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1. Informacje o przebiegu pracy naukowo-badawczej

W roku 2002 ukończyłem studia magisterskie na ówczesnym wydziale Zarządzania
w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Pracę magisterską
pt.: „Ponadprzeciętne

zyski jako efekt optymalnego zarządzania portfelem

papierów

wartościowych" napisałem pod opieką dr inż. Stanisława Urbańskiego. W zrealizowanej
pracy potwierdziłem, iż ceny akcji, a co za tym idzie rynkowa wartość przedsiębiorstwa
notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w głównej mierze zależy od oczekiwanych
zysków przedsiębiorstwa. Osiągnięte wyniki badań w tym zakresie zachęciły mnie do
dalszego zgłębiania wiedzy z zakresu wyceny wartości przedsiębiorstw oraz wartości
inwestycji przez nie realizowanych. W związku z powyższym postanowiłem, iż będę
kontynuował pracę naukową nad tym zagadnieniem.
W roku 2002 rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii na
Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. W związku z kierunkiem, na którym
podjąłem

studia, moja praca naukowa skoncentrowała

ekonomicznych

aspektów

funkcjonowania

sektora

się na

badaniu finansowo-

przedsiębiorstw

górniczych

i energetycznych.
W roku 2007 obroniłem pracę doktorską pt.: „Metoda zabezpieczania wyniku finansowego
wytwórcy

energii elektrycznej bazującego

na węglu kamiennym", realizowaną

pod

kierunkiem Pana prof. dr hab. inż. Ireneusza Solińskiego. W roku 2009 rozpocząłem pracę
w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle na stanowisku adiunkta. Po obronie pracy
doktorskiej postanowiłem kontynuować swoje badania w kierunku wyceny i sposobu
finansowania inwestycji oraz przedsiębiorstw z sektora górniczego. W tym samym roku
podjąłem współpracę z firmą doradztwa inwestycyjnego, gdzie uzyskałem możliwość
praktycznego wykorzystania zdobywanej przeze mnie wiedzy. W ramach podjętej współpracy
realizowałem projekty związane z wyceną przedsiębiorstw, które służyły na potrzeby
pozyskiwania kapitału na finansowanie inwestycji poprzez emisję akcji, obligacji oraz dotacji
z Funduszy Unijnych. Głównym przedmiotem realizowanych projektów było opracowywanie
prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych oraz wniosków o dofinansowanie
w ramach projektów unijnych. Realizowałem projekty między innymi dla takich spółek jak:
Contimax S.A., Megaron S.A. czy też Comes S.A. Poza opracowywaniem prospektów
emisyjnych prowadziłem również szkolenia dla tych (i innych) firm z zakresu obowiązków
i praw, jakie firmy te będą miały po zmianie formy prawnej.

Moje zainteresowania naukowe po uzyskaniu stopnia doktora, koncertowały się w głównej
mierze na uszczegóławianiu zagadnień związanych z wyceną inwestycji realizowanych przez
przedsiębiorstwa górnicze. Wycena inwestycji jest jednym z elementów, niezbędnym do
podejmowania odpowiednich decyzji ekonomicznych w wielu obszarach funkcjonowania
przedsiębiorstwa górniczego, tak więc nie tylko w obszarze eksploatacji, ale i w takich
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obszarach jak np. przeróbka surowców . Moje badania wpisują się w specjalność ekonomika
górnictwa, należącą do dyscypliny

naukowej górnictwa i geoinżynierii, ulokowanej

w obszarze i dziedzinie nauk technicznych. Moje badania w zakresie wyceny górniczych
projektów inwestycyjnych obejmowały między innymi trzy obszary badawcze, którymi są:
1. Dobór źródeł finansowania inwestycji.
2. Szacowanie kosztu kapitału własnego.
3. Analiza ryzyka inwestycyjnego.
Jak wspomniałem, moje zainteresowania naukowe ukierunkowane są na zagadnienie
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•
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wyceny inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa górnicze . Szacowanie opłacalności
inwestycji dla przedsiębiorstw górniczych ma kluczowe znaczenie w kontekście ich rozwoju.
Zazwyczaj nakłady inwestycyjne w tym sektorze są znaczące, tak więc właściwe oszacowanie
opłacalności jest niezmiernie istotne. Z uwagi na wagę przeprowadzanych analiz oraz ich
wpływ na podejmowanie decyzji ekonomicznych, postanowiłem w ramach zagadnienia
głównego

stosować

różne

modele wyceny

inwestycji.

Podstawową

metodą,

której

poświęciłem uwagę, jest tradycyjny model wyceny przy użyciu metody NPV . Oprócz
wspomnianej metody, w ramach moich badań naukowych poświęciłem uwagę również takim
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modelom wyceny, jak metoda opcji realnych (ROV - ang. Real Option Valuation) .
Pierwszym obszarem badawczym, który był przedmiotem moich zainteresowań były
źródła finansowania górniczych projektów inwestycyjnych.

Dobór właściwego źródła

finansowania jest jednym z elementów, który wpływa na wartość górniczych projektów
inwestycyjnych - aspekt ten znajduje swoje odzwierciedlenie w średni o ważonym koszcie
kapitału. W ramach tego zagadnienia analizie poddałem między innymi takie źródła
finansowania jak kredyty bankowe, obligacje oraz finansowanie inwestycji poprzez publiczną
Ranosz R.: Wycena inwestycji, której efektem jest zwiększenie wychodu koncentratu miedzi w Zakładach
Wzbogacania Rudy miedzi KGHM SA Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński nr 690.
Ranosz R., Kopacz M.: Wykorzystanie opcji realnych do wyceny górniczego projektu inwestycyjnego
w wariancie trzech opcji wykluczających się, Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007
Ranosz R.: Wyznaczanie strefy zwiększonego ryzyka inwestycyjnego na bazie wskaźnika NPV, Przegląd
Górniczy; 20101. 66 nr 9, s. 91-93.
Ranosz R.: Zastosowanie metody opcji realnych w wycenie górniczych projektów inwestycyjnych, Wiadomości
Górnicze ; 2015 R. 66 nr 10, s. 545-547.
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emisję akcji . Z uwagi na szybko rozwijający się rynek obligacji korporacyjnych, znaczącą
część badań poświęciłem właśnie temu źródłu finansowania inwestycji w przemyśle
wydobywczym.

Obligacje korporacyjne zawdzięczają swoją popularność między innymi

z powodu, iż obligatariusze są skłonni zaakceptować większe ryzyko inwestycyjne aniżeli
banki oraz posiadają coraz więcej opcji w nie wbudowanych, co może powodować obniżenie
wielkości

ich

oprocentowania.

W

ramach

prowadzonych

przeze

mnie

badań,

zaproponowałem wbudowanie w obligacje opcji zamiany długu na surowiec eksploatowany
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przez przedsiębiorstwa górnicze . Z uwagi na fakt, iż w literaturze przedmiotu tego rodzaju
opcji poświęcono mało miejsca, uzupełniłem również ten wątek naukowy o między innymi
o aspekt prawny oraz księgowy (ewidencji rachunkowej) .
Drugim z wymienionych obszarów badawczych, czyli zagadnienie szacowania kosztu
kapitału własnego dla przedsiębiorstw górniczych, jest jednym z najistotniejszych etapów
w procesie wyceny górniczych projektów inwestycyjnych. Zatem sposób jego szacowania
powinien być przedmiotem zainteresowań przedsiębiorstw górniczych (ale i nie tylko).
W amach tego obszaru rozważałem metody szacowania kosztu kapitału własnego oparte
o model CAPM (ang. Capital Asset Pricing Model) oraz modele scoringowe. W ramach
modelu CAPM swoją uwagę koncertowałem w główniej mierze na jego modyfikacjach.
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Badałem między innymi takie jak: trój czynnikowy model Famy i Frencha , model CAPM ze
zmodyfikowanym

sposobem obliczania wskaźnika beta określającym

inwestycji w dany podmiot

10

stopień

ryzyka

oraz model zmodyfikowanego międzynarodowego CAPM
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( I M C A P M ) . W ramach modeli scoringowych moja uwaga skoncentrowana była na modelu
1 2

LEFAC .
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