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Şimşek: 'Moody's önemsiz değil ama dünyanın
sonu da değil'
Şimşek,'Türkiye piyasalarına kredi notu düşüşünün yansımalarının sınırlı olması şunu
gösteriyor, Türkiye'nin temelleri diğer gelişmekte olan ülkelere oranla daha sağlam'
dedi.
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Başbakan Yardımcısı Şimşek, 'Yakın dönemde kredi notu düşürülen Rusya ve Brezilya var. Kredi
notları düştükten sonra Rusya ve Brezilya piyasalarının tepkisi Türkiye'ye göre çok daha ağırdı.
Kredi notu düşüşünün Brezilya ve Rusya'ya etkisi Türkiye'ye göre çok daha derin oldu. Türkiye
piyasalarına kredi notu düşüşünün yansımalarının sınırlı olması şunu gösteriyor, Türkiye'nin
temelleri diğer gelişmekte olan ülkelere oranla daha sağlam.' diye konuştu.
Şimşek, Moody's'in açıklaması hakkında, 'Önemsiz değil ama dünyanın sonu da değil. Neden? Çünkü
yatırımcılar sadece Moody's'e, S&P'ye ve Fitch'e bakmazlar. Aslında piyasalar kredi derecelendirme
kuruluşlarına göre hem çok çok daha hızlı hareket ederler, hem daha nitelikli analiz yaparlar, hem de
geriden takip etmezler.' dedi.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, 'Milletimizin güçlü desteği olduktan sonra, Türkiye'nin birliği ve
beraberliği korunduktan sonra, siyasi istikrar devam ettiği müddetçe, Türkiye bütün sorunların
üstesinden gelecektir. Kredi notumuzu da biz tekrar yükselteceğiz. Çalışacağız, çabalayacağız.
Güneş balçıkla sıvanmaz.' diye konuştu.
Şimşek, 'Aslında Standard and Poor's'un not indirimi diğer kuruluşlar üzerine aşağı yönlü baskı
yaratmıştır. Keşke bizimle diyalog kursalardı. Darbenin etkilerinin ne kadar geçici olacağını
konuşsaydık belki Standard and Poor's bu kadar aceleci davranmazdı. Nitekim daha sonradan
Ankara'ya geldiler. Görüşmelerde benim edindiğim izlenim, aceleci tavırlarından pek memnun
değiller. Kasım ayında tekrar bir gözden geçirme gündeme gelebilir.' dedi.
'Gerekeni yapacağız'
Başbakan Yardımcısı Şimşek, MGK'nın OHAL'in uzatılmasına yönelik tavsiye kararına ilişkin,
'Milletimizin temel hak ve özgürlüklerini garanti altına alacak, ülkemizin huzurunu, barışını,
kardeşliğini pekiştirecek geçici bir karar. Dolayısıyla 3 ay daha uzatılması tavsiyesinde bulunuldu.
Hükümet olarak tabii ki bunu değerlendireceğiz ve ona uygun olarak da gerekeni yapacağız.' diye
konuştu.
'Adalet sisteminin tabii ki reforme edilmesi lazım'
Şimşek, '17-25 Aralık sürecinde yargının nasıl politize olduğunu, bir kısım yargının, milletimize,

kanunlara, anayasaya karşı sorumluluğu nasıl bir kenara itip, 10 bin kilometre öteden birilerinin
talimatıyla nasıl hareket ettiğini gördük. Bu adalet sisteminin tabii ki reforme edilmesi,
hızlandırılması lazım. Adaletin performansa dayalı olması, o veya şu ideolojinin etkisi altında
hareket etmemesi lazım.' dedi.
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