
Az új piaci, fogyasztói igények kö-
vetésére, ám eközben is a vevői 
elégedettség fokozására helyezi a 
hangsúlyt a Comat Harghita cég. 
A négy megyében működő bolt-
hálózata révén – mint Szilágyi Im-
rétől, a Comat Harghita ügyvezető 
igazgatójától megtudtuk – ügyfe-
leiknek több mint tízezer külön-
féle terméket kínálnak. A vállal-
kozót a cég beruházásai mellett 
az építőanyag-piacon tapasztalt 
változásokról is kérdeztük.

– Igazgató úr, bevezetőként árul-
jon el néhány szót a Comatról. Csak 
Hargita megyére fókuszálnak?

– Nem csupán. A Comat 
Harghita cégnek jelenleg 45 állandó 
alkalmazottat foglalkoztató, négy 
megyében – Hargita, Kovászna, 
Maros és Bákó – tíz kereskedelmi 
egysége, raktára, lerakata van, ösz-
szesen közel tízezer különböző féle 
terméket kínálva. Kis- és nagyke-
reskedelemben kínálunk építő-

anyagokat, fémtermékeket, ipari 
termékeket, műtrágyát, festékeket. 
Ezenkívül a Comat 14 megyében 
forgalmaz több mint 300 féle fém-
terméket, viszonteladóknak és vég-
sőfelhasználóknak egyaránt. Hargi-
ta és Kovászna megyében az egyik 
legjelentősebb romániai festékgyár 
termékeinek, a Köber festékeknek is 
hivatalos forgalmazói vagyunk, gya-
korlatilag több száz ügyfelet látva így 
el. Ezekkel a termékeinkkel festék-
üzleteket, mesterembereket célzunk 
meg.

Hogy állnak a pályázási kedvvel?

Örömmel mondhatom, jelenleg 
is egy 2009-ben elkészített, nyertes 
pályázatunk kivitelezésén dolgo-
zunk. Egy 50 százalékban európai 
uniós pénzből finanszírozott POS 
CCI pályázatról van szó, amelynek 
keretén belül a Comat Harghita 
a Gazdasági Minisztériumtól 110 
ezer euró vissza nem térítendő tá-
mogatást nyert. Persze e mellé mi-
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> Britek kivételével minden EU-
tagállam támogatja a pénzügyi szi-
gorra vonatkozó kormányközi meg-
állapodást. A brüsszeli EU-csúcson 
kidolgozott szabályozási alapelvek a 
jövőbeni pénzügyi válságokat kivéd-
hetik, a jelenlegit azonban nem old-
ják meg – vélekedtek a csúcstalálko-
zó utáni kommentárjaikban londoni 
pénzügyi elemzők, akik végrehajtási 
kockázatokat is látnak, és hiányolják 
az eurójegybank szerepének megerő-
sítését.

A világ egyik legnagyobb pénz-
ügyi szolgáltató csoportja, az HSBC 

londoni elemzőinek értékelése szerint 
jóllehet vannak olyan elemek a költ-
ségvetési csomagban, amelyek a helyes 
irányba mutatnak, az adósságválság 
felszámolásától viszont jelentősen el-
maradnak. Úgy vélik, a költségvetési 
szabályok puszta szigorítása helyett 
olyan „útiterv” kellene, amely tényle-
gesen közelebb hozza a költségvetési 
integrációt, és a végső célnak a közös 
kötvénykibocsátásnak kellene lennie. 
Az elemzőház szerint a nyitva maradt 
kérdések közé tartozik, hogy a terve-
zett költségvetési csomag összeegyez-
tethető-e a Lisszaboni Szerződéssel, és 

a brüsszeli EU-hatóságok elláthatják-e 
az ellenőrzési és a betartatási teendő-
ket, ha a paktum – a britek kimaradása 
miatt – a többi 26 ország kormányközi 
egyezményeként jön létre. Az egyez-
ményt Románia is támogatta.

A 3 százalékos államháztartási de-
ficitről és a legtöbb 60 százalékos ál-
lamadósságról szóló szabályozást és 
ezek túllépése esetén való szankcioná-
lási rendszert hétvégi nyilatkozatában 
Emil Boc kormányfő is jónak tartotta. 
Elmondta, a kormányok közti megál-
lapodást – amihez önkéntes alapon 
az eurózónán kívüli tagállamok kor-

mányai is csatlakozhatnak – jövő év 
tavaszán írnák alá. A miniszterelnök 
szerint az euró sorsáról, az Európai 
Unió szimbólumáról van szó, annak 
összeomlása az Unió egészének ösz-
szeomlásához vezetne. „Senki nem 
akarja ezt, mert a következmények be-
láthatatlanok” – mondta Boc. Szerinte 
az EU vezetőiben megvan a politikai 
akarat az euró megmentésére és az Eu-
rópai Unió kontinuitásának biztosítá-
sára, de a megoldások különbözőek, 
és Románia fenntartja azon célkitű-
zését, hogy 2015-ben csatlakozzék az 
euróövezethez.hí
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