
Baromfiágazati fejlemények a Doux-csoport bedőlését követően 

 

A quimper-i kereskedelmi bíróság szeptember 10-én döntött a május 31-én csődvédelmet kért 

Doux csoport sorsáról – a verdikt értelmében egyes üzemegységek tovább működnek, míg 

másokat bezárnak – összességében 970 dolgozó veszíti el ezzel a munkahelyét, ami Doux-

csoport által alkalmazottak (4195 fő) közel egyötöde.  

 
1. kép A minőségi árujelzőkkel ellátott áru helyzete stabilabbnak 

tűnik (a kép egy délnyugat-franciaországi „konkurenst” mutat) 

 

A mezőgazdasági minisztérium honlapján a bírósági döntést 

követően megjelent sajtóanyag szerint a tárca a fölszámolási 

eljárás augusztus elsejei megindítása után intenzív 

egyeztetéseket kezdeményezett minden érintettel annak 

érdekében, hogy minél nagyobb számban lehessen 

munkahelyeket megtartani. Ennek is köszönhető a 

közlemény szerint, hogy a friss baromfit (tehát nem 

fagyasztott vagy tovább-földolgozott terméket készítő) nyolc 

üzemből ötöt (Pleucadeuc, Blancafort, Boynes Sérent és 

Laval) részlegesen vagy teljes egészében sikerül tovább 

működtetni. Ezzel együtt az itt alkalmazott 1715 főből csak 

745 állását lehet megtartani, 970 munkahelyet 

megszüntetnek. A Le Télégramme regionális napilap 

szeptember 11-i száma nem nyolc, hanem 10 üzemet említ, 

ezek közül a Doux leányvállalatához, a Galiná-hoz tartozó 

négy üzemből hármat zárnak be, egy marad meg, továbbra is a Galina berkein belül 

(Pleucadeuc), itt az alkalmazottak egyharmadát küldik el. Két üzemet az LDC vesz át, négyet 

pedig a Glon-Sanders Holding és a Duc. 

 

A minisztérium a maga részéről mindent elkövet annak érdekében, hogy az elbocsátott 

dolgozók jövője lehetőleg biztosított legyen, és hasznosítani tudják az évek alatt elsajátított és 

fölhalmozott szakmai ismereteket. Minden egyes munkanélkülivé lett dolgozónak föl akarják 

kínálni, hogy: 

- olyan átképzési tanfolyamon vegyen részt, ami valóban eredményes reorientációt tesz 

lehetővé, ezzel párhuzamosan 12 hónapon keresztül az eddigi fizetésükkel egyező 

jövedelempótló támogatást kapnak az érintettek, továbbá 

- minden bezárásra ítélt üzemben szakemberek segítik a munkavállalókat a 

továbblépésben, 

- és megerősített szakképzést indítanak. 

 

Mindezekkel párhuzamos három miniszter (Stéphane Le Foll mezőgazdasági, Arnaud 

Montebourg gazdaságélénkítési, Michel Sapin munkaügyi) és Guillaume Garot élelmiszer-

gazdasági miniszteri rangú államtitkár együttműködésével megkezdték a baromfiágazat 

jövőjével és az érintett földrajzi területek revitalizációjával kapcsolatos tervezési munkákat. 

Guillaume Garot már a döntés másnapján találkozott a munkavállalók képviselőivel, hogy 

személyesen tájékoztassa őket az újbóli munkavállalással, az átképzéssel és a továbbképzéssel 

kapcsolatos lehetőségekről.  

 

A La République du Centre előző heti, szeptember 6-i számában Xavier Beulin-t, a 

legnagyobb mezőgazdasági szakszervezeti szövetség, az FNSEA elnökét – aki egyben az 

átvételre fölajánlott üzemegységekre ajánlatot tévő konzorciumban részt vevő Sofiprotéol 

http://www.sofiproteol.com/


elnöke - szólaltatta meg a Doux kapcsán. Beulin a maga részéről elsősorban a termelők sorsát 

tartotta fontosnak említeni, akiknek arra van szükségük, hogy helyreálljon az ágazatban a 

bizalom, mert ennek hiányában nem lehet baromfinevelésre vállalkozni. Nem vitatva az 

elbocsátandó dolgozók nehéz helyzetét, kritikával illette a bíróságot is, ami elutasította a 

Sofiprotéol és partnerei által tett reorganizációs javaslatot, ami a csoport 3450 határozatlan 

idejű munkavállalói szerződéssel rendelkező dolgozójából 3100-at foglalkoztatott volna 

tovább. Ezzel szemben az interjút követő héten hozott döntés szerint jóval több, közel 

kilencszáz ilyen állás szűnik meg a Doux-nál, Xavier Beulin szerint ilyen esetben arra lenne 

szükség, hogy speciális döntéshozatali eljárást alkalmazzon a bíróság („Sur ce type de 

dossier, une juridiction doit être créée spécifiquement.”). Véleménye szerint nem lehet úgy 

ésszerű döntést hozni ebben az ügyben, hogy nem tartják szem előtt az ágazat regionális 

szerveződését. A Doux szerinte – ami ragaszkodik a „père Dodu” márkanévhez, de 

szabadulna a veszteséges tevékenységétől – kettős játékot űz, józan ésszel ugyanis 

nyilvánvaló, hogy úgy senki nem veszi át a gazdaságtalan üzemeket, hogy nem kapja meg 

hozzá a hipermarketekben való jelenlétet biztosító márkanevet is. A Doux viszont láthatóan 

„erre játszik”, és meg akar tartani egyetlen üzemet, ahová koncentrálni akarja a megmaradó 

friss baromfiágazati tevékenységét, noha látható, hogy a cégcsoporton belül ezt nem tudták jól 

működtetni. Az ítélet ismeretében úgy tűnik, a Doux terve sikerült, mivel az általa birtokolt 

Galina működtetheti tovább a Pleucadeuc-ben lévő üzemet. 

 

Somogyi Norbert, Párizs 


