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Ανοικτή Επιστολή προς τους Ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ
4 Ενέργειες για την Επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ τον Μάρτιο
Ως ένας από τους καλύτερους και πιο πιστούς φίλους της Ελλάδας, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας
ότι γνωρίζω ότι η Ελλάδα σημειώνει πρόοδο από τα ολοένα και αυξανόμενα εχθρικά σχόλια από τα
κόμματα της αντιπολίτευσης που κατακρίνουν τις επιτυχίες σας, ειδικά εκείνα που δεν μπορούν να
ανταποκριθούν στον ηγετικό τους ρόλο. Τώρα, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας 4 ενέργειες που
μπορούν να επιτευχθούν αυτό το μήνα (Μάρτιο) από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να αποκτήσει η Ελλάδα
πρόσβαση στην αγορά κεφαλαίων, χαμηλότερο κόστος δανεισμού του Δημοσίου από εκείνο της Κύπρου,
και να ενεργοποιήσει την οικονομική της δραστηριότητα. αυτές οι 4 ενέργειες θα σας βοηθήσουν να
κερδίσετε την εμπιστοσύνη τόσο των Ελλήνων φορολογουμένων όσο και των παγκόσμιων αγορών
κεφαλαίου. Αυτές οι 4 ενέργειες θα οδηγήσουν στην επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ τον Μάρτιο.
Ενέργεια #1. Αρχίστε να επικοινωνείτε το Οικονομικό Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα της Ελλάδας
και το ότι το Χρέος της Ελλάδας είναι Βιώσιμο: Επικοινωνήστε δημόσια και με ειλικρίνεια το οικονομικό
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας και το ότι το χρέος της Ελλάδας είναι βιώσιμο για να κερδίσετε
εμπιστοσύνη και αξιοπιστία και να διευκολύνετε την επιστροφή στις αγορές κεφαλαίων. Η κυβέρνηση της
Ελλάδας πρέπει να υπολογίσει και να επικοινωνήσει το ύψος του χρέος, του καθαρού χρέους, τις δαπάνες
σε τόκους, τις δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους, τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες και την μέση
διάρκεια ζωής του χρέους, σύμφωνα με τα διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα και κανόνες. Σκεφτείτε το σαν
να χρησιμοποιείτε τους ίδιους κανόνες που χρησιμοποιούν οι κορυφαίες κυβερνήσεις, μη κυβερνητικές
οργανώσεις και επιχειρήσεις του κόσμου για να προβάλουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής
πραγματικότητας.
Ενέργεια #2. Επιλέξτε τις Σωστές Χώρες ως Πρότυπα: Επιβεβαιώστε δημόσια ως τις χώρες πρότυπα
της κυβέρνησης, αυτές που έχουν τις καλύτερες βαθμολογίες ευημερίας, καλύτερες αξιολογήσεις
πιστοληπτικής ικανότητας, και την καλύτερη οικονομική διαχείριση. Αυτές οι χώρες πρότυπα θα πρέπει να
είναι οι ακόλουθες (σε παρένθεση η κατάταξη με βάση τον δείκτη ευημερίας 149 χωρών και η υψηλότερη
πιστοληπτική αξιολόγηση): Νέα Ζηλανδία (Κατάταξη 1η / AAA), Ελβετία (Κατάταξη 4η / AAA), Καναδάς
(Κατάταξη 5η / AAA) και Ηνωμένο Βασίλειο (Κατάταξη 10η / ΑΑ). Σκεφτείτε το σαν να συμβουλεύατε ένα
νεαρό μέλος της οικογένειάς σας, ώστε να επιλέξει τα σωστά πρότυπα προκειμένου να γίνει όσο το
δυνατόν καλύτερο στη ζωή.
Ενέργεια #3. Διορίστε τον Ικανότερο Παγκοσμίως στην Οικονομική Διαχείριση: Διορίσετε σε
ανώτατη θέση στην κυβέρνηση έναν επαγγελματία, ο οποίος θα θεωρείται από τους ικανότερους
παγκοσμίως στην οικονομική διαχείριση και τη χρηματοοικονομική αναφορά της κυβέρνησης. Ο καλύτερος
παγκοσμίως στην οικονομική διαχείριση θα πρέπει να έχει καταφέρει να κερδίζει, επί δεκαετίες, την
εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία των βασικών ενδιαφερομένων συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, των
θεσμών και των αγορών κεφαλαίων. Διορίσετε αυτό το πρόσωπο, με βάση αποκλειστικά και μόνο
αξιοκρατικά κριτήρια, χωρίς διάκριση λόγω πολιτικών πεποιθήσεων, φυλής, χρώματος, θρησκείας, φύλου
ή εθνικότητας. Να διορίσετε ένα πρόσωπο που δεν θα έχει πολιτική ατζέντα ή την πρόθεση να κάνει
καριέρα στην Ελληνική πολιτική σκηνή. Η επιβεβαίωση για την επιτυχία της επιλογής θα είναι η μείωση
του κόστους δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου εντός 30 ημερών μετά τον διορισμό του. Σκεφτείτε το σαν
να προσλαμβάνετε τον καλύτερο στον κόσμο προπονητή ποδοσφαίρου ο οποίος έχει κερδίσει ένα ή
περισσότερα πρωταθλήματα Παγκοσμίου Κυπέλλου με ομάδες χαμηλών επιδόσεων.
Ενέργεια #4. Δεσμευτείτε να Δημοσιεύσετε τον Ισολογισμό της Κυβέρνησης: Επιβεβαιώσετε
δημόσια την ανάγκη δημοσίευσης ενός προκαταρκτικού ισολογισμού της κυβέρνησης, σύμφωνα με τα
διεθνή λογιστικά πρότυπα του δημόσιου τομέα. Ένας προκαταρκτικός ισολογισμός, που θα εντοπίζει τα
σημαντικότερα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, θα καταδείξει την πιο σημαντική χρηματοοικονομική
πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους Έλληνες
φορολογούμενους και τις παγκόσμιες αγορές κεφαλαίου. Ένας κατάλληλος ισολογισμός αποτελεί
εξαιρετικό εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την βελτίωση της αξιολόγησης της δημόσιας
περιουσίας προς όφελος όλων των Ελλήνων. Αυτός ο ισολογισμός, επίσης, δημιουργεί προστασία έναντι

της αναληθούς και επιβλαβούς φήμης που ξεκίνησε από εκείνους που αντιστρατεύονται τα συμφέροντα
της Ελλάδας. Σκεφτείτε το σαν ένα διαβατήριο για τις παγκόσμιες αγορές κεφαλαίου.
Οι 4 αυτές ενέργειες μπορούν να πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο, επιφέροντας σημαντική επιτυχία της
Κυβέρνησης στα μάτια όλων των Ελλήνων και όλου του κόσμου. Αυτές οι 4 ενέργειες θα επιτρέψουν στην
Κυβέρνηση να γράψει ιστορία, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ένα αναδυόμενο
πρότυπο μοντέλο για τον κόσμο, τόσο στον τομέα της ευημερίας αλλά και της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης.
Η αδιαμφισβήτητη επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας των 4 αυτών ενεργειών είναι ότι αυτοί οι οποίοι
αντιστρατεύονται τα συμφέροντα της Ελλάδας ελπίζουν ότι δε θα εφαρμοστούν ποτέ τα παραπάνω.
Παρακαλώ όπως θέσετε υπόψη μου την γνώμη σας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Είμαι διαθέσιμος για να συναντηθούμε και να συζητήσουμε την επιτυχή εφαρμογή των 4
αυτών ενεργειών.
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