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はじめに
Wstęp 

• 自動車：ほかの使用済製品と違
い、登録抹消制度が整っている
ので、これまで使用済までの管
理は行われていた：国交省

• 日本の自動車リサイクル法：管
轄は経産省（＋環境省）←国交
省が関与していない。

• ELV管理に新たに電子マニフェス
ト制度インフラを構築

• ←国交省のMOTASとの連携なし

• W Japonii, Ministerstwo Lądu, 
Infrastruktury, Transportu i Turystyki
praktycznie nie uczestniczy w 
tworzeniu prawa z zakresu recyklingu 
pojazdów. 

• Zamiast tego, odpowiednimi 
ministerstwami w zakresie prawa jest 
Ministerstwo Gospodarki, Handlu i 
Przemysłu oraz Ministerstwo 
Środowiska.

• Koszt opracowania elektronicznego 
manifestu byłby niższy, gdyby był on 
połączony z systemem Motorcar Total 
Information Advanced System 
(MOTAS) od MLIT. Spowodowałoby to 
uproszczenie procedur 
rejestracji/wyrejestrowywania. 



１．はじめに（続き）
Wstęp

•日本の経産省が世界に誇る自動
車リサイクルの「ジャパン・システム
」の基本的な考え方

•①不法投棄の防止，

•②使用済自動車のリサイクル・適
正処理の持続的実施，

•③最終処分量の極小化（ASR問題）

•④既存のリサイクルシステムにお
ける関係事業者の役割分担を前
提としつつ，適正な競争原理が働
く仕組みづくり（←日本的な環境市
場主義）

• Podstawowa koncepcja 
systemowa japońskiego prawa 
z zakresu recyklingu pojazdów 
obejmuje: 

• 1) Zapobieganie nielegalnej 
utylizacji, 2) Zrównoważone 
działania recyklingu ELV oraz 
odpowiednie procesy,

• 3) Minimalizację ostatecznej 
objętości utylizacji ← 
Problemy ASR

• 4) Zachęcanie do stosowania 
zasady konkurencyjności 
pośród zaangażowanych firm 
z branży w oparciu o istniejące 
stawki.



2.  不法投棄問題
Problemy nielegalnego składowania

•不法投棄車両約169,000 台（法施
行前：２００３）とくに離島の占める
割合は全国の約 12.2％

•離島部には適正処理が行えるリサ
イクル業者が不在であるケースが
多い→ELVを本土まで運ぶ必要

• 2016年3月末 5,589台（うち離島部
は128台）に激減。

•大きく減少したのは、‘06年～’08年
の資源価格の高騰期。

• nielegalne wyrzucanie：169,000 pojazdów ELV, 
stan na koniec marca 2003r. 

• Nielegalnie usuwane pojazdy ELV najczęściej 
identyfikowane są na oddalonych wyspach. 
Około 12,2% lub 20.000 wszystkich nielegalnie 
usuniętych pojazdów ELV znaleziono na takich 
wyspach. 

• nielegalne wyrzucanie：5,589 pojazdów ELV, stan 
na koniec marca 2016r. 

• Główną przyczyną korzystnej zmiany jest wzrost 
cen złomu oraz innych materiałów 
pochodzących z samochodów, który trwał do 
roku globalnego kryzysu ekonomicznego 
zapoczątkowanego przez szok banku Lehman. 



不法投棄自動車→宮古島（沖縄県） 西原 本村鉱山（採石場）
Nielegalnie wyrzucane pojazdy ELV najczęściej identyfikowano na oddalonych 
wyspach ⇒wyspa Miyako, Okinawa pref., Japan (2000, 2003, 2005, 2006)

２０００年５月 見事なまでの野積

２００３年４月 野積車両に草が生える？

２００５年４月 廃車がこっそり解体され、カネにならないものはそのまま雑然と散らかされて放置
されている。

２００６年４月 何事もなかったような現場となっただが‥



３.ELVリサイクル・適正処理の持続的実施
Zrównoważone działania recyklingu ELV oraz 
odpowiednie procesy 

•政府審議会では、おおむね順調に作
動（←東日本大震災は別として…。）

•中古車輸出の増加．国内業者のライ
バル登場（グローバリゼーション）

•中古車輸出時にはリサイクルのため
の預託金が，その車の最終所有者（
たいていは輸出業者）へ返還される
というインセンティブ

•中古車輸出促進法的側面という意見
も。

• Rząd Japonii: oceniono, że system 
“ogólnie dobrze nam służył.”

• Władze nie pozwolił na 
wykorzystanie depozytu do 
usuwania pojazdów uszkodzonych 
wskutek katastrof naturalnych po 
wielkim trzęsieniu ziemi w Japonii 
oraz tsunami dlatego, że usunięcie 
samochodów uszkodzonych przez 
kataklizm wykracza poza zakres 
prawa recyklingu pojazdów. 

• Dlatego też często żartuje się z 
prawa recyklingu i nazywa je 
„ustawą promocji eksportu 
pojazdów używanych”.



ロシア ウラジオストック 2007
Władywostok, Rosja, 2007



富山港からロシアへの輸出 2007
Eksport używanych samochodów od Toyama do Rosji 
2007



４．最終処分量の極小化（ASR問題）
Minimalizacja objętości ostatniego depozytu：ASR
Problemy
• これに関しては，非常に効果があがっ
ていると評価できよう．

• 現在 ASR の再資源化は，非鉄金属精
錬工場や，ガス化溶融炉のほかに，
セメント工場によるものが主流である
．

• その結果， 2014 年度には ART による
ASR 埋立はゼロ，TH チームもゼロに
近づきつつあるという．

• 2005年度はほとんどのメーカが赤字
であり，トヨタ，日産も相当の赤字
を計上したが，最近は黒字経営のメー
カがほとんど

• ASRリサイクル料金を下げるケースも
。

• W odniesieniu do powyższego celu, został 
on wysoko oceniony. 

• Obecnie, zakłady recyklingu ASR 
obejmują zakłady przetapiania metali 
nieżelaznych, piec topienia 
gazyfikacyjnego oraz zakład cementowni. 
W roku fiskalnym 2013, składowanie ASR 
w zespole ART wyniosło zero, przy tym 
zespół TH również dąży w kierunku zera. 

• Recykling ASR finansowany jest z 
depozytu opłat recyklingowych. Na 
początku, producenci samochodów 
publikowali ujemne dane w swoich 
sprawozdaniach finansowych. Niemniej 
jednak, niedawno dane te stały się 
dochodowe. 



５ 既存事業者と新規参入者
Istniejący operatorzy i nowoprzybyli

•ビジネスチャンスを期待して，
異業種から多くの自動車解体
業への参入

•参入したのは自動車関係業者
のほか，鉄鋼メーカ，鉱山会社
，廃棄物処理業者等，多種多
様。

•さらに外国人移民企業家も参
入（中古車輸出業⇒日本での
現地解体・中古部品輸出業へ）

• Wielu nowoprzybyłych ←różne firmy weszły 
do branży recyklingu pojazdów

• Pochodzą one z branży samochodowej a 
także są producentami stali, firmami 
górniczymi oraz firmami zarządzającymi 
odpadami

• Niespodziewani nowoprzybyli：Zagraniczni 
operatorzy←Kiedyś realizowali eksport 
używanych samochodów poprzez sieć firm 
opartych na regionalnych powiązaniach. 



http://dealer-blog.bmw.ne.jp/sun-motoren/LHRHMAP.jpg



６ 韓国との比較研究
Porównanie z Koreą Południową

•韓国の場合、解体業者の数や
規模は日本の１／１０

•日本は右ハンドル。韓国は左
ハンドルで、海外バイヤーがあ
る程度競合していない。

•巨大市場中国への展開は、ま
さに発展途上。日本では進出、
撤退の例が続出。韓国からの
国際展開の例はほとんどない
。

• Liczba demontowni pojazdów Korei 
Południowej wynosi ok. 1/10 tego, co w 
Japonii

• Samochód japoński: prawy uchwyt 

• Samochód koreański: lekki uchwyt

• Eksport z Japonii: UAE, Chile, NZ, Malezja, 
Rosja, Afryka Południowa i Wschodnia

• Eksport z Korei: Jordania, Filipiny, Libia, 
Wietnam, Syria, Polska (-2007r.)

• Rozwój od Japonii do Chin już się rozpoczął 
Choć część przypadków została anulowana.


