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6]|YHWNH]HWLPRGHOOHNDYLOiJEDQ±'iQLDpV
D.RUHDL.|]WiUVDViJSpOGiMiQDNWDQXOViJDL
1ʇʕʜʏʰʎʛʋ*ʛ˙ʔʉʛ,ʘʝʐ
.XOFVV]DYDNDJUiUJD]GDViJV]|YHWNH]HWHN'iQLD.RUHDL.|]WiUVDViJ
I|OGUHIRUP
-(/NyG441

g66=()2*/$/Ï0(*È//$3Ë7È62.
.g9(7.(=7(7e6(.-$9$6/$72.
$WDQXOPiQ\D](8NHUHWHLN|]|WWLVDFVDOiGLIDUPHUJD]GDViJRNVLNHUW|UWpQHWp
QHN WHNLQWHWW GiQ YDODPLQW D GpONHOHWi]VLDL ÄWLJULVHN´ HJ\LNH D .RUHDL .|]WiUVD
ViJ 'pO.RUHD PH]ĘJD]GDViJLV]|YHWNH]HWLUHQGV]HUpQHNEHPXWDWiViWLOOHWYHHJ\
PiVVDOYDOy|VV]HKDVRQOtWiViWFpOR]WDPHJ$V]HU]ĘYiODV]WNHUHVHWWDUUDDNpUGpVUH
KRJ\KRJ\DQPLO\HQPHJROGiVRNNDONpSHVHNDIDUPHUHNHUHGPpQ\HVHQJD]GiONRG
QLNpWHJ\PiVWyOLJHQFVDNHOWpUĘW|UWpQHOPLWiUVDGDOPLpVJD]GDViJLN|UQ\H]HWWHO
UHQGHONH]ĘRUV]iJEDQDKRODIDUPHUWiUVDGDORPG|QWĘKiQ\DGDpYWL]HGHNyWDV]|
YHWNH]HWHNEHW|P|UOW$GiQpVDGpONRUHDLV]|YHWNH]HWLPRGHOOHNW|EEOpQ\HJHVWX
ODMGRQViJEDQLVKDVRQOtWDQDNHJ\PiVUD(]HNN|]ODOHJIRQWRVDEEDNDN|YHWNH]ĘN
± 0LQGNpW RUV]iJEDQ D IDUPHUHN MHOHQWĘV N|OWVpJYHWpVL WiPRJDWiVW pOYH]QHN
DPHO\QpONODOLJKDWXGQiNPHJĘUL]QLYHUVHQ\YDJ\HJ\iOWDOiQJD]GDViJLpOHWNpSHV
VpJNHW (WiPRJDWiVRND]RQEDQDUiQ\DLEDQMyYDOQDJ\REEDN'pO.RUHiEDQ
±$V]|YHWNH]HWHNPLQGNpWRUV]iJEDQDWDJNpQWFVDWODNR]RWWIDUPHUHNN|]|VWXODM
GRQiWNpSH]LNpVH]HNDODSYHWĘHQQRQSUR¿WMHOOHJJHOPĦN|GQHNWDJMDLNLUiQ\iEDQ
±$NpWRUV]iJIDUPHUHLDN|]YHWOHQPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOpVLIHODGDWRNDW I|OG
PĦYHOpViOODWWHQ\pV]WpV VDMiWPDJXNHONO|QOWHQYpJ]LNVDMiW YDJ\EpUHOW I|OGMH
LNHQDV]|YHWNH]HWHNV]HUHSHOHJLQNiEED]HOOiWiVLOiQFPiVIi]LVDLEDQ WHUPpQ\IHO
GROJR]iVPDUNHWLQJpVORJLV]WLNDLIHODGDWRNWHUPHOpVLLQSXWRNEL]WRVtWiVD IRQWRV
LOOHWYHNL]iUyODJRV
$KDVRQOyViJRNPHOOHWWXJ\DQDNNRUOpQ\HJHVNO|QEVpJHNLVpV]OHOKHWĘNDNpWRU
V]iJPRGHOOMHLN|]|WWH]HNN|]ODOHJLQNiEEV]HPEHWĦQĘNDN|YHWNH]ĘN
±'iQLDHVHWpEHQDJD]GiONRGyIDUPHUHNHJ\WWPĦN|GpVHLOOHWYHDV]|YHWNH]H
WHNNLDODNXOiVDKRVV]DEELGĘWiYRQV]LQWHWHUPpV]HWHV~WRQW|UWpQWPHJQDJ\MiEyO
DV]i]DGXWROVyKDUPDGiWyONH]GĘGĘHQpVDIRO\DPDWRW±NRPRO\DEEPpUWpNEHQ
±QHP]DYDUWiNPHJSROLWLNDLHVHPpQ\HNLOOHWYHKiERU~VFVHOHNPpQ\HN'pO.RUHi
EDQDMDSiQJ\DUPDWLLGĘV]DNEDQ ± DODNXOWDNNLDPH]ĘJD]GDViJLWHUPH
OĘNN|]|WWLHJ\WWPĦN|GpVLIRUPiNDPHO\HNN|]OYROWDNV]|YHWNH]HWLMHOOHJĦHNLV
XJ\DQDNNRUDPDLVMHOOHP]ĘELUWRNV]HUNH]HWHWD,,YLOiJKiERU~WN|YHWĘMyUpV]WSROL
WLNDLLQGtWWDWiV~I|OGUHIRUPLGp]WHHOĘ(QQHNHJ\LNN|YHWNH]PpQ\HD]KRJ\DPLQL
DWĦUFVDOiGLIDUPRNRQJD]GiONRGyNpOHWNpSWHOHQHNOHQQpQHNDI|OGUHIRUPRWN|YHWĘ
pYWL]HGVRUiQNLDODNXOyPDMGIRO\DPDWRVDQIHMOĘGĘW|EEV]LQWĦpVVRNUpWĦWHYpNHQ\
VpJHWIRO\WDWyV]|YHWNH]HWLHUQ\ĘV]HUYH]HWpVYpGĘKiOyQpONO
±$GiQV]|YHWNH]HWHNV]HUYH]ĘGpVpQHNIĘDODSMDDWHUPpNYDJ\WHUPpQ\VSHFL¿
NXVViJEiUWHUPpV]HWHVHQpUYpQ\HVODWHUOHWLUDFLRQDOLWiV'pO.RUHDPH]ĘJD]GD
ViJLV]|YHWNH]HWHLQHNG|QWĘUpV]HWHUOHWLDODSRQV]HUYH]ĘG|WWiOWDOiQRVPH]ĘJD]
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GDViJL SUR¿OODO UHQGHONH]Ę V]|YHWNH]HW FVXSiQ NLVHEE KiQ\DGXN WHUPpNWHUPpQ\
VSHFL¿NXVV]DNV]|YHWNH]HW
± 'iQLD HVHWpEHQ D IĘNpQW iOODWL WHUPpNHNUH DODSR]RWW PH]ĘJD]GDViJL H[SRUW
VRNiLJDQHP]HWJD]GDViJOHJIRQWRVDEEK~]yiJD]DWDYROWpVV]HUHSHPDLVMHOHQWĘV
'pO.RUHD HVHWpEHQ D PH]ĘJD]GDViJ IĘ iJD]DWD D Q|YpQ\WHUPHV]WpV D UL]V GRPL
QDQFLiMiYDO pVV]HUHSHG|QWĘHQDEHOI|OGLpOHOPLV]HUHOOiWiV±OHJDOiEEUpV]OHJHV±
EL]WRVtWiVDD]H[SRUWV]HUHSHPiVRGODJRV
±$NpWRUV]iJJD]GiLN|]ODNRUHDLIDUPHUHNYDQQDNNLV]ROJiOWDWRWWDEEKHO\]HW
EHQPHUWDJD]GDViJRNKDRVPpUHWHPpJDGiQIDUPRNKDRViWODJiKR]Np
SHVWLVQDJ\RQNLFVLUiDGiVXOQDJ\UpV]NOHJLQNiEEFVDNHJ\HWOHQWHUPpQ\ UL]V HOĘ
iOOtWiViYDOIRJODONR]LN
$WpPDYL]VJiODWDNRUiQWVHP|QFpO~KLV]HQ~J\DGiQPLQWDGpONRUHDLWDSDV]WD
ODWRNEyOOHYRQKDWyNWDQXOViJRNLOOHWYHV]iUPD]KDWQDN0DJ\DURUV]iJRQLVKDV]QR
VtWKDWy|WOHWHN(]HNDV]HU]ĘUHPpQ\HV]HULQWVHJtWVpJHWYDJ\WRYiEELV]HPSRQWRNDW
DGKDWQDNDKD]DLV]DNPDLSROLWLNDLG|QWpVKR]yNV]iPiUDDNLNEHIRO\iVWJ\DNRURO
QDNDUUDKRJ\0DJ\DURUV]iJRQKRVV]~WiYRQPLO\HQM|YĘYiUDFVDOiGLNLV]HPHNUH
LOOHWYHDV]|YHWNH]HWLWtSXV~HJ\WWPĦN|GpVUH

0,e57)21726$7e0$
7$18/0È1<2=È6$0$*<$5
6=(00(/"
Magyarországon a rendszerváltozás óta
eltelt negyed század során szinte folyamatosan vita folyt – és folyik – arról, hogy az
RUV]iJPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOpVpQHNJHULQFpWLSDUV]HUĦQDJ\]HPHNDYDJ\FVDOiGL
farmgazdaságok alkossák-e. A nagyüzemek
±HOVĘVRUEDQDPpUHWJD]GDViJEyOpVWĘNHHOOiWRWWViJEyODGyGy±YHUVHQ\HOĘQ\HLYLOigosak, ma is számos ország, köztük az USA
pStWHUUH0DJ\DURUV]iJRQDV]RFLDOLVWDLGĘV]DNXWROVypYpEHQ±MHOHQWĘViOODPL
támogatással – világviszonylatban is magas
V]tQYRQDO~PH]ĘJD]GDViJLWHUPHOpVWVLNHUOWNLDODNtWDQL$]HJ\NRULÄNHOHWL´SLDFRN
UDGLNiOLVEHV]ĦNOpVHQDJ\EDQKR]]iMiUXOW
ezeknek a nagyüzemekben a széteséséhez,
GHDÄ+RJ\DQWRYiEE"´NpUGpVUHLQNiEE
W|UWpQHWL EHLGHJ]ĘGpVHNHQ PLQW My]DQ
meggondolásokon alapuló válasz született.
A kárpótlási folyamat félresiklott, részben
PDJiQWXODMGRQEDQOpYĘN|]HSHVPpUHWĦ
illetve nagyüzemek jöttek létre, részben
SHGLJHJpV]HQNLVPpUHWĦHJ\KHNWiUDODWWL
|QPDJXNEDQpOHWNpSWHOHQÄ]HPHN´
$UHQGV]HUYiOWR]iVWN|YHWĘHQDPH]Ę-

JD]GDViJLiJD]DWWHUPHOpVHV]iPRWWHYĘHQ
zsugorodott úgy a GDP-n belüli arányát
tekintve, mint abszolút értékben. A terPHOpVOHJQDJ\REEPpUYĦFV|NNHQpVH
és 2000 között következett be (6]DEy±
=VDUQyF]DL).
A családi gazdaságok fogalmi meghatáUR]iVDNRUiQWVHPYROWHJ\pUWHOPĦDUHQGszerváltozás idején, számos vitatott kérdés
merült fel, például mekkora birtokméretig
WHNLQWKHWĘD]ÄFVDOiGLQDN´KiQ\FVDOiGWDJQDNNHOOIĘiOOiV~PXQNiWYpJH]QLHEHQQH
stb. A kérdésre – magyar vonatkozásban –
$WHUPĘI|OGUĘOV]yOypYL/9WYD
adott választ, amely a családi gazdaság méretét legfeljebb 300 hektárban határozta
meg (pYL/9WY).
Az EU-csatlakozási folyamat, illetve a
már több mint egy évtizede valósággá vált
EU-tagság sem hozott áttörést abban, hogy
PLO\HQPLQWiWN|YHVVHQKD]iQNDPH]Ęgazdasági birtokstruktúra terén. Holott a
kérdés megnyugtató és hosszú távra szóló
eldöntése nagyon fontos lenne, hiszen az
(8WiPRJDWiVRN pVD]RNpVV]HUĦKDWpNRQ\
felhasználása) semelyik más ágazatban
QHPDQQ\LUDIRQWRVPLQWDPH]ĘJD]GDViJban ((UGHLQp.pVPiUNL*DOO\HWDO).
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+DVRQOyNpSSHQQHPPLQGLJHJ\pUWHOPĦ
pVLJHQVRNIpOHPHJN|]HOtWpVLOOHWYHGH¿Qtció látott napvilágot arról, hogy valójában
PLO\HQYiOODONR]iVLIRUPDWHNLQWKHWĘV]|vetkezetnek.
A szövetkezeti gyakorlat és elmélet tudoPiQ\RVYL]VJiODWDWHUpQ~WW|UĘPXQNiVVigú ,KULJ.iURO\(1892–1970) „$V]|YHWNH]HWHNDN|]JD]GDViJEDQ´FtPĦEHQ
NLDGRWWPĦYpEHQLJ\HNH]HWWDV]|YHWNH]HWL
gazdálkodási forma lényegét részletesen
feltárni. Ennek nyomán megállapította,
hogy a szövetkezetek gazdasági célok elérése érdekében jönnek létre (ez még akkor
is igaz, ha esetleg közvetett módon más,
például szociális vagy nemzetiségi törekvéseket szolgálnak) úgy, hogy abban több
személy és több gazdaság egyesül. Ennek
alapján a szövetkezetek a gazdasági társuOiVRNHJ\LNDODN]DWiQDNWHNLQWKHWĘN ,KULJ
).
6]DEy*  – részben Ihrig kutatásai
Q\RPiQ±NLHPHOLKRJ\DPH]ĘJD]GDViJL
V]|YHWNH]pVEHQNpWDODSYHWĘLUiQ\NO|QtWKHWĘHODPHO\HNOpQ\HJHVHQNO|QE|]QHN
egymástól. Az egyikben a közös alapanyagtermelés is a szövetkezeti tevékenység része
PLQW0DJ\DURUV]iJRQDYROWWHUPHOĘV]|vetkezetek, illetve átalakult formáik), míg
a másikban a szövetkezetek csak parciális
(részleges) integrációt folytatnak, azaz inkább csak szolgáltatnak: közös értékesítést,
beszerzést, géphasználatot stb. hajtanak
végre, de az alapanyag-termelés az egyéni
D](XUySDL8QLyEDQW~OQ\RPyUpV]WNpSH]Ę
családi) gazdaságok keretében történik.
$ WHUPHOĘV]|YHWNH]HWHNWĘO HOWpUĘHQ D]
~QHOĘPR]GtWyWtSXV~V]|YHWNH]HWHN HOlentétben a hazánkban rendszerváltásig
megszokott gyakorlattal) általában egyfajta tevékenységet (például értékesítés,
beszerzés, szolgáltatás stb.) folytatnak és az
HJ\HVWDJRNWHUPHOĘN]HPHLWNLHJpV]tWLN
s ennek során gazdálkodásuknak csak egyegy mozzanatát ragadják ki a gazdálkodási folyamatból (6]DEy*). 6]DEy*
 hivatkozik továbbá %DUWRQ  

nyomán arra az amerikai meghatározásra
is, amelyet a holland felfogás szintén tükröz, hogy „a szövetkezet egy olyan vállalko]iVLIRUPDPHO\QHNLJpQ\EHYHYĘLHJ\EHQ
tulajdonosai is annak és egyben igazgatják
is azt, valamint a haszonból az igénybevétel
DODSMiQUpV]HVHGQHN´
Lényeges az úgynevezett hármas egység:
WXODMGRQRV NRFNi]DWYLVHOĘ ±LUiQ\tWy D
IĘEEG|QWpVHNHWKR]y ±KDV]QiOy DV]|YHWNH]HWV]ROJiOWDWiVDLWLJpQ\EHYHYĘ PHJOpWH
amelynek értelmében a tagok egyszerre
tulajdonosai a szövetkezetnek, tehát viseOLNDNRFNi]DWRWPHJKR]]iNDIĘEEG|QWpVHNHWD N|]|V YiOODONR]iVWLOOHWĘHQpV
forgalmat bonyolítanak le a szövetkezettel,
azaz igénybe veszik a szövetkezetet, amely
a vállalkozás gazdasági tevékenységének
az alapja (6]DEy*).
%RJHWRIWpV2OHVHQ  szerint a szövetkezetek olyan vállalatok, amelyek eseWpEHQDKDV]QiOyN pVQHPDEHIHNWHWĘN D
vállalkozás tulajdonosai és irányítói.
Magyarországon a szövetkezetek fogalma
pVPĦN|GpVNIHOWpWHOHLV]HPSRQWMiEyOD
2013. évi V. tv. a Polgári TörvénykönyvUĘO 37. 1HJ\HGLNUpV]HDPHJKDWiUR]y
DPHO\DV]|YHWNH]HWHWDN|YHWNH]ĘNpSSHQ
GH¿QLiOMD
(1) A szövetkezet a tagok vagyoni hoz]iMiUXOiViEyOiOOyWĘNpYHODODStWRWWDQ\LWRWWWDJViJpVDYiOWR]yWĘNHHOYHLV]HULQW
PĦN|GĘDWDJRNJD]GDViJLpVWiUVDGDOPL
szükségleteinek kielégítésére irányuló teYpNHQ\VpJHWYpJ]ĘMRJLV]HPpO\DPHO\QpOD
tag kötelezettsége a szövetkezettel szemben
vagyoni hozzájárulásának szolgáltatására
és az alapszabályban meghatározott szePpO\HVN|]UHPĦN|GpVUHWHUMHGNL$V]|YHWkezet kötelezettségeiért a tag nem köteles
helytállni.
(2) A szövetkezet tevékenysége értékesítésre, beszerzésre, termelésre és szolgáltatásra irányulhat (pYL9WY).
$37.WNLHJpV]tWLpVVSHFL¿NiOMDD
pYL;W|UYpQ\DV]|YHWNH]HWHNUĘODPHO\D
V]|YHWNH]HWIRJDOPiWDEDQDN|YHWNH-
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]ĘPyGRQKDWiUR]]DPHJÄ$V]|YHWNH]HW
D]DODSV]DEiO\EDQPHJKDWiUR]RWW|VV]HJĦ
UpV]MHJ\WĘNpYHODODStWRWWDQ\LWRWWWDJViJ
pV D YiOWR]y WĘNH HOYHL V]HULQW PĦN|GĘ
MRJLV]HPpO\LVpJJHOUHQGHONH]ĘV]HUYH]HW
amelynek célja a tagjai gazdasági, valamint
más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítéséQHNHOĘVHJtWpVH´ pYL;WY)
A mindenkori magyar kormányzatok elvi
GHNODUiFLyV]LQWMpQXJ\DQHOĘV]HUHWHWWHO
hangoztatták, hogy a családi tulajdonra
DODSR]RWWNLVJD]GDViJRNIHMOĘGpVpWWiPRgatják, ténylegesen azonban ez a szándék
QHPPLQGLJYROWWHWWHQpUKHWĘKLV]HQLGĘQNpQWHUĘVHQ~J\WĦQWKRJ\D]|QPDJXNEDQ
versenyképesebbnek tekintett nagygazdaViJRNpOYH]QHNLQNiEEHOĘQ\W
0pJDyWDHOWHOWLGĘV]DNRWYL]VJiOYD
sem teljesen világos, hogy a kormányzat
PHJKDWiUR]yDYDJ\FVXSiQNLHJpV]tWĘV]Hrepet szán a családi gazdaságoknak. Arra
a kérdésre pedig szintén nehezen születik
meg a válasz, hogy mi módon, milyen gazdasági, szervezési módszerekkel lehetnek
a családi gazdaságok is versenyképesek.
$V]HU]Ę~J\YpOLKRJ\DYLGpNIHQQWDUWKDWyIHMOĘGpVHDYLGpNLODNRVViJKRVV]~
távú boldogulása olyan komplex társadalmi kérdés, amely nem vizsgálható csupán
JD]GDViJLV]HPV]|JEĘO$PH]ĘJD]GDViJL
nagyüzemek alkuereje, a méretgazdasági
megfontolások mellett lényeges szempont
NHOOKRJ\OHJ\HQD]LVKRJ\DYLGpNHQpOĘ
gazdálkodással foglalkozó emberek minél
nagyobb hányada valódi tulajdonosként, és
ne csupán bérmunkásként vehessen részt
az élelmiszer-termelésben. Éppen ezért
nagyon fontos feladat a nemzetközi kitekintés, vajon vannak-e Európában vagy a
világ távolabbi régióiban olyan országok,
ahol a családi gazdaságok dominálják a
PH]ĘJD]GDViJLWHUPHOpVV]IpUiMiWPpJLV
LJHQHUHGPpQ\HVHQPĦN|GQHNtJ\DNiU
modellként szolgálhatnak Magyarország
számára.
$YLOiJEDQLJHQVRNRUV]iJEDQNLVPpUHWĦ

FVDOiGLDODSRQV]HUYH]ĘG|WWIDUPJD]GDViJRNiOOtWMiNHOĘD]pOHOPLV]HUJD]GDViJ
alapanyagait. Ez önmagában azonban még
QHPHOHJHQGĘDVLNHUKH]KLV]HQSpOGiXO
V]iPRVDIULNDLRUV]iJEDQDPHJOpYĘpOHOmiszerhiány ellenére is a farmerek közül
sokan felhagynak a gazdálkodással és inkább a nagyvárosokba vándorolnak a jobb
megélhetés reményében. A fejlettebb országok között viszont akadnak példák arra,
hogy a családi farmgazdaságok kis mérete
HOOHQpUHPĦN|GKHWNRUV]HUĦpVYHUVHQ\NpSHVPH]ĘJD]GDViJ0LOHKHWHQQHNDWLWND"
(PRGHOOHNVLNHUH~J\WĦQLNMHOHQWĘVPpUtékben abban rejlik, hogy a magántulajGRQDODSMiQPĦN|GĘWHUPHOĘJD]GDViJRN
VRNROGDO~DQHJ\WWPĦN|GQHNHJ\PiVVDO
LOOHWYHD]HOOiWiVLOiQFW|EELV]HUHSOĘLYHOpV
ennek egyik, nem ritka formáját jelentik a
szövetkezetek. A szövetkezeti gazdálkodási
IRUPDPDLpVM|YĘEHQLOpWMRJRVXOWViJiWD]
pOHOPLV]HUWHUPHOpVEHQYiUKDWyQ|YHNYĘ
MHOHQWĘVpJpWV]LPEROL]iOMDKRJ\D](16=
2012-t a 6]|YHWNH]HWHN1HP]HWN|]LeYpQHN
nyilvánította.
A jelen írás a szövetkezeti gazdálkodási
IRUPDUHQGV]HUpWYHV]LJyUFVĘDOiHJ\HJ\
olyan európai, illetve ázsiai ország esetében, amelyekben hosszabb ideje sikeresen
PĦN|GLNDFVDOiGLJD]GDViJRNUDpSOĘV]|vetkezeti rendszer.
$1<$*e60Ï'6=(5
A tanulmány nagyrészt másodlagos kutatási eredményekre – szakirodalmi forrásokra, illetve nemzetközi adatbázisokra – épül. Célja azoknak a nemzetközi jó
gyakorlatoknak, módszereknek a tanulmáQ\R]iVDDPHO\HNDPDJ\DUJD]GDViJLIHMOĘdés szempontjából hasznosak lehetnek. Ez
utóbbi szempontból – a rendszerváltozást
N|YHWĘEĘQHJ\HGV]i]DGVRUiQ±PLQGYpJLJ
érzékeny és nyitott kérdés maradt, hogy
PLO\HQ PH]ĘJD]GDViJL ELUWRNVWUXNW~UD
alakuljon ki Magyarországon. Ez a kérdés
YROWDNpSSHQNpWVDMiWRVIHMOĘGpVLLUiQ\N|]WL
prioritásválasztást jelent, konkrétan pedig
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D]WKRJ\DPDJ\DUPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOpV
HOVĘVRUEDQD]LSDUV]HUĦWHUPHOpVWIRO\WDWy
nagygazdaságok kereteiben folyjék, avagy
annak gerincét inkább a családi tulajdonra
pVPXQNDHUĘUHpSOĘHJ\PiVVDOOD]iEE
YDJ\V]RURVDEEPyGRQHJ\WWPĦN|GĘNLVHEEPpUHWĦIDUPJD]GDViJRNDONRVViN
A tanulmány két konkrét ország – Dánia
és a Koreai Köztársaság (Dél-Korea) esetét
mutatja be, amelyekben – az egymástól
HUĘVHQHOWpUĘNXOWXUiOLVpVW|UWpQHOPLKiWtér ellenére – eredményesnek bizonyult a
PH]ĘJD]GDViJLNLVWHUPHOĘNV]|YHWNH]HWLWtpusú vertikális, illetve horizontális együttPĦN|GpVH(POtWpVWpUGHPHOKRJ\DV]HU]ĘKRVV]DEELGHLJpOWpVGROJR]RWWPLQGNpW
országban, így a szekunder információkon
W~ODWDQXOPiQ\EDEHpStWHWWHHOVĘGOHJHV
helyszíni tapasztalatait is. Az írás gerincét
az adott két ország szövetkezeti mozgalmaLQDNLOOHWYHD]DQQDNNLDODNXOiViWHOĘVHJtWĘ
gazdasági, földrajzi, társadalmi és politikai
WpQ\H]ĘLQHNDOHtUyHOHP]ĘIHOWiUiVDNpSH]L
azzal együtt, hogy megkísérel néhány eredményesnek bizonyult módszert, tapasztalatot bemutatni, amelyek Magyarországon
is alkalmazhatók lehetnek.
'È1,$
A nyugat-európai élelmiszer-gazdaságban számos országban és szektorban
(például tej, marha- és sertéshús, zöldségJ\P|OFV D]HOP~OWV]i]pYVRUiQHOĘWpUEH
NHUOWHNpVPHJHUĘV|GWHNDJD]GiONRGyN
WHUPHOĘNiOWDOOpWUHKR]RWWNRRUGLQiFLyV
integrációs szervezetek.
$PH]ĘJD]GDViJLDODSDQ\DJWHUPHOpVH
jórészt családi gazdaságok keretében történik, ezért ahhoz, hogy a farmer gazdaságosan tudjon termelni, s ezáltal jövedelmét
Q|YHOMHV]NVpJYDQD]]HPpWNLHJpV]tWĘ
szövetkezetekre, hiszen ezek egy-egy gazdasági mozzanatot általában olcsóbban
képesek elvégezni. A dán (és a holland)
PH]ĘJD]GDViJLV]|YHWNH]HWHNVLNHUHVVpJN
MHOHQWĘVSLDFLUpV]HVHGpVN DPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOĘNJD]GiONRGiViEDQMiWV]RWW

NLHPHONHGĘV]HUHSNKDWpNRQ\ViJXNpVD
környezeti kihívásokra való reagálásuk tekintetében megnyilvánuló rugalmasságuk
okán nemzetközi vonatkozásban is példaérWpNĦHN(V]|YHWNH]HWHNFVDNHJ\HJ\WHYpkenységet végeznek a termelési folyamathoz
kapcsolódóan (pl. vagy csak beszerzést vagy
csak értékesítést) (6]DEy*).
A dán törvények következetesen védelPH]LNDFVDOiGLYiOODONR]iVRNDODSMiWMHOHQWĘ
paraszttanyát és a földet birtokló státust.
9DGiV]  UiPXWDWKRJ\DGiQPH]Ęgazdaságnak egyik sajátos vonása, hogy a
WHUPĘI|OGW|EEPLQWDHPEHU|OWĘNyWD
DI|OGPĦYHVJD]GiNPDJiQWXODMGRQiEDQ
van. Az 1945 után is többször módosított
földtörvény szerint Dániában csak az lehet
farmtulajdonos, aki a tanyáján lakik, letette
DPHJIHOHOĘYL]VJiNDWDPHO\HNQHPFVDN
PH]ĘJD]GDViJLKDQHP]HPYH]HWpVLV]iPtWyJpSHVpVHJ\pELVPHUHWHNEĘOLViOOQDN
$WDQ\iWyOOHJIHOMHEENPWiYROViJUDIHNYĘ
földterület kerülhet a tulajdonába. A 30
hektár fölötti földterület birtoklásához minimálisan a kétéves, nappali képzéssel és
EHQWODNiVVDOPHJV]HUH]KHWĘV]DNNpSHVtWpV
D]~J\QHYH]HWWÄ]|OGEL]RQ\tWYiQ\´YDJ\
V]DNLUiQ\~ HJ\HWHPLIĘLVNRODL EL]RQ\tWvány és igazolt szakmai gyakorlat megléWHV]NVpJHV$I|OGWXODMGRQIHOVĘKDWiUD
125 hektár (&VREiQ).
A Dán Királyság ma gazdaságilag maJDVDQIHMOHWWRUV]iJ*'3MpEHQRW
(2015. évre szóló becslés), foglalkoztatottViJL|VV]HWpWHOpEHQRW  NpSYLVHO
a szolgáltatói szektor. A GDP összetételében
XJ\DQDNNRUPLQG|VV]HDWHOMHVIRJODONR]WDWRWWViJRQEHOON|UOLUpV]DUiQ\WNpSYLVHODPH]ĘJD]GDViJ The World
)DFWERRNpYUHV]yOyEHFVOpV). 43 ezer
km2 területe (a hozzá tartozó Grönland,
illetve Feröer-szigetek nélkül) és 5,6 millió
IĘVODNRVViJDDODSMiQQDJ\MiEyO6]ORYiNLához hasonlítható. Az alig több mint fél
PDJ\DURUV]iJQ\LiOODPI|OGUDM]LODJHUĘVHQ
tagolt, az európai kontinenssel közvetlenül
|VV]HIJJĘ-\OODQG -WODQG IpOV]LJHWHQ

Neszmélyi: Szövetkezeti modellek Dániában és Dél-Koreában

kívül több száz sziget alkotja. Dánia Európa
HJ\LNpOHQMiUyDJUiUWHUPHOĘMHpVH[SRUWĘUH
Lakossága mintegy háromszorosát, 15 milOLyIĘWNpSHVpOHOPLV]HUUHOHOOiWQL
'iQLD WHUOHWpQHN D ± |VV]HVHQ
KD±PĦYHOKHWĘ
2013-ban 18,6 millió vágósertést, az
H]HUGDUDERVWHMHOĘPDUKDiOORPiQ\
révén mintegy 5,1 milliárd liter tejet, továbbá 9 millió tonna szemes terményt, illetve
MHOHQWĘVPHQQ\LVpJĦ]|OGVpJIpOpWiOOtWRWWDN
HOĘ )DFWVDQG)LJXUHV«).
$]pOHQMiUyGiQPH]ĘJD]GDViJpVD]DKhoz kapcsolódó szövetkezeti struktúra legalább másfél évszázadnyi múltra tekinthet
vissza, Dániában ugyanis már a 19. század
végére létrejöttek szövetkezetek. Például a
WHMWHUPHOĘV]HNWRUEDQKHO\LIDUPHUHNNH]deményezésére már 1882-ben létrejött az
HOVĘV]|YHWNH]HWDPHO\Q\RPiQRUV]iJV]HUte gombamód szaporodtak és nagyon rövid
LGĘDODWWHOWHUMHGWHNDKDVRQOyHJ\WWPĦN|dési formák. 1888-ban már 244 szövetkezet
PĦN|G|WWpVH]HNU|YLGLGĘQEHOOQHPFVDN
DWHMEHJ\ĦMWpVpWpVpUWpNHVtWpVpWYpJH]WpN
hanem a feldolgozás irányában is elkezdtek
WHUMHV]NHGQL YDMHOĘiOOtWiVpVpUWpNHVtWpV 
$]DVpYHNWĘONH]GĘGĘHQDGiQIDUmerek körében – válaszul Nagy-Britannia
fokozódó baconkeresletére – egyre inkább
HOĘWpUEHNHUOWDVHUWpVWHQ\pV]WpVDPHO\
ráadásul kiválóan tudta hasznosítani takarmányként az egyes tejipari melléktermékeket. 1887-ben jött létre Horsensben az
HOVĘV]|YHWNH]HWLDODSRQPĦN|GĘYiJyKtG
amelyet 1890-ig kilenc további követett. Ez
a tíz üzem – amelyek a mai dániai „baconJ\iUDN´HOĘIXWiUDLQDNWHNLQWKHWĘN±iOOtWRWWDHOĘPiUDNNRUDGiQEDFRQH[SRUW
egyharmadát (*XWLpUUH]).
/DF]y  DGiQPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOĘNpUGHNYpGHOPLV]HUYH]HWHLQHNHJ\HVOHteinek szerepét hangsúlyozza, amelyeknek
MHOHQWĘVV]HUHSNYROWD]HJ\VpJHVGiQpOHOPLV]HUJD]GDViJNLDODNXOiViEDQpVIHMOĘdésében, megemlítve, hogy ilyen egyesület
már a 17. században is létezett Dániában.
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A dán gazdálkodók maguk rendelkeznek saját farmjukkal, a saját terményeiket
termesztik és a saját állatállományukat tenyésztik. Teszik ezt anélkül, hogy feláldoznák egyéni szabadságukat, ám e független
IDUPHUHNVRNNDOHUĘVHEEHJ\WWPĦN|GpVW
alakítottak ki egymással, mint az más
RUV]iJRN IDUPHUHLUH iOWDOiEDQ MHOOHP]Ę
(0DQQLFKH).
,KULJ  kiemeli, hogy a Dán Szövetkezeti Vágóhidak Szövetsége 1932-ben a
PDJiQYiJyKLGDNUDLVNLWHUMHGĘPRQRSyOLXmot kapott az Anglia felé irányuló kivitelre,
megállapítva egyben egy-egy vágóhíd kontingensét, illetve kezelve az ún. árkiegyenOtWpVLDODSRW,KULJSpOGDpUWpNĦQHNQHYH]L
DGiQWHMV]|YHWNH]HWHNHWLVVĘWD]RUV]iJ
gazdaságának egyik alapjaként tesz említést a szövetkezetileg szervezett vajiparról,
kiemelve, hogy ennek eredményéhez jelenWĘVPpUWpNEHQKR]]iMiUXOWKRJ\DWHUPHOĘ
JD]GiNEHOiWWiNDPLQĘVpJLpVDV]DEYiQ\RVtWRWWÄVWDQGDUG´WHUPHOpVIRQWRVViJiW
Ennek révén már a 19. század végén sikerült
jó hírnevet szerezniük az angol piacon.
*\ĘUL  a szövetkezeti tejüzemek
pVDWHUPHOĘNN|]WUpJyWDNLDODNXOWNRUrekt kapcsolatot is kiemeli, utalva arra,
KRJ\PDJXNDWHUPHOĘNDONRWWiNDONRWMiN
DV]|YHWNH]HWLWDJViJRWWĘONH]GYHD
WHMIHOGROJR]y]HPHNPiUDWHMHWNO|QE|]Ę
vizsgálatoknak vetették alá és ennek alapMiQ¿]HWWHNDWHUPHOĘNQHN$SiUWDWODQViJ
érdekében a Dán Tejfeldolgozó Üzemek
Szövetsége 1963–1968 között hat központi versenysemleges laboratóriumot hozott
létre (*\ĘUL).
0iUDV]i]DGHOHMpWĘONH]GĘGĘHQPiV
PH]ĘJD]GDViJLiJD]DWRNEDQLVIRNR]DWRVDQ
teret hódítottak a szövetkezetek. Ennek oka
HOVĘVRUEDQD]KRJ\D]HJ\pQLOHJIHOOpSĘ
farmerek piaci – eladási és beszerzési – pozíciója nagyon gyenge lett volna a piac többi
UpV]WYHYĘMpKH]YLV]RQ\tWYDD]iOWDOKRJ\D]
egyénileg beszerezni kívánt anyagok, illetve
értékesíteni kívánt termékek mennyisége
kicsi, a termékeik gyakran romlandóak,
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QHPNpSHVHNHJ\IRUPiQPDJDVPLQĘVpJHW
JDUDQWiOQLQLQFVHQHNPHJIHOHOĘLQIRUPiFLyLNDSLDFQHPiWWHNLQWKHWĘV]iPXNUD
és összességében a piacon túl kicsik, nem
képesek egyáltalán semmilyen hatást gyakorolni rá, illetve rajta keresztül az árakra.
$IDUPHUHNNRQFHQWUiOWLSDUiJDNNDOpVHUĘV
eladókkal találkoznak, akiknek nagyobb
a gazdasági erejük. Nincs tehát igazi verseny a piacon, mert a termeléshez szükséges
anyagok beszerzésekor, illetve a megtermelt
termékek értékesítésekor a farmerekkel
V]HPEHQDQHNLNHODGyNLOOHWYHDWĘONYisárlók dominálnak (6]DEy*1&5
).
A szövetkezetek úgy képesek megfelelni
IHODGDWDLNQDNKRJ\JDUDQWiOMiNDPLQĘVpget, nagyobb kínálattal, illetve kereslettel
jelennek meg a piacon, képesek raktározással, feldolgozással, csomagolással stb.
az áru értékét növelni, ezáltal a piacot a
tiszta verseny irányába elmozdítani. Ezáltal
a szövetkezetek makrogazdaságilag egyIDMWDSLDFLHOOHQV~O\R]yNLHJ\HQOtWĘHUĘWLV
EHW|OWHQHN$PH]ĘJD]GDViJLV]|YHWNH]HWHN
létrejöttének legfontosabb gyakorlati jelenWĘVpJĦJD]GDViJLRNDWHKiWD]HPOtWHWWSLDFL
HOOHQV~O\R]yHUĘ FRXQWHUYDLOLQJSRZHU)
létrehozása volt a múlt század utolsó harmadában az egyes farmerek versenyhelyzetének javítására, s ezáltal jövedelmének
növelésére (6]DEy*).
=VDUQyF]DL  a dán (és svéd) farPHUV]|YHWNH]HWHNUĘOtUWWDQXOPiQ\iEDQ
PHJiOODStWMDKRJ\HV]|YHWNH]HWHNMHOOHP]ĘL
ÄD]|QNpQWHVEHpVNLOpSpVMRJDpVOHKHWĘsége, az egy tag egy szavazat demokratikus
HOYpQHNpUYpQ\HVtWpVHDNRUOiWROWPpUWpNĦ
NDPDW RV]WDOpN ¿]HWpVHDWDJRNSpQ]EHOL
hozzájárulásához mérten, a vásárlási és
értékesítési visszatérítés a tagok közvetlen
UpV]YpWHOpQHNDUiQ\iEDQ´W|UWpQLN.LHPHOL
továbbá, hogy „a szövetkezeti intézményi
UHQGV]HU OHJQDJ\REE HOĘQ\H D] (XUySDL
Unió törvényei értelmében az, hogy mivel
DV]|YHWNH]HWHNQRQSUR¿WV]HUYH]HWHNH]pUW
QHPHVQHNDYHUVHQ\W|UYpQ\KDWiO\DDOi´

Bár folyamatosan koncentrációs folyamat megy végbe az alapanyag-termelésben,
ugyanakkor a farmerek továbbra sem kö]|VHQPĦYHOLNDI|OGMHLNHW V]NVpJHVHWpQ
viszont gyakran kisegítik egymást, ennek
DV]HU]ĘW|EEDONDORPPDOV]HPpO\HVHQLV
WDQ~MDOHKHWHWW $WHUPpQ\HNLOOHWYHD]pOĘ
iOODWRNIHOGROJR]iViWYpJ]ĘIDUPHUV]|YHWkezetek a farmerek tulajdonában vannak,
pVMHOOHP]ĘKRJ\H]HNPiUMyYDOPDJDVDEE
KR]]iDGRWWpUWpNĦNpV]YDJ\IpONpV]WHUPpNHNHWiOOtWDQDNHOĘ1HPFVDNDYpJWHUPpNKDQHPD]LQSXWROGDORQLVMHOOHP]Ę
a szövetkezeti keretekre alapozott közös
beszerzés, mivel a farmerek koncentrált
LSDUiJDNNDOpVHUĘVHODGyNNDOWDOiONR]QDN
DNLNQHNQDJ\REEDJD]GDViJLHUHMN9pJVĘ
VRURQHQQHNN|V]|QKHWĘKRJ\DIDUPHUHN
versenyképesen tudnak termelni.
6]HUHPOH\  kiemeli, hogy a dán
agrárgazdaság középpontjában a farmer
áll. A farmerek érdekképviselete, képzése,
szolgáltatásokkal való kiszolgálása és termékeik minél feldolgozottabb formában
YDOySLDFUDMXWWDWiVDMyOPĦN|GĘUHQGV]HUW
a dán modellt alkotja. Ennek központi intézménye a korábbi szakmai és érdekvéGHOPLFV~FVV]HUYD'iQ0H]ĘJD]GDViJL
Tanács, a Bacon és Hús-Tanács, a TejterPHOĘN7DQiFVDpVQpKiQ\WRYiEELV]DNPDL
V]HUYH]HWHJ\HVOpVpEĘOEHQOpWUHhozott 'iQ0H]ĘJD]GDViJLpVeOHOPLV]HU
7DQiFV(/DQGEUXJRJ)¡GHYDUHU), amely
J\DNRUODWLODJDGiQPH]ĘJD]GDViJpVpOHOmiszeripar teljes egészét lefedi.
%iU'iQLDPH]ĘJD]GDViJiQDNJHULQFpW
PDLVpVDEHOiWKDWyM|YĘEHQLVDFVDOiGL
magángazdaságok alkotják, az utóbbi évWL]HGHNEHQV]iPRWWHYĘELUWRNNRQFHQWUiFLy
ment végbe. 5HHQEHUJ  hangsúlyozza, hogy a jelenkori dán vidéki települési struktúra több évszázadon keresztül
IHMOĘG|WWNL7DQXOPiQ\iEDQYL]VJiOWDD
dán farmgazdaságok számának alakuláViWHJpV]HQLJYLVV]DPHQĘHQpVD]W
állapította meg, hogy 1925-ig fokozatos
növekedés ment végbe, majd egy 20 éves
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$GiQWHUPđI|OGpVIDUPHUJD]GDViJRNPpUHWV]HULQWLPHJRV]OiVD
0H]ĒJD]GDViJLWHUOHW
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Forrás: )DFWVDQG)LJXUHV«RQ\RPiQ

stabilizációs szakasz után, de különösen
WyONH]GĘGĘHQJ\RUVFV|NNHQpVYROW
PHJ¿J\HOKHWĘ9DGiV]  DPĦV]DNL
IHMOĘGpVKDWiViYDOKR]]D|VV]HIJJpVEH
a birtokkoncentráció felgyorsulását, kiHPHOYHD]pVN|]|WWLLGĘV]DNRW
DPLNRULVDKDQiONLVHEEPpUHWĦJD]daságok száma 75 ezerrel csökkent, míg az
ennél nagyobb farmok száma hatezerrel
növekedett.
Ez utóbbiakat más források is alátámasztják. $1DWLRQV(QF\FORSHGLD szerint
D]HVpYHNWĘONH]GĘGĘHQDGiQJD]GDViJRNiWODJRVPpUHWHQ|YHNYĘEHQYDQPtJ
a gazdaságok száma csökken. Az 1970-es
pYHNWĘOLOOHWYHD]HVpYWL]HGLJpYHQWHPLQWHJ\HJ\pQLJD]GDViJV]ĦQW
meg, illetve olvadt be más nagyobb gazdaViJRNED0tJD;;V]i]DGHOHMpQ'iQLiEDQ
körülbelül 200 ezer egyéni farmgazdaság
PĦN|G|WW KDIDUPiWODJPpUHWPHOOHWW 
1997-re 60 900 farmgazdaság maradt
43,6 ha átlagos mérettel.
A földbirtok-koncentrálódás azóta sem
iOOWPHJ'iQLDPLOOLyKDRVWHUPĘWHrületén jelenleg mintegy 38-39 ezer családi
IDUPPĦN|GLNpVDIDUPRNiWODJRVPpUHWH

2013-ban 67,7 ha-ra emelkedett (1. táblázat).
Az utóbbi évtizedekben számos közös,
V]|YHWNH]HWLDODSRQPĦN|GĘYiOODODWM|WW
létre. Ezek egyik nemzetközileg leginkább
ismert példája a DLG Csoport ('DQVN
/DQGEUXJV *URYYDUHVHOVNDE DPED),
amely ma már Európa egyik legnagyobb
PH]ĘJD]GDViJLYiOODODWiYiIHMOĘG|WWK~V]
országban van jelen. A csoport 1969-ben
M|WWOpWUHKiURPNRUiEELD;,;;;V]i]DG
IRUGXOyMiWyOPĦN|GĘYiOODONR]iVHJ\HVtWpsével. Farmerek hozták létre, ma összesen
mintegy 29 ezer farmer közös tulajdonában
YDQ)ĘIHODGDWDDWHUPHOpVLHV]N|]|NLOOHWYHPH]ĘJD]GDViJLWHUPpNHNNHUHVNHGHOPH
emellett számos más területet is felölel tevékenysége. 2014-ben 59,2 Mrd DKK (7,9 Mrd
EUR) forgalma volt. A szövetkezeti vállalatok forgalma, kiterjedt szolgáltató és egyéb
WHYpNHQ\VpJNQHNN|V]|QKHWĘHQD*'3
iWpULHO '/*$QQXDO5HSRUW).
.25($,.g=7È56$6È*
'e/.25($
$0DJ\DURUV]iJKR]KDVRQOyWHUOHWĦ NE
99 ezer km2 iPN|]HO|WV]|U|VQpSHVVpJĦ
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Koreai Köztársaság világviszonylatban is
NLHPHONHGĘ GLQDPLNXV JD]GDViJL IHMOĘdését, eredményeit az ipari és szolgáltató
iJD]DWRNQDNN|V]|QKHWL0H]ĘJD]GDViJD
sokáig elmaradottnak volt mondható, az
iJD]DW*'3KH]YDOyKR]]iMiUXOiVD
körüli (2015. évre szóló becslés – The World
)DFWERRN). Az ország adottságai – Dániához vagy akár Magyarországhoz képest
±NRUiQWVHPNHGYH]ĘHNDPH]ĘJD]GDViJL
termelés céljaira. Területének alig egyharPDGDDONDOPDVPĦYHOpVUHGHDYDOyViJEDQ
PpJHQQpOLVNHYHVHEEHWPĦYHOQHN
Részben történelmi okokkal magyarázható sajátos vonás a birtokstruktúrát domináló igen elaprózott, 1-2 hektáros földterülettel, illetve csekély állatállománnyal
UHQGHONH]ĘIDUPJD]GDViJDPHO\HQPLQWHJ\
két és fél millió gazdálkodó folytat termelést. A koreai gazdálkodók birtokuk mérete
DODSMiQYpOKHWĘHQPpJDGiQIDUPHUHNKH]
képest is kiszolgáltatottabb helyzetben lennének önmagukra utalva. Az európai szemmel nézve rendkívül kicsi farmok az 1949.

évi földreform következtében jöttek létre,
G|QWĘHQSROLWLNDLLQGtWWDWiVUDDNRUiEEL
(japán gyarmati) nagybirtokosi rendszer
gyökeres felszámolása és a föld nélküli nagy
tömegek földhöz juttatása volt a cél. A korlátozott földterület és a rizstermesztés kézimunka-igényessége miatt maximum 3 haos családi farmokat engedélyeztek. Akkoriban Dél-Korea tipikus agrárországnak volt
WHNLQWKHWĘEHQDODNRVViJDpOW
IDUPHUKi]WDUWiVRNEDQ$]LSDUIHMOĘGpVHD
NpVĘEELHNEHQIHOV]tYWDDPXQNDHUĘQDJ\
részét, de még az 1970–80-as években
YpJEHPHQWMHOHQWĘVHOYiQGRUOiVHOOHQpUHLV
fennmaradtak a földtulajdonszerzési korlátozások, ezt csak a 2000-es évek elején
emelték 20 ha-ra (1HV]PpO\L).
Az utóbbi években a foglalkoztatottság
V]HUNH]HWpEHQ D PH]ĘJD]GDViJL iJD]DW
aránya tovább csökkent, 2015-ben mind|VV]HUDYROWEHFVOKHWĘ The World
)DFWERRN).
Az említett földtulajdonszerzési korlátozások közepette aligha kerülhetett sor ko1. ábra

$GpONRUHDLIDUPRNiWODJRVPpUHWpQHNYiOWR]iVDpVN|]|WWKHNWiU

Forrás: VDMiWV]HUNHV]WpV,PpV-HRQJiOWDOSXEOLNiOWDGDWRNQ\RPiQ
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2. ábra
$GiQIDUPRNiWODJRVPpUHWpQHNYiOWR]iVDpVN|]|WWKHNWiU

Forrás: VDMiWV]HUNHV]WpVDN|YHWNH]ĒIRUUiVRNEDQSXEOLNiOWDGDWRNEyOCHAND ET AL .  D E WALLE – S EVENSTER (1998 
)DFWVDQG)LJXUHV«R

molyabb birtokkoncentrációra vagy tagosítási folyamatra. A farmok átlagos mérete az
LGĘNVRUiQNLVPpUWpNEHQPpJLVQ|YHNHGHWW
1970 és 2012 között 0,94 ha-ról 1,50 ha-ra,
amint azt az 1. ábra mutatja.
Érdemes a dán földbirtok-koncentráció
folyamatát (2. ábra) párhuzamba állítani
a dél-koreaival. Már abszolút értékekben
Qp]YHLVDGiQIRO\DPDWWĦQLNVRNNDOHUĘteljesebbnek, az átlagos farmméret 1970
és 2010 között 42 hektárral növekedett,
míg a dél-koreai 2012-re kevesebb mint
0,6 hektárral. Arányait tekintve szintén
HUĘWHOMHVHEEDGiQQ|YHNHGpVpV
között, amely több mint háromszoros, Dél.RUHiEDQFVXSiQRVYROW
A koncentráció intenzitásában megmuWDWNR]yHOWpUpVQHNYpOKHWĘHQD]HJ\LNIĘ
oka, hogy Dániában a birtokszerzésnek,
illetve koncentrációnak nem voltak, illetve
nincsenek területi alapú jogszabályi korlátai. Mindezzel párhuzamosan mindkét
országban csökkent a gazdaságok, illetve a
PH]ĘJD]GDViJEDQIRJODONR]WDWRWWDNV]iPD

PHJMHJ\]HQGĘD]RQEDQKRJ\DWHUPHOpV
KDWpNRQ\ViJDMDYXOWIĘNpQWDJpSHVtWpVpVD
modern vegyszerek használata miatt.
A vidéki társadalom elöregedését jelzi, hogy a gazdálkodók átlagos életkora
HPHONHGLNEHQDIDUPHUHND
65 év felett volt. Ez a tendencia jelenleg is
folytatódik.
$GpONRUHDLPH]ĘJD]GDViJIĘWHUPpQ\HL
rizs, zöldségfélék, gyümölcs. Az állatálloPiQ\K~VpVWHMHOĘPDUKiEyOVHUWpVEĘO
pVEDURP¿EyOiOO.RUHDOHJIRQWRVDEEWHUPpQ\pEĘOUL]VEĘOD]RUV]iJ|QHOOiWyGHD
W|EELPH]ĘJD]GDViJLWHUPpQ\EĘODN|]HO
PLOOLyIĘQ\LODNRVViJpOHOPLV]HUHOOiWiVD
érdekében általában behozatalra szorul.
A rizs dominanciája mellett az utóbbi két
évtized során a terménypaletta számotteYĘHQGLYHU]L¿NiOyGLNDNLVHEEQDJ\REE
városok peremén jellegzetes látvány a
fóliasátrak nagy tömege, amelyben – a
UL]VQpOMREEDQM|YHGHOPH]Ę±]|OGVpJHNHW
és gyümölcsöt termelnek az év hidegebb
hónapjaiban is.
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WiEOi]DW
0H]đJD]GDViJLWHUPHOđLWiPRJDWiVRND.RUHDL.|]WiUVDViJEDQpVD](8EDQ
.RUHDL.|]WiUVDViJ

(XUySDL8QLy 

$WHUPHOĒLWiPRJD$WiPRJDWiVRNDUiQ\DD
WiVRNEHFVOWpUWpNH WHUPHOĒNEUXWWyEHYpWHOH|VV]HVHQ 36(
LKH] *)5 NpSHVW
PLOOLy86'
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Forrás: VDMiWV]HUNHV]WpV2(&'DGDWRNDODSMiQ

)RQWRVQpKiQ\JRQGRODWHUHMpLJDPH]Ęgazdasági támogatások kérdésére is kitérni. Közismert tény, hogy az Európai Unió
költségvetésének legnagyobb tételét jelentik
DPH]ĘJD]GDViJLWiPRJDWiVRNDPHO\HN
nélkül az uniós tagországok farmereinek
MHOHQWĘVUpV]HNRPRO\M|YHGHOPH]ĘVpJLJRQdokkal küzdene. Ugyanakkor ki kell térni
arra, hogy Dél-Korea esetében az agrártámogatások fajlagosan sokkal nagyobbak.
A szöuli kormány nagyságrendileg évi
PLOOLiUG86'QDNPHJIHOHOĘWiPRJDtásban részesíti a farmereket, ezen belül
MDQXiUWĘONH]GĘGĘHQDNRUHDLUL]VWHUPHV]WĘNKHNWiURQNpQWHJ\PLOOLy.5:
GpONRUHDLZRQ ±PLQWHJ\86'±
támogatást kapnak ()$2).
A 2. táblázat a Dániára (és ma már hazánkra is) vonatkozó EU-s, illetve a délkoreai agrártámogatások néhány fontosabb
adatát mutatja 1986 és 2015 között.
$WiEOi]DWDGDWDLEyONLWĦQLNKRJ\'pO
Korea farmerei bruttó bevételeiben napjainkban közel fele arányt képviselnek a
támogatások (korábban még ennél is jóval
nagyobb részt), míg az EU esetében ez az
DUiQ\yWDDOLJN|UOL$]LVMyO

látszik, hogy a támogatások aránya az utóbELpYIRO\DPiQFV|NNHQĘWHQGHQFLiW
PXWDW $](8HVHWpEHQDUĘOUD
abszolút összegekben mért növekedés vélKHWĘHQDpYLEĘYOpVVHOIJJ|VV]H
$Q|YHNYĘODNRVViJLM|YHGHOPHNLOOHWYH
UpV]EHQDJOREDOL]iFLyVDMiWRVÄNXOWXUiOLV´
KDWiVDNpQWD]XWyEELLGĘEHQDNRUHDLWiSlálkozási szokások is kezdenek eltolódni a
fehérjedús ételek (pl. húsfélék) irányába.
(PLDWWMHOHQWĘVV]HPHVWDNDUPiQ\LPSRUWUDYDQV]NVpJH]HNEĘOD]|QHOOiWiVLKiQ\DGLJHQDODFVRQ\JDERQDIpOpNEĘOSpOGiXO
D]H]UHGIRUGXOyQN|UOLYROW'iQLiYDO
HOOHQWpWEHQWHKiWDPH]ĘJD]GDViJ.RUHiban nem tipikusan exportágazat, itt szinte
PLQGLJLVDEHOVĘHOOiWiVOHJDOiEEUpV]OHJHV
biztosítása volt a cél.
$.RUHDL.|]WiUVDViJ
IDUPHUV]|YHWNH]HWLUHQGV]HUpQHN
NLDODNXOiVD
$GpONRUHDLIDUPHUWiUVDGDORPG|QWĘ
hányada évtizedek óta szövetkezetekbe
W|P|UOW$PDJiQWXODMGRQEDQOpYĘI|Odeken itt is külön-külön gazdálkodnak a
tulajdonos családok, akik e szövetkezetek
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WDJMDLNpQWV]iPRVWHUOHWHQNDSQDNHOĘQ\|V
szolgáltatásokat (szaktanácsadás, terményfeldolgozás, értékesítés, banki szolgáltatáVRNVWE (POtWpVWpUGHPHOKRJ\±IĘNpQW
M|YHGHOPH]ĘVpJLRNRNPLDWW±V]iPRWWHYĘ
N|UOL DQHPNL]iUyODJPH]ĘJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJEĘOpOĘIDUPHUKi]WDUWisok aránya.
$NRUHDLWHUPHOĘNN|]|WWLOOHWYHDIDOXközösség keretein belül igen régóta kialaNXOWDNNO|QE|]ĘHJ\WWPĦN|GpVLIRUPiN
SpOGiXOHJ\PiVPXQNDHUĘYHOYDOyN|OFV|Q|VNLVHJtWpVH IĘNpQWDUL]VSDOiQWDNLOtetési, illetve a betakarítási szezon idején),
továbbá kölcsönös takarék- és hitelpénztár
(5RWDWLQJ6DYLQJVDQG&UHGLW$VVRFLDWLRQV
– ROSCA). Ugyanakkor a mai értelemben
YHWWPDJiQWĘNpQDODSXOyYDOyGLV]|YHWNH]HWHNFVDND;;V]i]DGK~V]DVpYHLYpJH
IHOpDMDSiQJ\DUPDWLLGĘV]DNIRO\DPiQ
kezdtek elterjedni. 1927-ben alakult az
HOVĘIDUPHUV]|YHWNH]HWpVUDPLQWHJ\UDQĘWWDV]iPXN$V]|YHWNH]HWHN
létrejöttét és terjedését a japán hatóságok
nem akadályozták, mert úgy gondolták,
UDMWXNNHUHV]WOPpJHUĘWHOMHVHEEOHKHWD
MDSiQWĘNHEHiUDPOiVD(EEHQD]LGĘEHQ
– a kormányzat irányítása mellett – más
szervezetek, például a Pénzügyi Egyesülés ()LQDQFLDO$VVRFLDWLRQ), illetve az Ipari
Egyesülés (,QGXVWULDO$VVRFLDWLRQ) is létreM|WWHN(OĘEELHNDPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOpV
¿QDQV]tUR]iViEDQXWyEELDNDWHUPpNIHOvásárlásban, feldolgozásban, kereskedeOHPEHQ pV WHUPHOĘHV]N|]EHV]HU]pVEHQ
játszottak szerepet. Létezett Farmerek
Egyesülete is, mely tevékenységi körébe
tartozott a termesztés (rizs) technológiai
fejlesztése, terménykereskedelem és rakWiUR]iVLOOHWYHPH]ĘJD]GDViJLYHJ\V]Hrek közös beszerzése. 1945 után, amikor
is az ország felszabadult a japán uralom
alól, a szövetkezetek szerepe, funkciója
megváltozott. A koreai háború, illetve az
ország politikai instabilitása késleltette a
0H]ĘJD]GDViJL6]|YHWNH]HWL7|UYpQ\HOIRgadását, így arra csak 1957-ben került sor.
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$NRUiEEL3pQ]J\L(J\HVOpVEĘOOpWUHKR]WiN
D0H]ĘJD]GDViJL%DQNRWDPHO\DWHUPHOpV
¿QDQV]tUR]iVNL]iUyODJRVLQWp]PpQ\HOHWW
$)DUPHUHN(J\HVOHWpEĘOEDQM|WW
OpWUH D 0H]ĘJD]GDViJL 6]|YHWNH]HWHN
Országos Szövetsége (NACF – 1DWLRQDO
$JULFXOWXUDO &RRSHUDWLYHV )HGHUDWLRQ
koreai nyelven 1RQJ+\XS) azzal a céllal,
hogy – a hitelnyújtás kivételével – a szolgáltatások széles körét biztosítsa a farmeUHNQHN$0H]ĘJD]GDViJL%DQNRWLOOHWYHD]
NACF-et 1961-ben, a törvény módosításával
egyesítették (/HH±/LP).
(]WN|YHWĘHQV]iPRVWRYiEELV]HUYH]HWL
átalakulással alakult ki és vált országos
PpUHWHNEHQMHOOHP]ĘYpDWHUOHWLDODSRQ
V]HUYH]ĘGĘ PH]ĘJD]GDViJL V]|YHWNH]HWL
VWUXNW~UDDPHO\HWKiURPV]LQWĦKLHUDUchikus felépítés jellemez: az alapot a helyi,
WHOHSOpVLV]LQWHQPĦN|GĘIDUPJD]GDViJRN
NpSH]LNDN|YHWNH]ĘV]LQWDUHJLRQiOLVV]LQWHQV]HUYH]ĘG|WW~QSULPHUV]|YHWNH]HWHN
míg a szervezeti piramis tetejét az országos
szövetség (NACF) jelenti.
$GpONRUHDLSULPHUV]|YHWNH]HWHN
VWUXNW~UiMD
A dél-koreai szövetkezeti struktúra alapja
DSULPHUV]|YHWNH]HWDPHO\DODSWĘNpMHD
tagok, azaz a farmerek vagyoni hozzájáruOiViEyO HJ\IDMWDUpV]MHJ\ WHYĘGLN|VV]H
-HOOHP]ĘKRJ\HJ\HJ\WDJKR]]iMiUXOiVinak aránya viszonylag kicsi a szövetkezet
|VV]WĘNpMpKH]NpSHVW$SULPHUV]|YHWNH]HW
YH]HWĘMHDQpJ\pYUHPHJYiODV]WRWWHOQ|N
IĘG|QWpVKR]yV]HUYHLDN|]J\ĦOpVDNOG|WWJ\ĦOpVLOOHWYHD]LJD]JDWyWDQiFV$V]DEiO\R]iVOHKHWĘYpWHV]LKRJ\HJ\IDUPHUháztartás tagjai ne csak egy, hanem több
NO|QE|]ĘV]|YHWNH]HWWHOLVWDJViJLYLV]RQ\W
OpWHVtWVHQHNVĘWXJ\DQD]DV]HPpO\LVNpUheti felvételét több szövetkezetbe. A rendes
WDJViJPHOOHWWOHKHWĘVpJYDQÄNYi]LWDJViJUD´LV$V]|YHWNH]HW]OHWLWHYpNHQ\VpJpKH]WDUWR]yN|U]HWHQEHOOLPH]ĘJD]GDVigi tevékenységgel foglalkozó szervezetek
vagy farmerek kérhetik kvázi tagként való
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felvételüket a szövetkezetbe, akik ebben a
formában is igénybe vehetik a szövetkezet
különféle szolgáltatásait, azonban a szövetkezet döntéshozatali tevékenységében
nem vehetnek részt. Tulajdonosi részjegyet
sem kell váltaniuk, azonban tagsági díjat,
LOOHWYHHVHWHQNpQWDV]|YHWNH]HWNO|QE|]Ę
projektjeihez üzemeltetési hozzájárulást
NHOO¿]HWQLN$V]|YHWNH]HWVWUXNW~UiMiQDN
részei az egyes termékre, terményre alapozott ágazati szakcsoportok mint szervezeti
alegységek is. E szakcsoportok a szövetke]HWEHQHJ\EL]RQ\RVPH]ĘJD]GDViJLWHUPpNWHUPpQ\HOĘiOOtWiViYDOLOOHWYHN|]|V
értékesítésével foglalkozó farmerek által
önkéntes alapon létrehozott szervezetek
(/HH±/LP).
Dél-Koreában 2014-ben 1155 primer
V]|YHWNH]HW PĦN|G|WW H]HN QDJ\ UpV]H
1075 területi alapon szervezett általános
PH]ĘJD]GDViJLSUR¿O~PtJV]DNRVtWRWW
iUXWHUPHOĘV]|YHWNH]HWYROW 1$&)$QQXDO
5HSRUW $V]DNRVtWRWWiUXWHUPHOĘV]|YHWNH]HWHNOpWUHM|WWHPĦN|GpVHHVHWpEHQ
nincs területi illetékességi szabály (3DUN
).
Dél-Korea jelenleg hatályos szövetkezeti
törvénye a 2012. évi ún. )UDPHZRUN$FW
(kerettörvény). A törvény összesen nyolc
NO|QE|]ĘWtSXV~V]|YHWNH]HWHWNO|QE|]WHW
PHJ PH]ĘJD]GDViJLNLVpVN|]pSYiOODODWL
KDOiV]DWLGRKiQ\WHUPHOĘLKLWHOHUGpV]HWL
illetve fogyasztói szövetkezetek). A törvény
külön rendelkezik a szövetkezetek nettó
bevételi többletének (surplus) elosztási
módjáról, amely a hagyományos szövetNH]HWHVHWpEHQDN|YHWNH]Ę
1. Ha a szövetkezet – a folyó pénzügyi évi
tartozásainak kiegyenlítései után is – többOHWWHOUHQGHONH]LNDQQDNOHJDOiEEiW
(OHJDOUHVHUYH N|WHOH]ĘWDUWDOpNDODSEDKHlyezni, amíg utóbbi el nem éri a szövetkezet
DODSWĘNpMpW D]~QV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHN
HVHWpEHQH]D]DUiQ\ 
2. A szövetkezetnek jogában áll üzleti
vagy más célra további tartalékalapokat
képezni (ún. önkéntes tartalékalapok).

$N|WHOH]ĘWDUWDOpNDODSQHPKDV]QiOható fel, kivéve a veszteség, illetve károk
kompenzálása esetét, továbbá ha a szövetkezet feloszlik.
4. A tagok részére folyósított klasszikus
nyereségi részesedés (SDWURQDJHUHIXQGV)
QHPOHKHWNHYHVHEEPLQWDWDJLNL¿]HWpVHN
DXJ\DQDNNRUDWDJRNEH¿]HWHWWKR]]iMiUXOiVDLQDNDiWQHPKDODGKDWMD
meg (51. cikkely) (-DQJ).
$GpONRUHDL2UV]iJRV6]|YHWNH]HWL
6]|YHWVpJ 1$&) V]HUYH]HWL
IHOpStWpVH
Az Országos Szövetkezeti Szövetségnek, a
primer szövetkezetek analógiájára, szintén
YDQHOQ|NHN|]J\ĦOpVH±DPLYROWDNpSSHQ
NOG|WWJ\ĦOpVDPLQHNPHJYiODV]WRWW
szövetkezeti elnök a tagja –, továbbá igazgatótanácsa. Az országos szövetség évente
HJ\DONDORPPDOWDUWUHQGHVN|]J\ĦOpVW
LOOHWYHV]NVpJHVHWpQUHQGNtYOLN|]J\ĦOpV
összehívására is sor kerülhet.
Az NACF széles körben nyújt szolgáltatásokat tagjainak, és ezek közül két
terület leginkább hangsúlyos: az agrármarketing, illetve a banki és biztosítási
szolgáltatások. Emellett szaktanácsadás,
RNWDWiVWRYiEENpS]pVWHUPHOĘHV]N|]HOOiWiV PH]ĘJD]GDViJLYHJ\V]HUHNJpSHNVWE 
WDUWR]LNSUR¿OMiED$]1$&)6]|XOEDQPĦN|GĘN|]SRQWLLURGiMDPHOOHWWUHJLRQiOLV
igazgatóság, 156 járási (városi) iroda, 724
EDQN¿yNOHiQ\YiOODODWpVQpJ\NOI|OGL
NpSYLVHOHWPĦN|GLN$]1$&)KH]WDUWR]y
összesen 1155 agrárszövetkezetnek összesen 2,35 millió tagja van (1$&)$QQXDO
5HSRUW), ez utóbbi a kb. 3,5 milliós
vidéki lakossággal összevetve nagyjából
kétharmados arány.
(5('0e1<(.
.g9(7.(=7(7e6(.
A tanulmány keretében vizsgált két ország, Dánia és a Koreai Köztársaság farPHUHLHJ\DUiQWG|QWĘHQNLVPpUHWĦFVDOiGL
farmergazdaságok keretében gazdálkod-
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QDNDPHO\HN±DV]|YHWNH]HWHNNO|QE|]Ę
IRUPiLEDQYDOy±V]pOHVN|UĦHJ\WWPĦködés útján képesek voltak és várhatóan a
M|YĘEHQLVNpSHVHNOHV]QHNWDOSRQPDUDGQL
pVIHMOĘGQL
A dán, illetve a dél-koreai gazdálkodási, azon belül a szövetkezeti modell számos hasonlóságot, közös elemeket mutat
HJ\PiVVDOGHH]]HOHJ\LGHMĦOHJMHOHQWĘV
eltéréseket is.
A hasonlóságok közül említést érdemel
az a tény, hogy mindkét ország farmerei
MHOHQWĘViOODPLWiPRJDWiVPHOOHWWNpSHVHN
csak eredményesen gazdálkodni, ám a támogatásokra való ráutaltság jóval nagyobb
Dél-Koreában. A farmgazdaságok mint
tagok mindkét országban a szövetkezetek
WXODMGRQRVDLXWyEELDNQRQSUR¿WMHOOHJJHO
PĦN|GQHNVDMiWWXODMGRQRVDLNLUiQ\iEDQ
Fontos még kitérni arra is, hogy egyik orV]iJEDQVHPIRO\LNN|]|VPĦYHOpVYDJ\D
földek tagosítása, minden farmer külön
PĦYHOLDVDMiW YDJ\iOWDODEpUHOW I|OGMpW
A szövetkezetek tevékenysége az ellátási
lánc egyéb pontjain (terményfeldolgozás,
marketing és logisztikai feladatok, termelési inputok biztosítása) mutatkozik meg, ott
azonban akár kizárólagos jelleggel.
A hasonlóságok mellett több lényegi eltérés is mutatkozik a két ország gazdálkodási
és szövetkezeti modelljében. Dániában a
szövetkezeti rendszer kialakulása jóval koUiEEDQNH]GĘG|WWPHJPLQW'pO.RUHiEDQ
ráadásul a szövetkezeti rendszer szerves
IHMOĘGpVHUHGPpQ\HDPHO\HWQHPDNDGilyoztak politikai vagy komolyabb gazdasági
események az utóbbi másfél évszázad során.
Dél-Koreában a mai gazdálkodási, illetve
V]|YHWNH]HWLUHQGV]HUU|YLGHEELGĘWiYUDWHNLQWYLVV]DpVDIHMOĘGpV~WMiWMyUpV]WSROLWLkai döntések és nem alulról felfelé irányuló
természetes folyamatok határozták meg.
Dániában egy-egy szövetkezet általában
WHUPpNYDJ\WHUPpQ\VSHFL¿NXVPtJ'pO
Koreában ez csupán a szövetkezeteknek egy
kisebb részét jellemzi, többségük területi
DODSRQV]HUYH]ĘG|WWiOWDOiQRVPH]ĘJD]-
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GDViJLSUR¿O~$JD]GiONRGiVFpOMiWWHNLQWYHV]LQWpQMHOHQWĘVNO|QEVpJpV]OHOKHWĘ
'iQLiEDQHOVĘVRUEDQD]H[SRUWRULHQWiOW
iOODWLWHUPpNHOĘiOOtWiVPtJ'pO.RUHiEDQ
a belföldi élelmiszer-ellátást biztosító nöYpQ\WHUPHV]WpV IĘNpQWUL]V DPHJKDWiURzó. Végül, bár mindkét országban viszonyODJNLVPpUHWĦHNDIDUPHUJD]GDViJRND
különbség nagyságrendbeli, hiszen Dániában egy átlagos magánfarm 65-70 hektár
PpUHWĦPtJ'pO.RUHiEDQXJ\DQH]PpJD
2 hektárt sem éri el.
A két vizsgált ország gazdálkodási gyaNRUODWDLJD]ROMDKRJ\DNLVPpUHWĦ|QPDJXNEDQ QDJ\ YDOyV]tQĦVpJJHO YHUVHQ\képtelen családi gazdaságokra alapozott
WHUPHOpVLVWUXNW~UD±KDD]DWHUPHOĘN
V]RURV pV LQWp]PpQ\HVtWHWW HJ\WWPĦködésével párosul – hosszabb távon is
PĦN|GKHW HUHGPpQ\HVHQ $ NLVPpUHWĦ
farmgazdaságok tehát pontosan a saját
makro- és mikrokörnyezetükbe való intenzív horizontális és vertikális beágyazottságuknak – amelynek szerves része
DV]|YHWNH]HWLVWUXNW~UD±N|V]|QKHWĘHQ
tudnak versenyképesen tevékenykedni.
A termékfeldolgozás, értékesítés és az elláWiVLOiQFOHJW|EESRQWMiWPDJiEDQHJ\HVtWĘ
IDUPHUV]|YHWNH]HWHNUpYpQDSLDFUDNHUOĘ
végtermék számos esetben a világpiacon is
versenyképes lehet, hiszen például a dán
tej- és húsipari termékek a világ számos
pontjára eljutnak. Dél-Korea esetében
PLQGH]QHPHQQ\LUHOiWYiQ\RVRWWDIĘ
FpODEHOVĘHOOiWiVEL]WRVtWiVDpVD]LPSRUW
NLYiOWiVDYROWGHHJ\HVWHUPpNHNEĘOSpOdául zöldség- és gyümölcsfélék, az utóbbi
években már exportra is termelnek.
Magyarország agrárgazdaságának, illetYHDYLGpNLWiUVDGDORPM|YĘMHV]HPSRQWjából továbbra is nagyon fontos kérdés a
családi gazdaságok életképességének és az
egész családi gazdaságokra alapozott modell létjogosultságának bizonyítása. Ezért
nemcsak érdekes, de egyben fontos feladat
más országok eredményes gyakorlatának,
DGDSWiOKDWyWpQ\H]ĘLQHNWDQXOPiQ\R]iVD
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.H\ZRUGVDJULFXOWXUDOHFRQRPLFVFRRSHUDWLYHV'HQPDUN5HSXEOLFRI.RUHD
ODQGUHIRUP
-(/&ODVVL¿FDWLRQ441

7KHJRDORIWKLVVWXG\LVWRJLYHDQLQVLJKWWRDQGPDNHDFRPSDULVRQEHWZHHQWKHDJULcultural co-operative systems of Denmark, - a success story of the family based farming
even in the frames of the EU, - and of the Republic of Korea (South Korea), one of the
$VLDQQHZO\LQGXVWULDOL]HGHFRQRPLHV7KHDXWKRUWULHGWRDQVZHUWKHTXHVWLRQKRZ
DQGE\ZKLFKVROXWLRQVWKHIDUPHUVFDQZRUNVXFFHVVIXOO\LQWKHVHWZRFRXQWULHVZKLFK
DUHTXLWHGLɣHUHQWIURPHDFKRWKHULQWHUPVRIWKHLUKLVWRULFDOEDFNJURXQGDQGHFRQRPLF
HQYLURQPHQW,QVSLWHRIWKLVWKHUHDUHYLVLEOHVLPLODULWLHVEHWZHHQWKH'DQLVKDQG6RXWK
Korean co-operative models, like:
– In both countries farmers receive huge amounts of budgetary subsidies, in lack of
ZKLFKWKH\FRXOGQRWPDLQWDLQWKHLUFRPSHWLWLYHQHVVRUHYHQHFRQRPLFYLDELOLW\+RZHYHU
these subsidies are much bigger in South Korea.
±7KHFRRSHUDWLYHVDUHFRPPRQSURSHUWLHVRIWKHIDUPHUVLQERWKFRXQWULHVZKLFK
RSHUDWHRQDQRQSUR¿WEDVLVWRZDUGVWKHLUPHPEHU FRRZQHU IDUPHUV
±)DUPHUVLQERWKFRXQWULHVZRUNLQGLYLGXDOO\VHSDUDWHO\RQWKHLURZQ RUUHQWHG 
ODQGVZKLOHFRRSHUDWLYHVSOD\LPSRUWDQWRULQVRPHFDVHVH[FOXVLYHUROHLQRWKHUVWDJHV
of the supply chain (processing of products, marketing, logistic tasks, supplying production inputs, etc.)
%HVLGHVVLPLODULWLHVWKHUHDUHVHYHUDOPDMRUGLɣHUHQFHVDVIROORZV
– In Denmark the development of the co-operation model has gone through in a long
UXQE\DQDWXUDOÄRUJDQLF´ZD\VLQFHWKHODVWWKLUGRIWKHWKFHQWXU\7KHSURFHVVZDV
QRWKLQGHUHGE\SROLWLFDOHYHQWVRUPLOLWDU\FRQÀLFWVLQDQRWLFHDEOHH[WHQW,Q.RUHD
WKHSUHVHQWIDUPVWUXFWXUH PLQLDWXUHIDUPV DQGWKHH[LVWLQJFRRSHUDWLYHV\VWHPZDV
developed from the late 1940’s on the basis of a politically motivated land reform and
other legal decisions.
– The majority of the Danish co-operatives are commodity- or product-specialized,
ZKLOHWKHPDMRULW\RI6RXWK.RUHDQFRRSHUDWLYHVZRUNRQWHUULWRULDOEDVLVZLWKDJHQHUDO
DJULFXOWXUDOSUR¿OHDQGRQO\DPLQRUSDUWRIWKHPDUHFRPPRGLW\EDVHG
– In Denmark the agricultural production, especially the animal products used to be
WKHORFRPRWLYHRIWKH'DQLVKH[SRUW DQGVWLOOLWLVDQLPSRUWDQWH[SRUWVHFWRU ZKLOHLQ
South Korea the main role of the agriculture is the domestic food supply and its main
sector is the rice-dominated plant production.
±)URPWKHWZRFRXQWULHVWKH.RUHDQIDUPHUVDUHPRUHFRQVLGHUDEO\PRUHYXOQHUDEOH
as their farmlands are much smaller than the same of Danish farmers, they receive even
proportionally higher budgetary subsidies to their production.
7KHDXWKRUEHOLHYHVWKDWWKHH[DPLQDWLRQRIWKLVWRSLFPD\VHUYHZLWKDGDSWDEOHH[SHULHQFHVDQGXVHIXOLGHDVIRUWKH+XQJDULDQVSHFLDOLVWVDQGSROLF\PDNHUVZKRPD\
LQÀXHQFHWKHIXWXUHRIWKH+XQJDULDQIDPLO\EDVHGIDUPVDQGWKHFRRSHUDWLYHW\SH
collaboration for long run.

