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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κυβέρνηση 
µε αρχές 
µάνατζµεντ

 Όσοι είναι εξοικειω-
µένοι µε τον κόσµο των 
επιχειρήσεων, διέκρι-
ναν στον αρχικό βηµατι-
σµό της νέας κυβέρνησης 
τις βασικές αρχές ενός 
µοντέλου αποτελεσµατι-
κού µάνατζµεντ. Ο πρω-
θυπουργός λειτούργη-
σε όπως ένας καλός CEO 
όταν αναλαµβάνει µια 
καινούργια δουλειά: από 
τις πρώτες ηµέρες είδαµε 
να εφαρµόζει συγκεκρι-
µένο σχεδιασµό, τέθηκαν 
στόχοι, επελέγη η οµάδα 
µε ειδικά χαρακτηριστικά, 
που θα κληθεί να φέρει 
εις πέρας αυτούς τους στό-
χους, οργανώθηκε έλεγ-
χος απόδοσης µε κριτήρια 
αξιολόγησης. Το µείγµα 
της οµάδας 

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

Πώς θα γίνουν success story
οι 4+1 «καυτοί» φάκελοι

 Το νέο φορολογικό πλαίσιο, η ταχύτατη µείωση 
των NPLs, η άρση των εµποδίων στο Ελληνικό και η 
διάσωση της ∆ΕΗ αποτελούν τους 4 καθοριστικούς 
«φακέλους» για την πορεία της οικονοµίας.
Η κυβέρνηση θέτει σε εφαρµογή αποφασιστικά βήµατα 
για την άµεση προώθησή τους, µε στόχο να ανακτηθεί η 
αξιοπιστία της χώρας. Έτσι, θα τονωθεί η ανάπτυξη, αλλά 

και θα ανοίξει ο δρόµος για τη διαπραγµάτευση, µε στόχο 
τη µείωση του ύψους των πρωτογενών πλεονασµάτων 
κάτω από το 3,5% του ΑΕΠ. Θεωρείται, εντός και εκτός 
«συνόρων», ότι το «όχι» των δανειστών µπορεί να 
αναστραφεί, αλλά τούτο θα είναι δύσκολο δεδοµένων και 
των δυσµενών συνθηκών ανά την Ε.Ε. Οι πρώτες κινήσεις 
που δροµολογεί η κυβέρνηση. 

Χρηματιστήριο: Ο κομβικός ρόλος 
των τραπεζών για τη συνέχεια.

ΤΙΤΑΝ: Το νέο εγχείρημα,
το χρονικό όριο και το Εuronext.

Με ποια ατζέντα έρχεται 
ο Prem Watsa στην Αθήνα.
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ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ 
(ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΉ ΣΟΥ)

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο
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Τα µετεκλογικά 
«ραβασάκια» από 
την παλιά διοίκηση 
του ΕΦΚΑ
Πόσα και πώς θα πρέπει 
να πληρώσουν τώρα 
οι επαγγελµατίες. .   ΣΕΛ. 12

Η κόντρα Ουάσινγκτον - 
Τεχεράνης συµπιέζει την Ε.Ε.
  Ποιο παιχνίδι «παίζει» η Ρωσία, τι κρίνεται για το δολάριο, 
τι διδάσκει η ιστορία.    ΣΕΛ. 17

  ΣΕΛ. 13

  ΣΕΛ. 4-5

Τι ακριβώς θέλει 
από τον ΟΠΑΠ 
ο Καρέλ Κοµάρεκ

  ΣΕΛ. 21

Πώς η Deutsche Bank 
επιχειρεί να αφήσει πίσω 
το αμαρτωλό παρελθόν της

  Μετά από έτη κακοδιαχείρισης και αδίστακτης επιδίωξης 
κερδών, αποσύρεται από το trading µετοχών.                   ΣΕΛ. 19

Εldorado: Πιο κοντά 
στο restart για την 
επένδυση του 1 δισ.

  ΣΕΛ. 22

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

> Οι επικείµενες αναβαθµίσεις της ελληνικής οικονοµίας
και το ράλι στα οµόλογα αναµένεται να τροφοδοτήσουν 

εκ νέου και το ενδιαφέρον για µετοχές.
  ΣΕΛ.  24-25

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η διόρθωση, το rebound 
και το ανοδικό momentum

Τεχνική ανάλυση: Οι 8 µετοχές που δείχνουν σηµάδια ανόδου   ΣΕΛ. 28-29

• Τιµή 2,5 €

Το δόγµα Χατζηδάκη 
για τη σωτηρία της ∆ΕΗ για τη σωτηρία της ∆ΕΗ για τη σωτηρία της ∆ΕΗ για τη σωτηρία της ∆ΕΗ 
  Το χρονοδιάγραµµα, οι προτεραιότητες 
και τα σενάρια για τον νέο επικεφαλής.    ΣΕΛ. 8-9
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> Παραµένει επισφαλής 
η επικύρωση της επιλογής της από 
Συµβούλιο και Ευρωκοινοβούλιο.

Παραµένει επισφαλής Παραµένει επισφαλής 

Ποιοι και γιατί 
επιµένουν να µη 
λένε «ναι» στην 
Κριστίν Λαγκάρντ
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> Οι εξαγγελίες, οι εκτιµήσεις 
και οι εναλλακτικές 
εισηγήσεις.

Οι εξαγγελίες, οι εκτιµήσεις Οι εξαγγελίες, οι εκτιµήσεις Οι εξαγγελίες, οι εκτιµήσεις Οι εξαγγελίες, οι εκτιµήσεις Οι εξαγγελίες, οι εκτιµήσεις Οι εξαγγελίες, οι εκτιµήσεις Οι εξαγγελίες, οι εκτιµήσεις 

Όλα τα σενάρια 
για τη µείωση των 
ασφαλιστικών 
εισροών


