
Marek Uryniak
Państwowa Wyższa Szkoła techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

WyBrane aSpekty oceny ekonoMicZneJ 
eFektyWności inWeStycJi 
W nierUcHoMości koMercyJne 
Z WykorZyStanieM opcJi rZecZoWycH

Wprowadzenie

Wybór określonego kierunku inwestowania jest efektem wieloetapowego 
procesu, którego istotnym elementem jest ocena ekonomicznej efektywności in-
westycji w oparciu o określone kryteria (najczęściej finansowe), przyjęte w mo-
mencie projektowania inwestycji. Taka ocena będzie niepełna bez uwzględnienia 
ryzyka i niepewności. W dotychczasowej praktyce oceny ekonomicznej efektyw-
ności inwestycji wykorzystywanych jest wiele metod, uwzględniających w tej 
ocenie ryzyko i niepewność, jednak w stosunku do powszechnie stosowanych 
klasycznych metod wskazuje się różnego rodzaju niedoskonałości1. Ich identy-
fikacja jest podstawą poszukiwań nowych metod oceny efektywności inwestycji 
ograniczających te niedoskonałości, pozwalających równocześnie na uwzględnie-
nie w tej ocenie ryzyka i niepewności.

Efektem tych poszukiwań są opcje rzeczowe2 (real options), które rozwi-
nęły się na bazie finansowych instrumentów pochodnych. W przypadku inwesty-
cji o charakterze rzeczowym metoda opcji rzeczowych pozwala na formułowanie 
i ocenę projektów inwestycyjnych posiadających określone cechy.

1 J. Mun: Real Options Analysis. Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments. John 
Wiley & Sons Ins., Hoboken 2002, s. 59.

2 Pojęcie real options użyte zostało po raz pierwszy przez S.C. Myersa. S.C. Myers: Determinants 
of Corporate Borrowing. „Journal of Financial Economics” 1977, Vol. 5, No. 2, s. 147-175.
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1. Specyfika inwestycji w nieruchomości komercyjne

Człowiek wykorzystuje nieruchomości (świadomie bądź nieświadomie) 
w wielu (jeśli nie we wszystkich) aspektach życia społeczno-gospodarczego. 
W świetle obowiązującej w Polsce definicji nieruchomości3 można je ogólnie 
podzielić na nieruchomości gruntowe, budynki oraz lokale. Uwzględnienie funk-
cji pełnionych przez nieruchomości pozwala wyodrębnić nieruchomości miesz-
kaniowe, rolne i leśne, przemysłowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, specjalnego 
przeznaczenia oraz komercyjne. Gdy tym kryterium będzie możliwość osiągania 
dochodu, nieruchomości podzielić można na komercyjne, spekulacyjne oraz kapi-
tałowe4. Podobnie jak w przypadku podstawowego podziału nieruchomości, nie-
ruchomości komercyjne stanowią zbiór różnego rodzaju obiektów, do którego na-
leżą m.in.5:

nieruchomości biurowe, –
nieruchomości handlowe, –
nieruchomości usługowe. –
Reasumując, nieruchomości komercyjne mają zdolności do generowania do-

chodów6 oraz mogą być traktowane jako długoterminowa lokata kapitału7.
Powszechność wykorzystania nieruchomości w działalności gospodarczej 

pozwala je opisać za pomocą wielu pełnionych przez nie funkcji8. Wynikają one 
z posiadanej przez nieruchomość wartości użytkowej, która implikuje sposób ich 
gospodarczego wykorzystania9.

Powyższe uwagi oraz obserwacja działalności gospodarczej uprawniają do 
stwierdzenia, że nieruchomości stanowią jeden z podstawowych kierunków inwe-
stowania. W ogólnym ujęciu inwestycje to każde zaangażowanie kapitału, które 
służy jego powiększeniu lub nakłady ponoszone w celu uzyskania w przyszłości 
3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. z dnia 18 maja 1964 r. z późn. zm.
4 K. Kwiatkowska: Obrót nieruchomościami komercyjnymi. Wyższa Szkoła Gospodarowania Nie-

ruchomościami w Warszawie, materiały powielane, s. 6.
5 Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Red. I. Foryś. Poltext, Warszawa 2006, s. 15.
6 H. Gawron podzielił nieruchomości budowlane na niedochodowe (użyteczności publicznej, 

mieszkania własnościowe i socjalne) oraz dochodowe (mieszkania na wynajem, biurowe, han-
dlowe, produkcyjne, usługowe itp.). H. Gawron: Opłacalność inwestowania na rynku nierucho-
mości. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 10.

7 M. Uhruska: Identyfikacja możliwości kształtowania wartości rynkowej nieruchomości komer-
cyjnych. „Świat Nieruchomości” 2007, nr 61, s. 26.

8 Por. m.in.: Podstawy zarządzania nieruchomością. Red. M. Bryx. Poltext, Warszawa 2000, s. 16; 
E. Kucharska-Stasiak: Nieruchomość w gospodarce rynkowej. WN PWN, Warszawa 2006, 
s. 18.

9 R. Matkowski: Zarządzanie nieruchomościami. SGH, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, War-
szawa 2004, materiały powielane, s. 10.
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określonych korzyści10. Takie ujęcie inwestycji koresponduje z kryterium wyod-
rębnienia nieruchomości komercyjnych związanym z możliwością osiągania do-
chodów.

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne ma charakter inwestycji rzeczo-
wej, ale także finansowej. Z jednej strony inwestorzy ponosić będą określone na-
kłady inwestycyjne na wytworzenie, odtworzenie, modernizację itp. określonych 
zasobów nieruchomości. W innym przypadku nakłady inwestycyjne związane 
będą z lokowaniem środków finansowych w projektowanych lub już istniejących 
nieruchomościach w celu ograniczania ryzyka, pomnażania kapitału itp. na zasa-
dzie współwłasności.

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości jest pro-
cesem złożonym. Wynika to głównie z posiadanych przez nieruchomości cech, 
a przede wszystkim dużej kapitałochłonności inwestycji w nieruchomości, wy-
sokich kosztów transakcyjnych oraz małej płynności nieruchomości11. Ta wyso-
ka kapitałochłonność w powiązaniu z ryzykiem inwestowania powoduje, że okres 
zwrotu zaangażowanego kapitału jest relatywnie długi, a inwestor zarabia na wy-
łożonym kapitale dopiero po tym okresie12. Uogólniając, podjęcie decyzji doty-
czącej inwestycji jest najważniejszym etapem w procesie inwestycyjnym. O tym 
jednak, czy konkretna nieruchomość komercyjna powinna być brana pod uwagę 
jako przedmiot inwestowania, decyduje wynik rachunku ekonomicznej efektyw-
ności inwestycji, który ma umożliwić odpowiedź na pytanie, czy dana inwesty-
cja jest opłacalna, czy też nie (z punktu widzenia oceny finansowej). Taka ocena, 
przeprowadzona na podstawie prognozowanych efektów związanych z realizacją 
określonej inwestycji, musi uwzględniać ryzyko i niepewność, ponieważ mogą 
one w istotny sposób wpływać na rzeczywistą wartość projektu inwestycyjnego.

W przypadku nieruchomości komercyjnych zarówno makroekonomiczne13, 
jak i mikroekonomiczne14 czynniki wpływają na wielkość ryzyka. Nie jest jednak 
10 Ibid., s. 23.
11 E. Kucharska-Stasiak: Wartość nieruchomości jako kryterium podejmowania decyzji inwesty-

cyjnych. W: Wybrane aspekty inwestowania na rynku nieruchomości. Red. M. Bryx. Poltext, 
Warszawa 2001, s. 209.

12 E. Kucharska-Stasiak: Uwarunkowania podejmowania decyzji rozwojowych na rynku nierucho-
mości. W: Współczesne kierunki inwestowania – formy i efekty. Red. H. Henzel. Wydawnictwo 
AE w Katowicach, Katowice 2005, s. 15.

13 K. Szmyt-Śmietana: Ryzyko inwestycyjne w transakcjach na rynku nieruchomości. W: Teoria 
i praktyka procesów inwestycyjnych. Red. K. Marcinek. „Studia Ekonomiczne” 1999, nr 6, s. 113, 
za: H. Henzel, J. Konowalczuk: Ryzyko inwestowania w nieruchomości komercyjne. W: Ryzyko 
w działalności inwestycyjnej – aspekty teoretyczne i praktyczne. Tom 2. Red. H. Henzel. Wydaw-
nictwo AE w Katowicach, Katowice 2009, s. 26.

14 Inwestowanie w nieruchomości. Red. E. Kucharska-Stasiak. Instytut Nieruchomości VALOR, 
Łódź 1999, s. 32.
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możliwe wskazanie jednej uniwersalnej listy określonych ryzyk do wszystkich 
nieruchomości komercyjnych, ponieważ każda nieruchomość jest inna.

2. ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w nieruchomości 
komercyjne

Uwzględniając powyższe uwagi należy stwierdzić, że podjęcie decyzji inwe-
stycyjnej wymaga od decydenta kompleksowej wiedzy związanej z konkretnym 
projektem inwestycyjnym. Podstawowy problem, przed którym stoi decydent, 
to wybór właściwego kryterium podjęcia decyzji inwestycyjnej. Dotychczasowe 
doświadczenia w tym zakresie wskazują, że jest nim kryterium finansowe, czy-
li decyzja o realizacji lub odrzuceniu projektu inwestycyjnego dokonywana jest 
na podstawie wyników uzyskanych po przeprowadzeniu rachunku ekonomicznej 
efektywności inwestycji.

W ogólnym ujęciu rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji to ogół ob-
liczeń mających na celu porównanie efektów uzyskanych w okresie eksploatacji ze 
zrealizowanej inwestycji z nakładami niezbędnymi do ich osiągnięcia15. W innym 
ujęciu rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych obejmuje przygoto-
wanie danych i sporządzenie oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, 
z uwzględnieniem ryzyka związanego z ich realizacją oraz podjęcie na tej podsta-
wie określonej decyzji inwestycyjnej16. Takie określenie rachunku ekonomicznej 
efektywności inwestycji pozwala przeprowadzić ocenę projektu inwestycyjnego 
z wykorzystaniem wielu metod oceny ekonomicznej efektywności inwestycji.

Zagrożenia związane z podjęciem niewłaściwej decyzji inwestycyjnej stały 
u podstaw poszukiwania „lepszych” metod oceny ekonomicznej efektywności in-
westycji, wśród których coraz częściej proponuje się metodę opcji rzeczowych.

Istotą opcji rzeczowej jest prawo (a nie obowiązek) do podjęcia pewnych 
działań w przyszłości. Posiadacz opcji korzysta z tego prawa (tzn. opcja jest wy-
konywana), gdy jest to dla niego korzystne. Ta istotna uwaga sprawia, że decy-
dent/inwestor w inny sposób podchodzi do projektu inwestycyjnego, to znaczy 
w sposób ciągły analizuje osiągane wyniki z projektu oraz sytuację w jego otocze-
niu, aby dynamicznie wpływać na jego kształt.

15 H. Kryński: Rachunek ekonomicznej efektywności zamierzeń inwestycyjnych. PWE, Warszawa 
1978, s. 24.

16 S. Wrzosek: Ocena efektywności rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw. Sygma, Wrocław 1994, 
s. 15.
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Ta specyfika opcji rzeczowych powoduje, że dotychczasowe kryterium po-
działu metod oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na metody statyczne 
i dynamiczne traci swoją ważność.

W tym kontekście na uwagę zasługuje nowy sposób ujęcia ogólnej klasyfi-
kacji metod oceny ekonomicznej efektywności inwestycji zaproponowany przez 
K. Perę17.

Rys. 1. Struktura metod oceny efektywności projektów inwestycyjnych

Źródło: K. Pera: Zintegrowana ocena efektywności finansowej surowcowego projektu inwestycyjnego. Wydaw-
nictwo AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 150.

Uwzględniając powyższe ujęcie klasyfikacji metod oceny ekonomicznej 
efektywności inwestycji, obowiązujący dotychczas podział metod ekonomicznej 
efektywności inwestycji na statyczne i dynamiczne należy uznać za zbyt ogólny. 
Dotyczy to w szczególności metod dynamicznych, a zwłaszcza określenia „dy-
namicznych”. Ma to swoje uzasadnienie w stwierdzeniu, że „metody oceny pro-
jektów inwestycyjnych można uznać za dynamiczne dopiero wówczas, gdy oce-
na polega na wartościowym wyrażeniu wielu możliwych scenariuszy realizacji 
inwestycji i pozwala na wycenę elastyczności projektu”18, a nie w odniesieniu do 
metod bazujących na „dynamicznym” uwzględnianiu czynnika czasu w rachunku 
efektywności inwestycji dzięki dyskontowaniu przepływów pieniężnych.

W praktyce oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w nieruchomo-
ści komercyjne wykorzystywane są metody oparte na zdyskontowanych przepły-
wach pieniężnych (DCF), a zwłaszcza metody NPV oraz IRR19. Ich zastosowanie 
17 Ibid., s. 148.
18 Ibid.
19 W literaturze przedmiotu metody oceny ekonomicznej efektywności inwestycji są szczegółowo 

opisane. Por. m.in.: W. Pluta, T. Jajuga: Inwestycje. Capital budgeting – budżetowanie kapita-
łowe. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995, s. 31 i nast.; E. Nowak, 
E. Pielichaty, M. Poszwa: Rachunek opłacalności inwestowania. PWE, Warszawa 1999, s. 259 
i nast.; W. Kurek: Metody oceny…, op. cit., s. 94 i in.
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wymaga uwzględniania w ocenie ekonomicznej efektywności inwestycji ryzyka 
i niepewności towarzyszących projektom inwestycyjnym. Nieuwzględnienie ich 
w tej ocenie może być przyczyną błędnej oceny projektu inwestycyjnego prowa-
dzącej do podjęcia niewłaściwej decyzji związanej z realizacją projektu inwesty-
cyjnego. Obok wielu dotychczas stosowanych metod uwzględniających ryzyko 
i niepewność w ocenie ekonomicznej efektywności inwestycji, coraz częściej wy-
korzystywane są także opcje rzeczowe20.

Zauważyć należy, że powyższy podział na trzy grupy metod oceny ekono-
micznej efektywności inwestycji nie jest rozłączny. W celu podjęcia właściwej 
decyzji inwestycyjnej projekty inwestycyjne należałoby oceniać metodami za-
kwalifikowanymi do obu kategorii dynamizmu, tzn. pierwszego i drugiego stop-
nia, biorąc pod uwagę ich zalety i wady.

3. opcje rzeczowe w ocenie ekonomicznej efektywności 
inwestycji w nieruchomości komercyjne

Przedstawiony w poprzednim punkcie ogólny podział metod oceny ekono-
micznej efektywności inwestycji pokazuje, że metody oparte na zdyskontowa-
nych przepływach pieniężnych nie tracą na znaczeniu. Opcje rzeczowe, wykorzy-
stywane coraz częściej, pozwalają na wycenę tzw. elastyczności projektu. Chodzi 
tutaj o możliwość dynamicznego zarządzania projektem inwestycyjnym w okre-
sie jego eksploatacji i reagowania na niekorzystne zjawiska, które wpływają na 
jego efektywność.

Opcja rzeczowa ma szczególną wartość, gdy działalność, której dotyczy, 
charakteryzuje się wysoką niepewnością lub gdy rynek jest zmienny – wynika to 
z faktu, że niepewność tworzy wartość. W takim ujęciu prawidłowe wykorzysta-
nie opcji może tylko zwiększyć wartość inwestycji21. Zależność między wartością 
projektu a towarzyszącą mu niepewnością ilustruje rys. 2.

20 K. Marcinek: Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne. Wydawnictwo AE 
w Katowicach, Katowice 2009, s. 138 i nast.

21 T. Jajuga: Strategiczne zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa a opcje rzeczowe. W: Zarządza-
nie finansami, klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia. Tom 2. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin 2002, s. 79.
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Rys. 2. Wpływ niepewności na wartość aktywów

Źródło: M. Amram, N. Kulatilaka: Real Options. Managing Strategic Investment in an Uncertain World. Harvard 
Business School Press, Boston 1999, s. 15.

W tradycyjnym podejściu do wyceny wartości aktywów wyższemu pozio-
mowi niepewności towarzyszy niższa wartość aktywów. Podejście oparte na wy-
korzystaniu opcji rzeczowych pokazuje, że wzrost niepewności prowadzi do 
wzrostu wartości aktywów w przypadku rozpoznania i wykorzystania opcji do 
elastycznej reakcji na rozwój wypadków.

W odróżnieniu od klasycznych metod oceny projektów inwestycyjnych, któ-
re umożliwiają podjęcie decyzji o jej realizacji bądź odrzuceniu, opcje rzeczowe 
charakteryzują się tym, że:

decydent, zdając sobie sprawę, że podejmuje decyzję w warunkach niepew- –
ności, stara się uwzględnić możliwości, jakie się otwierają na skutek podję-
cia przez niego określonej decyzji, a także wzajemne powiązania między tymi 
możliwościami,
wykorzystanie pewnych możliwości w przyszłości (skorzystanie z opcji) za- –
leży od rozwoju sytuacji; zakłada się zatem zdolność decydenta do reakcji na 
zmiany zachodzące w otoczeniu22.
Uwzględniając omówioną powyżej istotę opcji rzeczowych, można stwier-

dzić, że ich zastosowanie w działalności gospodarczej ma kluczowe znaczenie 
w kontekście inwestycji realizowanych przez podmioty gospodarcze. Stosowa-
ny powszechnie mechanizm oceny projektu z wykorzystaniem zdyskontowa-
nych strumieni pieniężnych nie jest wystarczający do podjęcia decyzji korzystnej 
z punktu widzenia maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa poprzez realizowanie 
dochodowych inwestycji. W rzeczywistości występuje wiele obszarów problemo-
wych, których analityk wykorzystujący modele zdyskontowanych przepływów 
22 J. Mizerka: Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji. Wydawnictwo AE 

w Poznaniu, Poznań 2005, s. 62.
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pieniężnych powinien być świadomy. Podstawowy dotyczy rzeczywistości gospo-
darczej, z wysokim poziomem ryzyka i niepewności w momencie podejmowania 
decyzji oraz możliwością elastycznego zarządzania i zmiany decyzji w sytuacji, 
gdy ta niepewność stanie się znana wraz z upływem czasu23. Plan inwestycyjny 
oparty na przyszłych strumieniach wpływów i wydatków jest efektem optymali-
zacji, jednak przychody ze sprzedaży i zyski są obarczone niepewnością, a logika 
metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych zakłada optymalny plan wy-
datków inwestycyjnych w powiązaniu ze spodziewanymi efektami. Ponadto klu-
czowe założenie metod opartych na zdyskontowanych przepływach to „idziemy 
naprzód”, skutkiem czego nie obejmują one wszystkich możliwych decyzji24.

Niezwykle trudne jest sklasyfikowanie opcji rzeczowych w czytelny i jedno-
znaczny sposób. W krótkiej historii ich praktycznego wykorzystania pojawiło się 
wiele rodzajów opcji, a ich różnorodność związana jest z możliwościami działań 
inwestycyjnych na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego. W zależności od 
uzyskanego rezultatu zrealizowanego etapu projektu inwestycyjnego oraz sytuacji 
rynkowej, inwestor może realizować kolejny etap projektu inwestycyjnego, odło-
żyć na później jego realizację, zaniechać realizacji projektu lub jego części itp.

Podstawowy podział opcji związany jest ze specyfiką projektu inwestycyjne-
go. Można wyróżnić opcje wewnętrzne (inherent) oraz kreowane (created). Opcja 
wewnętrzna związana jest z konkretnym projektem inwestycyjnym i tylko od oce-
niającego projekt inwestycyjny zależy, czy zostanie ona dostrzeżona. Jej przeci-
wieństwem jest opcja kreowana, to znaczy taka, która może zaistnieć po ponie-
sieniu dodatkowych nakładów inwestycyjnych25. Takie rozróżnienie wskazuje, że 
projekt sam w sobie może posiadać opcje lub na etapie planowania można „wbu-
dować” w projekt inwestycyjny określone opcje.

Duża liczba rodzajów26 opcji rzeczowych związana jest z charakterem po-
dejmowanej, czy też prowadzonej już działalności inwestycyjnej oraz z od-
działywaniem na projekt inwestycyjny zmieniających się warunków zewnętrz-
nych i wewnętrznych. Ocena stanu, w którym znajduje się projekt inwestycyjny, 
a w konsekwencji ograniczenie stopnia niepewności wynikające z identyfikacji 
źródeł ryzyka i niepewności, które w momencie podejmowania decyzji o realiza-
cji projektu inwestycyjnego nie były znane, pozwalają decydentom na przyjęcie 

23 J. Mun: Op. cit., s. 58.
24 M. Amram: Value Sweep: Mapping Corporate Growth Opportunities. Harvard Business School 

Press, Boston 2002, s. 36.
25 P. Ruijter, N. Janssen: (Real) options thinking and scenarios, http://www.deruijter.net.
26 Por. m.in.: T.E. Copeland, P.T. Keenan: How much is flexibility worth? „The McKinsey Quarter-

ly” 1998, No. 2, s. 48; S.B. Petersen, P.C. Bason: What are real options? Definitions, Terminolo-
gy, Types. „Essay Series”, s. 2 i in.
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odpowiedniej strategii co do przyszłości projektu inwestycyjnego. Każda taka de-
cyzja wymaga wyceny wartości projektu inwestycyjnego określonymi metoda-
mi27.

Zastosowanie metody opcji rzeczowych do oceny inwestycji rzeczowych 
(w tym również inwestycji w nieruchomości komercyjne) wynika z samej specy-
fiki opcji rzeczowych, jak również cech, które muszą posiadać projekty inwesty-
cyjne. Chodzi tutaj o elastyczność, nieprzewidywalność i zmienność projektu in-
westycyjnego28.

Spostrzeżenie, że elastyczność ma wartość, zostało przyjęte i zastosowa-
ne w kilkunastu przykładach architektonicznych. Wśród nich wymienić można 
m.in.: Millennium Laboratories of Cambridge w stanie Massachusetts – budy-
nek laboratorium z możliwością zmiany specjalizacji na chemiczne lub biologicz-
ne, w zależności od potrzeb biznesu, budynek przeznaczony na serwer telekomu-
nikacyjny (Arrowstreet Architects) z możliwością zmiany na budynek biurowy29. 
Możliwość zmiany powierzchni wykorzystywanych obecnie jako laboratorium na 
powierzchnie biurowe była przedmiotem analiz firmy BP30.

Kolejny przykład dotyczy budowy parkingu wielopoziomowego. Elastycz-
ność projektu w tym przypadku dotyczy sytuacji, w której inwestor, w zależno-
ści od popytu na miejsca parkingowe, może dobudować kolejne piętra parkingu 
lub zrezygnować z ich budowy. Jest to możliwe dzięki temu, że konstrukcję par-
kingu wykonano, zakładając, iż docelowo będzie miał więcej pięter. W przypad-
ku wzrostu popytu na miejsca parkingowe możliwe będzie dobudowanie dodat-
kowych pięter parkingu31.

Inne przykłady dotyczą nieruchomości będących przedmiotem leasingu. 
W przypadku firm posiadających nieruchomości pod wynajem (leasing) opcje 
rzeczowe mogą być wykorzystane do wyceny wysokości rat leasingowych. Nie-
ruchomości komercyjne obejmujące powierzchnie biurowe, handlowe, aparta-
27 J.C. Cox, S.A. Ross, M. Rubinstein: Option Pricing: A Simplified Approach. „Journal of Finan-

cial Economics” September 1979, Vol. 7, s. 229-263; R. Ziarkowski: Opcje rzeczowe oraz ich 
zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych. Wydawnictwo AE w Katowi-
cach, Katowice 2004, s. 117.

28 M.J. Mauboussin: Get real. Using real options in security analysis. „Frontiers of Finance” June 
1999, Vol. 10, http://www.capatcolumbia.com. 

29 L. Greden, L. Glicksman: A real options model for valuing flexible space. „Journal of Corporate 
Real Estate” 2005, Vol. 7, No. 1, s. 36.

30 L. Greden, L. Glicksman: Options valuation of architectural flexibility: a case study of the option 
to convert to office space. Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts 2004, s. 3 
i nast.

31 R. de Neufiville, S. Scholetes, T. Wang: Real options by spreadsheet: Parking garage case 
example. http://ardent.mit.edu/real_options/Real_opts_papers/Garage%20 Case_Tech_Note% 
20Draft%20Final%20January.pdf.
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menty i hotele reprezentują znaczącą część przestrzeni inwestycyjnej. Końcowa 
wartość nieruchomości komercyjnej wywodzi się z płatności czynszowych (le-
asingowych), które odzwierciedlają rynkowe ceny za wynajęcie powierzchni32.

Autor również podjął próbę wykorzystania opcji rzeczowych do oceny eko-
nomicznej efektywności inwestycji w nieruchomości komercyjne33.

podsumowanie

Wspomniana wcześniej wycena opcji rzeczowych zależy od wielu czynni-
ków. Podstawowy związany jest z rodzajem opcji (jednej lub kilku) branych pod 
uwagę w związku z realizacją konkretnego projektu inwestycyjnego. Wartość 
opcji rzeczowych można ustalić, wykorzystując wybrane podejścia, charaktery-
zujące się różnym poziomem trudności oraz jakości uzyskanych wyników34.

Powodem ograniczonego stosowania opcji rzeczowych w praktyce jest nie-
wątpliwie złożoność procesu wyceny z użyciem opcji rzeczowych, wymagająca 
od potencjalnego użytkownika zbyt wiele czasu na zgłębienie matematyczno-sta-
tystycznych niuansów tej metody, przez co są mało zrozumiałe i zbyt skompliko-
wane, aby je stosować35.

Choć znaczne skomplikowanie procedur niezbędnych do prawidłowego za-
stosowania opcji jest istotnym ograniczeniem w ich rozpowszechnieniu, to rozpo-
znanie opcji rzeczowych może być niezwykle pomocne dla osób podejmujących 
decyzje w ocenie efektywności nowych projektów. Dotyczy to także zrozumienia, 
czy i kiedy kontynuować końcowe fazy rozpoczętych już projektów inwestycyj-
nych, szczególnie gdy ocena ich efektywności metodami klasycznymi wskazuje 
na NPV bliskie zeru, czyli gdy inwestycje te są bliskie progu rentowności36.

32 S.R. Grenadier: An Equilibrium Analysis of Real Estate Leases. September 2003, http://www.
gsb.stanford.edu.

33 M. Uryniak: Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w nieruchomości komercyjne z wy-
korzystaniem koncepcji opcji rzeczowych. Praca doktorska. UE w Katowicach, Katowice 2011.

34 A. Borison: Real Options Analysis: Where are the Emperor’s Clothes? Presented at Real Options 
Conference, Washington, July 2003, s. 27.

35 R. Ziarkowski: Op. cit., s. 90.
36 T.E. Copeland, P.T. Keenan: Making real options real. „The McKinsey Quarterly” 1998, No. 3, 

s. 129.
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SeLected iSSUeS oF econoMicaL eFFectiVeneSS 
eVaLUation oF inVeStMentS in coMMerciaL 
eStateS WitH tHe USaGe oF reaL optionS

Summary

The issues researched in the article consider the basic issues connected with evalua-
tion of economical effectiveness of investments in commercial estates. Disadvantages of 
traditional methods that have been used in economical effectiveness evaluation of invest-
ments contributed to seek for „improved” ones. The results of this search are a real option, 
which enables the investments in real assets to be formed and financially evaluated inno-
vatively. During their’s short history real options become more and more frequently used 
for the evaluation of investments in commercial estates. Practical application of real op-
tions for the evaluation of economical effectiveness of investments is determined by spe-
cific features of the investment evaluated.


