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MODELE BIZNESU – ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE

 Pojęcie modeli biznesu w naukach o zarządzaniu wywołuje wiele kontrowersji

i różnych spojrzeń. Istnieje bardzo dużo definicji modeli biznesu, które

nacechowane są różnymi parametrami i interpretacjami.

 Model biznesu będący wzorcem i punktem odniesienia, zapewniającym

materializację wyobrażeń strategicznych poprzez konstruktywną konfrontację

różnych czynników często o charakterze oburęczności staje się platformą

akcesoriów strategicznych mających niejednokrotnie wymiar zasobowy.

 Potencjalnie nowa technologia może nie stanowić oczywistego modelu biznesu,

stąd w takich sytuacjach zespoły technologiczne muszą poszerzyć swoją

perspektywę, aby znaleźć odpowiedni model biznesu, by być w stanie uchwycić

w pełni wartość tej technologii [Chesbrough 2010].

 Model biznesu i innowacja modelu biznesu nie są bezpośrednio obserwowalne.

Obserwujemy określone konstelacje działań poświęconych tworzeniu, dostarczaniu

i zawłaszczaniu wartości i zdecydowaliśmy się nazywać te konstelacje „modelami

biznesowymi” i zmienia się w nich „biznes” – innowacje modelowe.
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 Model biznesu może służyć między innymi do generowania przychodów i/lub

do kreowania wartości organizacji. Istnieje wiele interpretacji pojęcia modelu

biznesu.

o Według R.Amit, C.Zott model biznesu to specyficzny sposób , metoda, według

której organizacja może generować przychody [Amit, Zott 2000].

o D. Teece definiuje model biznesu jako sposób, w którym organizacja kreuje

wartość dla klientów i zamienia płatności w zyski [Teece 2010, s. 172-194].

o P. Timmers traktuje model biznesu jako architektura dla przepływów produktów,

usług i informacji obejmujących opis różnych działań i różnych ról

poszczególnych uczestników sieci [Timmers 1998, s. 3-8].

o J. Magretta wskazuje, że model biznesu to historie, które tłumaczą jak działają

przedsiębiorstwa [Magretta 2003, s. 470].

o Model biznesu opisuje przesłanki stojące za sposobem, w jaki organizacja

tworzy wartość oraz zapewnia i czerpie zyski z wytworzonej wartości

[Osterwalder, Pigneur 2012, s. 18].
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o Baden-Fuller, MacMillan, Demil, and Lecocq definiują model biznesu jako

"logikę firmy, sposób jej funkcjonowania i sposób, w jaki tworzy wartość

dla swoich interesariuszy”[MacMillan, Demil, Lecocq 2010, s. 143-462].

o Ch. Nielsen, N.Bukh definiują ogólny model biznesu jako meta model albo

ontologia dla modelu biznesu zwracając uwagę na system operacyjny

i zdolność do generowania wartości [Nielsen, Bukh 2008].

o Model biznesu "jak firma komunikuje się, tworzy, dostarcza i przechwytuje

wartość z propozycji wartości” [Abdelkafi 2012, s. 279-316].

 Istnieje wiele definicji modeli biznesu, kluczowym jest jednak zastosowanie takiej

definicji, która zapewni wysoką efektywność organizacji poprzez monetaryzację

modelu biznesu z uwzględnieniem odpowiedniej struktury sprzedaży.
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 Odporność modelu biznesu staje się obecnie jednym z kluczowych elementów

zarządzania ciągłością organizacji ukierunkowanych na długoterminowy system

zarządzania wartością oraz wysoka efektywnością.

 Cztery czynniki wpływające na odporność modelu biznesu to:

1. dynamika komponentu,

2. tolerancja na zmienność,

3. informacja zwrotna na temat skuteczności,

4. zdolność adaptacji [Täuscher, Abdelkafi 2015].

 Firmy wdrażające innowacje modeli biznesu mogą projektować swoje nowe

modele biznesu, aby uzyskać legitymację i jednocześnie zniechęcić

do naśladowania za pomocą trzech elementów nowego modelu biznesu - treści,

zarządzania i struktury - w połączeniu lub niezależnie [Snihur, Zott 2013].
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 Odporność modelu biznesu wynika i osadzona jest między innymi w DNA

organizacji. To właśnie DNA organizacji jest źródłem decyzji menedżerów

związanych z konceptualizacją i operacjonalizacją modelu biznesu. Staje się

podstawą i platformą do jego pierwszej monetyzacji.

 Odporność modelu biznesu nie wyklucza jego permanentnej ewolucji w ramach

jego rynkowej eksploatacji. Odporność modelu biznesu powinno się rozpatrywać

z uwzględnieniem cyklu życia organizacji. Na każdej z faz rozwoju organizacji

występują inne cechy odporności modelu biznesu.

 Odporność modelu biznesu według autora artykułu to zdolność do rozpoznawania,

unieszkodliwiania (neutralizacji) oraz niszczenia negatywnych czynników i struktur

wpływających na model biznesu. W znaczeniu bardziej ogólnym oznacza zdolność

do czynnej i biernej ochrony modelu biznesu przed patogenami organizacyjnymi.
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 Tabela 1 przedstawia cechy pierwotnego i wtórnego układu odpornościowego

uzależnione od cyklu życia organizacji wraz z ewolucją jej modelu biznesu.

Lp.
Cechy - Pierwotny układ odpornościowy 

zabudowany w modelu biznesu

Cykl życia 

organizacji wraz 

z ewolucją jej 

modelu biznesu

Cechy – Wtórny układ odpornościowy 

zabudowany w modelu biznesu

1.

• Kapitał założycielski

• Pierwsza propozycja wartości dla klientów

• Dynamiczne innowacje

• Pierwotne kompetencje pierwszego Zarządu

Inkubacja -

2. • Utrzymanie cech pierwotnego układu 

odpornościowego

Wzrost • Dynamika przychodów

• Dynamika zysku

• Dynamika wzrostu aktywów trwałych i obrotowych

• Efektywność podatkowa

• Koszt kapitału

• Wzrost innowacji produktów, procesów i innowacji organizacyjnych i 

technologicznych

• Wzrost jakości produktów i procesów 

• Wzrost kompetencji menedżerów i pozostałych pracowników

3. • Utrzymanie cech pierwotnego układu 

odpornościowego

Dojrzałość • Stabilność przychodów

• Stabilność zysku

• Stabilność aktywów trwałych i obrotowych 

• Ustabilizowane kompetencje menedżerów i pozostałych pracowników 

4. • Utrzymanie cech pierwotnego układu 

odpornościowego

Schyłek • Zrównoważone spadki przychodów

• Zrównoważone spadki zysku

• Zrównoważone spadki aktywów trwałych i obrotowych

• Wysoka jakość produktów

• Niska innowacyjność produktów, procesów i innowacji organizacyjnych 

i technologicznych 

• Wysokie kompetencje doświadczonych menedżerów i pozostałych 

pracowników
Źródło: Opracowanie własne.
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 Odporność modelu biznesu związana jest z jego ochroną. Ochrona modelu
biznesu jest wymagana, szczególnie w zarządzaniu ciągłością biznesu. Im lepsza
ochrona modelu biznesu tym dłuższa jego możliwość eksploatacji. Aby chronić
model biznesu należy określić jego kluczowe atrybuty, które stanowią jednocześnie
jego know-how.

 Cechy sprzyjające braku odporności modeli biznesu to między innymi brak
odpowiednich warstw zapobiegania, nadzoru i przeciwdziałania w procesie
decyzyjnym podejmowanym przez menedżerów organizacji.

 Wtedy potrzebne są antygeny organizacyjne modelu biznesu - komponenty,
które po wniknięciu do modelu biznesu wywołują odpowiedź immunologiczną
(ochronną). To czynniki chroniące (osłaniające) model biznesu i wpływające
na jego kreację. Są to między innymi:

o zaprojektowane i wdrożone funkcjonalne systemy zarządzania,

o zaimplementowane mechanizmy podejmowania decyzji na poziomie
strategicznym, taktycznym i operacyjnym,

o logiczne zbudowane potencjały rozwoju kompetencji i kapitału intelektualnego
i społecznego organizacji.
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 Patogeny organizacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne) to czynniki wpływające

na destrukcję modelu biznesu. Są to między innymi:

o wrogie zachowania interesariuszy organizacji w tym pracowników (zachowania

oportunistyczne, dywersyjne itp.

o celowy brak nadzoru i pełnej kontroli na funkcjonalnymi systemami

i poszczególnymi procesami w organizacji przez menedżerów,

o celowy brak rozwoju kompetencji i kapitału intelektualnego i społecznego

organizacji.

 Mitygacja stanowi narzędzie chroniące odporność modeli biznesu i jest rozumiana

jako ciągłe osłabianie patogenów organizacyjnych. Podatność modelu biznesu

na patogeny organizacyjne powinna być za każdym razem oceniana.
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 Powinny być wdrożone bariery różnorodnie chroniące model biznesu przed

patogenami organizacyjnymi. Do eliminacji patogenów organizacyjnych

wpływających na model biznesu organizacji można zastosować metodę drzewa

zdarzeń. W modelu biznesu znajduje się jego pamięć immunologiczna. Wzrost

pamięci immunologicznej modelu biznesu następuje wraz z jego ewolucją.

 Układ odpornościowy modelu biznesu to powiązany układ czynników

umożliwiających odpowiednie działanie mechanizmom odporności modelu

biznesu.



CYRKULARNE MODELE BIZNESU

 Ekonomia cyrkularna stanowi obecnie jedno z kluczowych obszarów rozwoju

zarówno na poziomie makroekonomicznym jak i organizacji.

 Powinna być rozpatrywania w ujęciu systemowym. Owa systemowość jest

wykorzystywana do realizacji celów ukierunkowanych na efektywne wykorzystanie

zasobów.

 Systemowość ta powinna uwzględniać ocenę cyklu życia organizacji i jej

modelu biznesu. Ocena cyklu życia jest "narzędziem do analizy obciążenia

środowiska związanego z produktami na wszystkich etapach ich cyklu życia - od

wydobycia zasobów, poprzez produkcję materiałów, części produktów i samego

produktu, a także wykorzystanie produktu do zarządzanie po odrzuceniu, przez

ponowne użycie, recykling lub ostateczne unieszkodliwienie (w efekcie "od kołyski

do grobu") [Guinée 2002, s. 311-313].
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 Dzięki systemowemu podejściu ekonomia cyrkularna integruje ze sobą aspekty

społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze na każdym poziomie gospodarowania:

o poziom mikro – poprzez tworzenie ekoprojektów, ekoproduktów, minimalizację

odpadów, wprowadzanie systemu zarządzania środowiskowego, etc.

o poziom mezo – poprzez tworzenie ekoparków przemysłowych,

o poziom makro – tworzenie ekomiast, ekogmin, ekoregionów [Geng, Doberstein

2008, s. 231-239].

 Gospodarka o obiegu zamkniętym ma na celu oddzielenie dobrobytu od zużycia

zasobów, czyli wyjaśnić w jaki sposób możemy konsumować dobra i usługi.

 Gospodarka okrężna proponuje system, w którym ponowne użycie i recykling

zapewniają substytuty wykorzystania surowców pierwotnych. Ograniczając naszą

zależność od takich zasobów, poprawia naszą zdolność i zdolność przyszłych

pokoleń do zaspokajania ich potrzeb. Gospodarka okrężna zwiększa

prawdopodobieństwo pełnego wykorzystania rozwoju zrównoważonego [Sauvé,

Bernard, Sloan 2016, s. 53].
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 W gospodarce o obiegu zamkniętym wzrost jest oddzielony od wykorzystania

ograniczonych zasobów poprzez destrukcyjną technologię i modele biznesu oparte

na długowieczności, odnawialności, ponownym wykorzystaniu, naprawie,

modernizacji, odnowieniu, współużytkowaniu pojemności i dematerializacji

[Accenture Strategy…].

 Linder and Williander definiują cyrkularny model biznesu jako "model biznesu,

w którym logika koncepcyjna tworzenia wartości opiera się na wykorzystaniu

wartości ekonomicznej zachowanej w produktach po zastosowaniu w produkcji

nowych ofert" [Linder, Williander 2015].

 Laubscher i Marinelli zidentyfikowali sześć kluczowych obszarów integracji

zasad gospodarki o obiegu zamkniętym z modelem biznesu.
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 Sześć kluczowych obszarów integracji zasad gospodarki o obiegu zamkniętym

z modelem biznesu:

1. Model sprzedaży - przejście od sprzedawania ilości produktów do sprzedaży usług

i odzyskiwanie produktów po pierwszym okresie życia od klientów,

2. Projekt produktu / skład materiału - zmiana dotyczy sposobu projektowania

i projektowania produktów w celu zmaksymalizowania ponownego użycia produktu,

jego komponentów i materiałów o wysokiej jakości,

3. IT / zarządzanie danymi - w celu umożliwienia optymalizacji zasobów wymagana jest

kluczowa kompetencja, czyli zdolność do śledzenia produktów, komponentów i danych

materiałowych,

4. Pętle zaopatrzeniowe - zwracające się w kierunku maksymalizacji odzysku własnych

aktywów, gdy są one opłacalne, oraz maksymalizacji wykorzystania materiałów

z recyklingu / używanych komponentów w celu uzyskania dodatkowej wartości

ze strumienia produktów, komponentów i materiałów,

5. Pozyskiwanie strategiczne dla własnych działań - budowanie zaufanych partnerstw

i długoterminowych relacji z dostawcami i klientami, w tym współtworzenie

6. HR / zachęty - zmiana wymaga odpowiedniej adaptacji kulturowej i rozwoju zdolności,

wzmocnionej przez programy szkoleniowe i nagrody [Laubscher, Marinelli 2014].
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MODELI BIZNESU W GOSPODARCE CYRKULARNEJ

 W celu zdefiniowania mechanizmów konstruowania odporności modeli biznesu

w gospodarce okrężnej w procesie analitycznym skonfrontowano ze sobą dwa

znane indeksy giełdowe: Circular Index oraz Respect Index.

Kryterium 

porównawcze
Circular Index Respect Index

Informacje 

wstępne

 indeks dotyczy pojedynczej firmy, a nie łańcucha dostaw,

 zaproponowano zestaw nowych wskaźników związanych

z wymiarem kołowości,

 sugerowana metoda może być również inna. Zamiast AHP

(Analytic Hierarchy Process) można wykorzystać metodę

Delphi.

Badanie spółek przeprowadzane jest cyklicznie (corocznie)

i skierowane jest polskich spółek notowanych na rynku GPW.

Rozpatrywane 

wymiary

Konstrukcja Circular Index składa się z czterech wymiarów:

 ekonomicznego,

 społecznego,

 środowiskowego,

 kołowego.

Stosowane są kryteria są pogrupowane ze względu na następujące

obszary:

 environmental – czynniki środowiskowe,

 social – czynniki społeczne,

 governance – czynniki ekonomiczne.

Etapy badań 

kreujących 

listę spółek 

Istnieje pięć etapów, aby osiągnąć proponowany wskaźnik

zrównoważonego rozwoju:

a) Etap 1 - Wybór wskaźników kołowych i wskaźników

zrównoważonego rozwoju,

b) Etap 2 - Wyznaczenie wag wskaźników,

c) Etap 3 - Normalizacja,

d) Etap 4 - Metoda agregacji dla budowy indeksu,

e) Etap 5 - Konstrukcja indeksu.

Badanie kreujące ostateczną listę spółek Respekt Index składa się

z trzech etapów. Etapy pierwszy i drugi przeprowadzane są

niezależnie, bez udziału samych spółek i wyłącznie na podstawie

informacji ogólnodostępnych. Trzeci etap natomiast uwzględnia

bezpośrednie wizyty w siedzibach badanych spółek, po uprzednim

uzyskaniu zgody na udział w projekcie.

Efekt 

końcowy

Sustainable Circular Index dla firmy jest tworzony przez zestaw

wskaźników związanych ze zrównoważeniem społecznym,

trwałością ekonomiczną, zrównoważeniem środowiskowym,

kołowością i odpowiednimi wagami. Circular Index jest bardzo

wszechstronny i prosty, ponieważ umożliwia ocenę

zrównoważonego rozwoju i kołowości firm produkcyjnych

w zakresie analizy porównawczej między przedsiębiorstwami

z tego samego lub różnych branż.

Dzięki badaniu następuje aktualizacja składu Respect Index.

Aktualny skład Respect Index publikowany jest na stronie

http://odpowiedzialni.gpw.pl/. Po weryfikacji uwzględniającej

przyjęte kryteria zgodne z najlepszymi standardami zarządzania

w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego, relacji

z inwestorami, obejmujące obszar czynników ekologicznych,

społecznych i pracowniczych, wchodzą wyłącznie te spółki, które

owe kryteria spełniły.
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Circular Index

 Każdy z wymiarów Circular Index zorientowany jest na następujące cele:

1. w wymiarze ekonomicznym generowana i dystrybuowana jest wartość

ekonomiczna; wydatki na badania i rozwój oraz zatrudnienie muszą zostać

zmaksymalizowane;

2. w wymiarze społecznym należy zminimalizować wypadki przy pracy,

niepewność pracy, nieobecność w pracy, rotację pracowników i utratę

wydajności;

3. w wymiarze środowiskowym należy zminimalizować niebezpieczne odpady,

zużytą wodę i zużytą energię;

4. biorąc pod uwagę wymiar kołowy, nakłady pochodzące z materiału

pierwotnego oraz materiałów z recyklingu i ponownego wykorzystania,

żywotność i intensywność zużytych produktów oraz wydajność procesu

recyklingu muszą zostać zmaksymalizowane.



INDEKSY GIEŁDOWE W KSZTAŁTOWANIU ODPORNYCH  

MODELI BIZNESU W GOSPODARCE CYRKULARNEJ

Circular Index

 Przykładowe, wybrane wskaźniki zrównoważonego rozwoju i wskaźniki kołowe

dla Circular Index:

Wymiar Wybrane wskaźniki

Społeczne  Liczba wypadków rocznie w organizacji,

 Utrata wydajności przez organizację,

 Procent zatrudnionych kobiet przez organizację,

 Skład organów zarządzających i podział pracowników według płci, wieku i innych kryteriów,

 Procent pracowników tymczasowych w organizacji,

 Wskaźnik absencji w organizacji,

 Rodzaj obrażeń i wskaźnik obrażeń, choroby, dni stracone, absencja i zgony związane z pracą,

 Rotacja pracowników w organizacji,

 Łączna liczba i stawka nowych pracowników zatrudnionych.

Ekonomiczne  Bezpośrednia wartość ekonomiczna generowana i dystrybuowana (koszty operacyjne,

wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, płatności dla dostawców kapitału)

 Wydatki na badania i rozwój,

 Liczba zatrudnionych osób.

Środowiskowe  Stawka odpadów niebezpiecznych,

 Stawka odpadów innych niż niebezpieczne,

 Ilość wody zużywanej rocznie w procesach przemysłowych,

 Ilość energii zużywanej rocznie.

Okrężne  Dane wejściowe w procesie produkcyjnym,

 Narzędzia podczas fazy użytkowania,

 Efektywność ponownego wprowadzania do obiegu.
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Circular Index

 W etapie drugim w celu ustalenia wag dla wskaźników zrównoważonego rozwoju,

jak i wskaźników kołowości, sugerowana jest technika Delphi. Technika ta ma

na celu wyodrębnienie maksymalnej ilości bezstronnych informacji oraz ilościową

ocenę niepewności. Kluczowe kroki w metodzie Delphi to:

1. zdefiniowanie ekspertów i ich wybór,

2. liczba wewnętrznych etapów,

3. struktura kwestionariusza w każdej rundzie badania.

 Liczba wewnętrznych etapów może wahać się od dwóch do siedmiu, a liczba

uczestników od trzech do piętnastu.

 Wywiady powinny być przeprowadzane z pracownikami akademickimi / ekspertami

w zakresie tematów badawczych, aby zweryfikować ważność rozważanych

wskaźników zrównoważonego rozwoju i cykliczności oraz uszeregować je zgodnie

z ich znaczeniem dla trwałości i cykliczności przedsiębiorstw. Każda ocena

wskaźnika powinna być mierzona z wynikiem od 1 do 5, gdzie 1 oznacza

"nic nieznaczące", a 5 oznacza "bardzo ważne", aby firmy mogły być uznane

za zrównoważone lub kołowe, w zależności od wskaźników.
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Circular Index

 Aby uzyskać miarę spójności odpowiedzi z panelu, do każdej rundy należy

zastosować współczynnik Kendalla (W) zgodności. Współczynnik ten jest

wykorzystywany do badania stopnia powiązania pomiędzy rankingami kilku

obiektów przez kilku ekspertów. Współczynnik ten waha się między "0", co

wskazuje na brak porozumienia między ekspertami, a "+1", co wskazuje na

całkowitą zgodność ekspertów w rankingu różnych czynników.

 Trzeci etap obejmuje normalizację. Jest ona konieczna, aby zintegrować wybrane

wskaźniki w złożony wskaźnik zrównoważonego obiegu, ponieważ wyrażono je

w różnych jednostkach.

 W etapie czwartym istnieją różne liniowe metody agregacji. Najczęstsze

występują metody agregacji addytywne, multiplikatywne lub wagi addytywne.

Ich stosowanie zależy od zestawu założeń.
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Circular Index

 Aby przyjąć metodę liniową, konieczne jest obserwowanie niezależności między

zmiennymi, a wszystkie wskaźniki powinny mieć tę samą jednostkę miary.

 Multiplikatywna agregacja jest odpowiednia, gdy ściśle pozytywne wskaźniki są

wyrażane w różnych skalach współczynników i pociąga za sobą częściowe

zrównoważenie.

 Właściwy dobór składników wskaźników złożonych i ich wag ma kluczowe

znaczenie dla procesu agregacji. Prosta metoda ważenia czynników jest szeroko

stosowana w praktyce ze względu na jej przejrzystość i łatwość zrozumienia dla

osób nie będących ekspertami.

 Etap piąty wybierany jest ostateczny zestaw wskaźników w celu oceny trwałości

i cykliczności przedsiębiorstw.
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 Sugerowany wskaźnik Zrównoważonej Okrężności (Sustainable Circularity

Index) może być wykorzystywany przez menedżerów, którzy rozważają

następujące kwestie:

1. zestaw wskaźników dotyczących zrównoważonego rozwoju i cykliczności

należy dostosować do rodzaju przedsiębiorstwa produkcyjnego,

2. wagi wymiarów zrównoważonego rozwoju i cykliczności oraz odpowiednie

wskaźniki powinny być dostępne przez panel ekspertów za pośrednictwem

techniki Delphi,

3. sugerowana metoda agregacji to prosta metoda ważenia czynników (SAW -

Simple Additive Weighting).
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Respect Index

 Respect Index należy do indeksów dochodowych, ponieważ przy jego obliczaniu

bierze się pod uwagę zmiany cen akcji spółek objętych indeksem, jak również

dochody związane z ich posiadaniem: dochody z dywidend i praw poboru.

 Pakiety spółek w indeksie (zaokrąglane do pełnych tysięcy) stanowią liczbę akcji w

wolnym obrocie zmniejszoną o liczbę akcji wprowadzonych do obrotu giełdowego.

Od pierwszej publikacji w 2009 r. Respect Index zwiększył wartość o 85%.

Wykres 1. Wartości Respect Index oraz WIG w latach 2009-2017.

Źródło: http://odpowiedzialni.gpw.pl/.
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 Indeks obliczany jest w sposób ciągły w minutowych odstępach czasu. Udziały

największych spółek należących do Respect Index limitowane są do 25%

w przypadku indeksu liczącego poniżej 20 uczestników. W momencie,

gdy liczba uczestników indeksu jest przewyższa 20 spółek, udziały te wynoszą

maksymalnie 10%.

 Etap pierwszy - na początku badane jest spełnienie kryterium płynności, czyli

tych, które znajdują się wśród indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80.

 Etap drugi - analizowane są praktyki spółek w zakresie ładu korporacyjnego, ładu

informacyjnego, relacji z inwestorami. Oceny dokonuje GPW w Warszawie wraz ze

Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych biorąc pod uwagę ogólnodostępne dane

publikowane przez spółki (raporty, strony internetowe).

 Etap trzeci - obejmuje obszar czynników ekologicznych, społecznych

i pracowniczych. Oceniany jest poziom dojrzałości spółek w tych obszarach

uzyskany dzięki ankietom wypełnianym przez spółki. Ankiety te podlegają

szczegółowej weryfikacji przeprowadzanej przez firmę Deloitte. Wyniki trzeciego

etapu służą do publikacji ostatecznej listy spółek należących do Respect Index.
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 Stosowane są kryteria są pogrupowane ze względu na następujące obszary:

Wymiar Wybrane wskaźniki

Społeczne  BHP,

 zarządzanie zasobami ludzkimi,

 relacje z dostawcami,

 dialog z interesariuszami,

 raportowanie społeczne.

Ekonomiczne  zarządzanie strategiczne,

 kodeks postępowania,

 zarządzanie ryzykiem,

 zarządzanie ryzykiem nadużyć,

 audyt wewnętrzny i system kontroli,

 relacje z klientami.

Środowiskowe  zarządzanie środowiskowe,

 ograniczanie oddziaływania środowiskowego,

 bioróżnorodność,

 aspekty środowiskowe produktów/usług.
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 Porównując Circular Index z Respect Index można zauważyć, że analizują

podobne aspekty spółek, mimo różnej konstrukcji wyłaniania listy spółek

spełniające kryteria przez te indeksy generowane.

 Obydwa indeksy stawiają na rozpatrywanie względów ekonomicznych,

środowiskowych i społecznych.

 Circular Index jest bardzo uniwersalny i prosty, gdyż umożliwia ocenę

zrównoważonego rozwoju i cykliczności firm produkcyjnych w zakresie analizy

porównawczej między przedsiębiorstwami z tego samego lub różnych branż.

 Respect Index uwzględnia przyjęte kryteria zgodne z najlepszymi standardami

zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego, relacji

z inwestorami, obejmującymi obszar czynników ekologicznych, społecznych

i pracowniczych.



PODSUMOWANIE

 Istotnym czynnikiem jest znalezienie odpowiednich zasad zapewniających

odporność modeli biznesu w środowisku gospodarki okrężnej.

 Odporność modeli biznesu może zapewniać zdolność organizacji

do permanentnych zmian. Owe zmiany możliwe do akceptacji, wdrożenia

i okiełznania powiązane z akceptacją nowych trendów w zarządzaniu i stopniem

ich wykorzystania generują środowisko podatne na odporne modele biznesu.

 Zarządzanie cyklem życia organizacji z wykorzystaniem gospodarki okrężnej

determinuje wytworzenie szczególnej wartości zarówno dla aktorów sieci, w której

osadzone jest przedsiębiorstwo jak i samego przedsiębiorstwa w kierunku jego

odporności modelu biznesu.

 Odpowiadając na postawione pytanie badawcze: 

Czy umiejętne wykorzystanie koncepcji odporności modeli biznesu wśród 

przedsiębiorstw ekonomii cyrkularnej zapewnia organizacji zdolność 

do zapewnienia ciągłości trwania biznesu i jego wysokiej efektywności? 

można stwierdzić, że umiejętne wykorzystanie koncepcji odporności modeli

biznesu wśród przedsiębiorstw ekonomii cyrkularnej zapewnia organizacji

zdolność do zapewnienia ciągłości trwania biznesu i jego wysokiej efektywności.



PODSUMOWANIE

 Dalsze badania związane z odpornością modeli biznesu wśród przedsiębiorstw

ekonomii cyrkularnej mogą zostać ukierunkowane m.in. na:

o badania zależności odporności modelu biznesu a wysokiej efektywności

organizacji osadzonych w gospodarce cyrkularnej

o analizy ciągłości biznesu opartej na odpornym modelu biznesu,

o gospodarki cyrkularnej w kontekście koncepcji modeli biznesu.

 Do ograniczeń badawczych można zaliczyć:

o brak kompleksowych badań naukowych nad odpornością modeli biznesu

o nikła liczba badań zależności między modelami biznesu w gospodarce

cyrkularnej.

o brak dużej liczby badań między odpornością modeli biznesu a efektywnością

organizacji i zapewniania jej ciągłości w sektorze gospodarki cyrkularnej.
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