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STRATEGII DE BUSINESS
24  l  Bucata de prăjitură
Avansată căpitan secund al aeropieței 
românești, Lufthansa atacă anul acesta 
culoarul de zbor al liderului TAROM. Într‑o 
formulă trei în unu.

26  l  O cronică amânată
Concertele sunt „un business numai și 
numai de riscuri“‑ la doar trei ani de la 
înființare, cel mai mare festival al României 
face o pauză cât un Sonisphere.

cOmENTARII
04  l  HR: Toată lumea trișează
17  l  SOcIETATE: Resemnarea
38  l  FINANȚE: Tragicomedia greacă
62  l  POPcULT: Muzică clasică

NOUA EUROPă
40  l  IT&c: Siberian Valley
42  l  TOPURI: Rusia la feminin
43  l  REAL ESTATE: Turul turnului

NEW mEDIA
36  l  Olimpiada www
Aș plăti bucuros un preț à la carte pentru 
fiecare probă sportivă, sau o taxă unică, 
consistentă, ca să pot avea acces la orice 
concurs olimpic. Vreau să văd orice probă 
mă interesează, atunci când vreau eu, pe 
orice ecran îmi convine mie. Tehnologia 
există. Și totuși...

37  l  Poza ce‑o ascult
Mulțumită programului LastHistory, creierul 
meu, deja slăbit de atâta tehnologie, este 
pe cale să cedeze și mai mult din control 
algoritmilor computerizați.

SPEcIAL
32  l  Țara soarelui apune
Cândva temută și admirată de Occi‑
dent, Japonia se poticnește de mul‑
te decenii. Iar acum, cel mai mândru 
stindard al calității acestei națiuni se 
face de rușine. Motive și scenarii.

44  l  Prozac, prozaic
O recunoaștere mai largă a faptului că anti‑
depresivele sunt versiunea farmaceutică a 
noilor haine ale împăratului i‑ar putea în‑
demna pe pacienți să încerce și alte trata‑
mente. Nu e oare mai important să știm 
adevărul? Probabil că nu.

ARTS&LIFE
52  l  mUZIcă: Fata care merge pe jos
56  l  ARHITEcTURă: Cele mai așteptate
58  l  FILm: Mai mult decât un tip
64  l  TImE OUT: Hamlet și ai săi
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STRATEGII 18
Vinul, dolarii și americanii Când 
o piață moare, nu încerci să o re‑

suscitezi, ci cauți alta. Aceasta 
pare să fie strategia pe 2010 a 

Halewood România, cel mai mare 
exportator local de vinuri.

50 LLOSA: „Lula și frații castro“
În exclusivitate pentru România, MONEY EXPRESS publică integral comentariile pe care Mario Vargas Llosa le 
semnea ză în cotidianul spaniol „El País“. „De la Luiz Inacio Lula da Silva ne‑am aștepta cel puțin la o atitudine mai 
demnă, nu la insolența impudică de a se înfățișa alături de virtualii asasini ai unui disident democratic“, scrie el.

cREDITARE 20
cum mi‑am petrecut sfârșitul 
crizei Voci din rândul oamenilor 
de afaceri, ba chiar și al banche‑

rilor, spun ceea ce se părea că 
nu vom auzi prea curând: criza 

din România s‑a terminat!

RESURSE UmANE 28
Arta concedierii 360.000 de 
oameni au fost concediați din 

decembrie 2008, momentul „in‑
trării oficiale“ a crizei în Româ nia. 
O bombă socială cu ceas, cu risc 

de explozie imediată.

De ce au evreii succes în business? Iată o întrebare în jurul căreia „mulți 
se învârt în tăcere“, constată rabinul Levi Brackman, dar pe care „puțini 
au curajul să o rostească“, de teamă să nu fie catalogați drept antisemiți.

10  cum fac evreii afaceri


