
LCA pozwala określić potencjalne obciążenie
środowiskowe danego produktu, procesu lub usługi,
poprzez zebranie i ocenę wejść, wyjść oraz
potencjalnych wpływów na środowisko systemu
produkcji wyrobu lub jego procesów jednostkowych
w całym cyklu życia [3].

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)
promuje nowe modele biznesowe, które
zakładają zmniejszenie wpływu produktu lub
usługi na środowisko w całym łańcuchu dostaw
[1].

Potrzebne są jednak sprawdzone metodyki,
które potwierdzą, że dana technologia lub
rozwiązanie przyniesie konkretne korzyści dla
środowiska. Ocena cyklu życia (LCA) może
uzupełnić daną strategię solidnymi pomiarami i
wskaźnikami, zweryfikować założenia, a w
efekcie przyczynić się do wdrożenia nowych
systemów i produktów wspierających GOZ.
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Przedstawienie możliwości wykorzystania
LCA jako narzędzia wspierającego wdrażanie
modelu GOZ.
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Analiza LCA może ujawnić krytyczne elementy,
tzw. hotspoty oraz wąskie gardła.

Taka identyfikacja pozwala na implementację modernizacji
w odpowiednich obszarach, które przełożą się na bardziej
efektywne wykorzystanie zasobów, zmniejszenie ilości
generowanych odpadów oraz przyczynią się do
oszczędności energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych
[3].

Wykorzystanie LCA w ocenie systemu GOZ jest
niezbędne do określenia realnego wpływu
nowych produktów i rozwiązań, a co za tym
idzie do wyboru najmniej obciążających strategii
i technologii.

Takie podejście, poza oczywistymi korzyściami
środowiskowymi, może również doprowadzić
do obniżenia kosztów produkcji, a w efekcie
do poprawy konkurencyjności firmy. W związku
z tym, jeśli połączymy LCA z inspirującymi
modelami GOZ oraz kosztami cyklu życia (LCC)
możemy uzyskać holistyczne podejście do
zrównoważonych innowacji, które są kluczowe
na drodze transformacji do gospodarki
cyrkularnej [4].
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