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ΛΥΣΗ - Θέµα ∆εύτερο 

 
Ο καλός καπετάνιος δε νοιάζεται για τις θύελλες.  ∆εν µπορεί να 

τις εµποδίσει, κι έτσι τις παίρνει σαν κάτι αναπόφευκτο.  Εκείνο 

για το οποίο φροντίζει είναι µήπως υπάρχει καµιά ανωµαλία στις 

µηχανές ή στο πηδάλιο. 

 

Όσο το πλοίο του είναι γερό και ταξιδεύει καλά, δε σκοτίζεται ούτε 

για τους ανέµους ούτε για τα κύµατα.  Αλλά ένα αδύνατο σηµείο στο 

πλοίο του τον ανησυχεί.  ∆ε θέλει να αντιµετωπίσει µια καταιγίδα 

µε ελαττωµατικό πλοίο. 

 

Το ίδιο ισχύει και για κάθε εργασία.  Ο κίνδυνος γι’ αυτήν 

προέρχεται από µέσα και όχι από έξω.  Όταν η θύελλα της 

οικονοµικής κρίσης καταστρέφει µία εργασία, το ναυάγιο οφείλεται 

σε αδυναµία εσωτερική.  Κάθε Γενικός ∆ιευθυντής θα έκανε καλά να 

ξοδεύει τουλάχιστον το ένα τρίτο του χρόνου του δυναµώνοντας τα 

αδύνατα σηµεία της οργάνωσής του. 

 

∆ε χρειάζεται να ξοδέψει πολύ χρόνο για τους ικανούς συνεργάτες 

του.  Μπορεί να τους πει ένα λόγο επαινετικό και να τους αφήσει να 

κάνουν τη δουλειά τους.  Αλλά χρειάζεται πολύ χρόνο για τους 

συνεργάτες και τα τµήµατα που δεν τον παρακολουθούν.  Έχει 

προσωπικό που δεν είναι αρκετά ικανό;  Πρέπει να το εκπαιδεύσει 

και να το ενθαρρύνει.  Έχει απηρχαιωµένα µηχανήµατα;  Κάθε 

απηρχαιωµένο µηχάνηµα είναι ένα αδύνατο σηµείο. 

 

Αν είναι έµπορος, ίσως έχει µια βιτρίνα που δεν είναι της µόδας.  
Αν είναι βιοµήχανος, µπορεί να έχει ένα ακατάλληλο κτίριο γεµάτο 
σκάλες και µικρά δωµάτια. 
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ΛΥΣΗ - Θέµα Τρίτο 
 
 
 
 
 

ΑΠ/ Μ∆-122/2008 
 
13 Ιουνίου 2008 
 
Εταιρεία Υποδηµάτων « ΑΛΦΑ» Λτδ 
Αριστοτέλη Βαλαωρίτη 22 
Βιοµηχανική Περιοχή Έγκωµης 
3044 ΛΕΥΚΩΣΙΑ  
 
Αγαπητοί κύριοι 
 
Μελετήσαµε την αγγελία σας στο προχθεσινό ∆ελτίο του Κυπριακού 
Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου σχετικά µε τα είδη που θέλετε 
να προµηθευτείτε, και µε χαρά αναφέρουµε τα εξής. 
 
Είµαστε οι διανοµείς πολλών σοβαρών εργοστασίων του τόπου µας, τα 
οποία µας εµπιστεύονται τα προϊόντα τους µε τόσο ευνοϊκούς όρους 
ώστε να µπορούµε να τα εξάγουµε σε τιµές πολύ χαµηλότερες από 
εκείνες των ανταγωνιστών µας. 
 
Για να πάρετε µια γενική ιδέα των ειδών που αντιπροσωπεύουµε, σας 
εσωκλείουµε τον πρόσφατο τιµοκατάλογό µας 508/ Α∆ και µερικά από τα 
πιο συνηθισµένα δείγµατα.  Επίσης, σας στέλνουµε δείγµα του 
πλαστικού τακουνιού, που θα είµαστε σε θέση να σας προµηθεύουµε από 
τις αρχές του νέου χρόνου σε 60 διαφορετικά είδη και σε καταπληκτική 
ποικιλία χρωµατισµών. 
 
Ελπίζουµε πως η προσφορά µας θα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και 
αναµένουµε από εσάς ευνοϊκή ανταπόκριση. 
 
Με εκτίµηση 
 
 
 
 
Κ Νικολάου 
Υπεύθυνος Πωλήσεων 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
Τιµοκατάλογος 508/ Α∆ 
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ΛΥΣΗ - Θέµα Τέταρτο 
 

 

 
 Πηγή: Γραφείο Προγραµµατισµού 
 
 
 
 
 
 
 

Ισοζύγιο Πληρωµών, Συναλλαγµατικά Αποθέµατα & 
Εξωτερικό Χρέος της Κύπρου 

 
1991 
£εκ. 

1992 
£εκ. 

1993 
£εκ. 

1994 
£εκ. 

1995 
£εκ. 

Εµπορικό Ισοζύγιο -781,9  -1092,1  -795,6  -870,9  -961,8  
Ισοζύγιο Άδηλων Πόρων 577,9  794,2  827,1  925,7  1012,7  
Ισοζύγιο Τρεχ. Συναλλαγών -204,0  -297,9  31,5  54,8  50,9  
Ισοζύγιο Κίνησης Κεφαλαίων 115,2  108,3  -42,2  83,2  -13,5  
Τακτοποιηµένα Στοιχεία 56,3  56,1  58,1  15,0  30,0  
Ισοζύγιο Πληρωµών -32,5  -133,5  47,4  153,0  67,4  
Συναλλαγµατικά Αποθέµατα 1071,2  1139,5  1345,6  1622,0  1780,0  
Εξωτερικό Χρέος 965,5  1036,3  1042,2  1062,8  1004,8  


