w przypadkach wyceny projektów charakteryzujących się dużym
zakresem występowania ryzyka własnego
oraz dwóch celów utylitarnych:
4) opracowanie metodyki wyceny złożonych projektów inwestycyjnych pozwalającej na
spójną wycenę ryzyka rynkowego i własnego,
5) weryfikacja

opracowanej

metodyki

oraz

porównanie

uzyskiwanych

rezultatów

w odniesieniu do wyników otrzymywanych z wykorzystaniem powszechnie stosowanych
metod wyceny projektów.
Realizacji celu głównego i celów cząstkowych towarzyszyło potwierdzenie przyjętej tezy,
iż wycena złożonych projektów inwestycyjnych – ze względu na ich zakres – powinna
uwzględniać spójną ocenę oddziaływania ryzyka rynkowego oraz własnego. Z tezą główną
związane są następujące hipotezy cząstkowe:
1) tradycyjne metody oceny opłacalności projektów nie doszacowują wartości projektów
inwestycyjnych – w szczególności przedsięwzięć o dużym zakresie złożoności,
2) analiza opcji rzeczowych w swej tradycyjnej wersji nie pozwala na sprawiedliwą wycenę
wszystkich czynników ryzyka projektu – w tym w szczególności ryzyka własnego,
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3) opracowanie metodyki integrującej analizę opcji rzeczowych z teorią użyteczności
pozwala

na

skuteczne

przeprowadzenie

pełnej,

uzasadnionej

teoretycznie

i merytorycznie, wyceny złożonych projektów inwestycyjnych.
Należy stwierdzić, że Autor konsekwentnie w swojej pracy osiąga postawione cele
poznawcze, przez dokonanie krytycznej analizy dorobku z zakresu wykorzystywanych metod
wyceny projektów inwestycyjnych. Praca przedstawia zalety opisywanych podejść oraz
podkreśla ograniczenia związane z ich możliwościami aplikacyjnymi. Głównymi motywami
poszukiwania bardziej zaawansowanych narzędzi, pozwalających na oszacowanie pełnej
wartości projektu, były ograniczenia metod wyceny, tzn. NPV w analizie DCF, a także metod
analizy wrażliwości, scenariuszowych, Monte Carlo i opcji rzeczowych. Dlatego Autor
skoncentrował swoją uwagę na wykorzystaniu metod opcyjnych, jako najbardziej
odpowiednich pod względem elastyczności decyzyjnej, prezentując oryginalne podejście
szacowania wartości złożonych projektów inwestycyjnych uwarunkowanych występowaniem
rynkowych i własnych czynników ryzyka.
Autorskie podejście polega na wykorzystaniu różnych metod wyceny złożonych górniczych
projektów inwestycyjnych w czterech następujących po sobie etapów. Punktem wyjścia
metodyki jest tradycyjna metodyka DCF, która w kolejnych etapach została rozszerzona
o analizę wrażliwości, symulację Monte Carlo, analizę opcji rzeczowych (ROA) oraz o teorię
użyteczności. Wyniki obliczeń każdego etapu są podstawą do obliczeń w etapie następującym.
Wyniki kolejnych etapów mogą być interpretowane samodzielnie, dodatkowo dostarczają
nowych informacji, co ma szczególne znaczenie w przypadku prowadzenia pogłębionej
wyceny w celu pełnego ujęcia rynkowych oraz własnych czynników ryzyka. Metodykę
opracowano przy założeniu odrzucenia konieczności występowania w publicznym obrocie
bliźniaczego instrumentu rynkowego dla wycenianych aktywów.
Tak więc, jako oryginalne osiągnięcie Autora należy zaliczyć analizę opcji rzeczowych,
wykorzystującą algorytmy teorii użyteczności. Według Autora pozwala to na sprawiedliwą
wycenę ryzyka specyficznego projektu. Ponadto w pracy zaprezentowano rozszerzenie
drzewa dwumianowego o potencjalne wartości, wynikające z występowania czynników ryzyka
własnego.
W recenzowanej pracy przedstawiono, w jaki sposób etapowa realizacja projektu
inwestycyjnego może prowadzić do dekompozycji projektu na dwie fazy, tzw. fazę uczenia się
(traktowana jako opcja oczenia się) i fazę inwestycyjną. Autor przyjął, że przedsiębiorstwo
górnicze posiada tę opcję do momentu powstania konieczności podjęcia ostatecznej decyzji
o zaangażowaniu w realizację projektu. Do tego czasu przedsiębiorstwo górnicze posiada
możliwość prowadzenia rozpoznania złoża oraz oczekiwania na weryfikację prognoz
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rynkowych. Autor przyjął również, że analizowany w części empirycznej projekt, narażony jest
na oddziaływanie dwóch głównych rodzajów czynników ryzyka – rynkowych oraz własnych.
Z punktu widzenia podjęcia decyzji o realizacji projektu istotniejsze wydają się czynniki ryzyka
własnego, ponieważ są to czynniki specyficzne dla danego przedsięwzięcia (np. wielkość
projektu, zawartość składnika użytecznego, możliwy do uzyskania poziom wydobycia etc.).
Czynniki ryzyka własnego dotyczą zatem konkretnej lokalizacji, podczas gdy czynniki natury
rynkowej mają wpływ na wszystkie podmioty działające w branży.
Mgr inż. Andrzej Serwicki zweryfikował poprawność stosowania opracowanej metodyki na
przykładzie rozbudowy kopalni miedzi, przez co osiągnął wszystkie cele utylitarne, a także
potwierdził sformułowaną tezę pracy doktorskiej.
Podczas lektury opracowania pojawiły się następujące uwagi szczegółowe i pytania do
Doktoranta, niektóre o charakterze dyskusyjnym:
1. Na str. 11 w pierwszej hipotezie Autor stwierdził, iż tradycyjne metody oceny opłacalności
projektów nie doszacowują wartości projektów. To zdanie może być dyskusyjne. Czy
tradycyjne metody mogą również przeszacowywać wartości projektów inwestycyjnych?
2. W drugiej hipotezie (str. 11) Autor stwierdza, że analiza opcji rzeczowych w swej
tradycyjnej wersji nie pozwala na sprawiedliwą wycenę wszystkich czynników ryzyka
projektu – w tym w szczególności ryzyka własnego. Na czym ma polegać owa
„sprawiedliwość”?
3. W trzeciej hipotezie na str. 11 Autor stwierdza, że opracowanie metodyki integrującej
analizę opcji rzeczowych z teorią użyteczności pozwala na skuteczne przeprowadzenie
pełnej, uzasadnionej teoretycznie i merytorycznie, wyceny złożonych projektów
inwestycyjnych. Czy hipoteza nie powinna odnosić się raczej do wykorzystania
opracowanej metodyki? Na czym ma polegać „skuteczność” proponowanej metodyki?
4. Na str. 11 w głównym celu pracy Autor używa określenia „metodyka” w stosunku do
wyceny złożonych projektów inwestycyjnych. Na str. 15 w stosunku do tej samej wyceny
Autor używa pojęcia „metodologia”. Na rys. 21 (str. 123) użyto z kolei słowa „procedura”.
Jeszcze inaczej Autor na str. 140 opisuje rzeczoną wycenę jako „model”. I znowu na str.
151, w podsumowaniu Autor powraca do pojęcia zarówno „metodyki” jak i „metodologii”.
Natomiast w tytule pracy doktorskiej Autor pisze: Zintegrowana „metoda” wyceny wartości
strategicznej złożonych projektów inwestycyjnych. Które z tych określeń jest prawidłowe?
5. Na str. 14 Autor stwierdza, że zweryfikował proponowane podejście na przykładzie
„hipotetycznego projektu rozbudowy kopalni miedzi na obszar w sąsiedztwie
eksploatowanych złóż”. Na str. 125 stwierdza, że „weryfikacja nastąpiła na „przykładzie
projektu górniczego do etapu przeróbki flotacyjnej”. Z kolei na str. 153 Autor pisze
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o „projekcie budowy kopalni miedzi”. Które z tych określeń dotyczących rozpatrywanego
projektu są właściwe?
6. W przypisach oraz w bibliografii Autor całkowicie pominął dorobek naukowy z ostatnich
lat wielu polskich autorów afiliowanych np. w Akademii Górniczo Hutniczej, Instytucie
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Politechnice Śląskiej, Politechnice
Wrocławskiej. Warto ten niedostatek uzupełnić, jeżeli Autor ma na myśli w przyszłości
opublikowanie wyników swoich badań.
Podsumowując uważam, że praca zasługuje na wysoką ocenę pod względem naukowym.
Wyrażam nadzieję, że przedstawiona do recenzji praca zostanie opublikowana, z korzyścią
dla instytucji oraz organizacji zainteresowanych problematyką wyceny złożonych górniczych
projektów inwestycyjnych. Praca również może dotyczyć złożonych projektów inwestycyjnych
realizowanych w innych branżach.
4. Wnioski końcowe
Praca stanowi oryginalne i ważne osiągnięcie naukowe mgr inż. Andrzeja Serwickiego.
Na podstawie przeprowadzonych wstępnych badań, Doktorant samodzielnie sformułował
problem naukowy oraz wyznaczył cele badawcze i utylitarne. Dla osiągnięcia celów pracy oraz
rozwiązania problemu badawczego, opracował model badawczy, dobrał metody badawcze
oraz przeprowadził cały proces badawczy. Na podstawie osiągniętych wyników badań
Doktorant sfomułował poprawnie wnioski, które odnoszą się zarówno do części badawczej
pracy jak i pozwalają na zastosowanie wyników pracy w procesie wyceny złożonych
górniczych projektów inwestycyjnych. W rozwiązaniu problemu badawczego Doktorant
wykazał się dużą wiedzą w dyscyplinie naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo
i Energetyka.
Do wkładu własnego Doktoranta w rozwój dyscypliny naukowej Inżynieria Środowiska,
Górnictwo i Energetyka należałoby zaliczyć przede wszystkim:
1) usystematyzowanie dotychczasowego dorobku w zakresie stosowania w procesach
wyceny złożonych górniczych projektów inwestycyjnych metod bazujących na teorii
opcji rzeczowych,
2) umiejętne usunięcie ograniczeń stosowania analizy opcji rzeczowych w przypadkach
wyceny projektów charakteryzujących się dużym zakresem występowania ryzyka
własnego,
3) opracowanie metodyki wyceny złożonych górniczych projektów inwestycyjnych
pozwalającej na wycenę ryzyka rynkowego i własnego,
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4) weryfikacja opracowanej metodyki oraz porównanie uzyskiwanych rezultatów
w odniesieniu

do

wyników

otrzymywanych

z

wykorzystaniem

powszechnie

stosowanych metod wyceny projektów.
Oryginalność opracowanej metodyki, w odróżnieniu od innych znanych, stanowi to, że
przedstawia spójną teoretycznie, uniwersalną metodykę wyceny złożonych projektów
inwestycyjnych o dużym zakresie ryzyka własnego. Oprócz charakterystycznego dla prac
badawczych omówienia zagadnień będących przedmiotem dociekań naukowych, praca
zawiera wyniki własnych badań, które czynią pracę użyteczną dla praktyki zarządzania
złożonymi górniczymi projektami inwestycyjnymi.
Recenzowana praca doktorska spełnia wymagania pracy naukowej. Ma wyważoną
objętość, właściwy i logiczny układ oraz poprawnie dobrany materiał ilustracyjny
i blibliograficzny. Uwagi recenzenta, które dotyczą sfery redakcyjnej pracy, nie umniejszają jej
wartości naukowej.
W podsumowaniu stwierdzam, że recenzowana praca doktorska mgr inż. Andrzeja
Serwickiego pt. „Zintegrowana metoda wyceny wartości strategicznej złożonych projektów
inwestycyjnych” odpowiada warunkom określonym w art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca
2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.
z 2003 roku Nr 65, poz. 595 z późn. zm.).
Wnoszę o dopuszczenie tej pracy do publicznej obrony.
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