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This note analyzes the relationship between uncertainty and firm investment 

by using the Business Tendency Survey (BTS) data. Idiosyncratic uncertainty 

faced by firms during their investment decisions is measured as a function of their 

expectation errors regarding own future production volume. In addition, a macro uncertainty measure 

is also constructed by aggregating idiosyncratic uncertainties. By using a panel ordered probit model, 

effects of both measures are tested. Our results reveal that, under positive demand and supply 

conditions, while a 4 standard deviation increase (observed 8 percent of the time in our dataset) in firm 

specific uncertainty causes a decline in the probability of increasing its investments from 38 to 22 

percent, it increases the probability of decreasing its investments from 13 to 25 percent. Similarly, if 

the macro uncertainty measure increases the same amount (keeping the other things constant), the 

probability of increasing investment decisions decline from 38 to 13 percent and the probability of 

decreasing investment increases from 13 to 38 percent.    

Bu notta belirsizlik ile firmaların yatırım beklentileri arasındaki ilişki İktisadi Yönelim 

Anketi (İYA) verileri kullanılarak incelenmektedir. Firmaların yatırım kararlarını verirken 

içinde bulunduğu belirsizlik, İYA’ya verdikleri cevaplardan elde edilen üretim hacmi 

beklenti hatalarının bir fonksiyonu olarak ölçülmüştür. Ayrıca, firmalara özgü belirsizlikler 

toplulaştırılarak makro belirsizlik ölçütü oluşturulmuş ve her iki ölçütün etkileri arz ve talep koşullarının 

kontrol edildiği bir panel sıralı probit modeli kullanılarak test edilmiştir. Sonuçlara göre, olumlu arz ve 

talep koşulları altında, firmaya özgü belirsizlik 4 standart sapma arttığında (veri setinde yüzde 8 

ihtimalle karşılaşılan), firmanın yatırımlarını artırma olasılığı yüzde 38’den 22’ye düşerken yatırımları 

azaltma olasılığı yüzde 13’ten 25’e artmaktadır. Benzer şekilde, diğer faktörler sabit iken, 

makroekonomik belirsizlik aynı ölçüde arttığında (beş ay gecikme ile) firma yatırımlarını artırma 

olasılığı yüzde 38’den 13’e düşmekte, yatırımlarını azaltma olasılığı yüzde 13’ten 38’e çıkmaktadır. 
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1. Giriş 

Firmaların içinde bulunduğu belirsizliklerin üretim, yatırım ve istihdam kararlarında etkili 

olduğu bilinmektedir. Artan belirsizlik ortamlarında firmaların yeni yatırımlara ve işe alımlara 

bir süre ara vermek istemeleri (‘bekle-gör’ stratejisi) ekonominin tümünde etkili olacak bir 

yavaşlamaya neden olabilmektedir. Bloom (2009) ve Bloom, Floetotto ve Jaimovich (2009) 

çalışmalarında ABD verisi kullanarak artan belirsizliğin ekonomik durgunluğu 

tetikleyebileceğine ilişkin bulgular sunmuştur. Türkiye örneğinde ise Arslan, Demirhan, 

Hülagü ve Şahinöz (2011a, 2011b) belirsizlikte gözlenen bir standart sapmalık artışı takip 

eden dönemde sanayi üretim endeksindeki düşüşün yıllık bazda yüzde 7,1’e kadar ulaştığını 

hesaplamaktadır. 

Bu çalışmada, firmaların içinde bulundukları belirsizlik ile yatırım beklentileri arasındaki 

ilişki incelenmektedir. Bu amaçla, İktisadi Yönelim Anketi (İYA) verileri kullanılmaktadır. İYA 

katılımcısı firmaların son üç ay üretim hacmi gerçekleşmesi sorusuna verdikleri yanıtlar, 

gelecek üç ay beklentilerine verdikleri cevaplarla karşılaştırılmış, elde edilen beklenti hataları 

kullanılarak firma belirsizliği ölçülmüştür.1 Ayrıca, bu belirsizlik ölçütü toplulaştırılarak 

ekonomideki makro belirsizliğe ilişkin bir ölçüt daha üretilmiştir. Elde edilen iki ölçütün 

firmaların İYA’daki yatırım beklentileri sorusuna verdikleri cevaplarla ilişkisi panel sıralı probit 

analizi kullanılarak test edilmiştir.2 Analizde, firmaların içinde bulundukları arz ve talep 

koşulları sırasıyla İYA üretim hacmi beklentisi ve toplam sipariş beklentisi sorularına 

verdikleri cevaplar göz önüne alınarak kontrol değişkenleri olarak modele eklenmiştir. 

Çalışma sonuçları, belirsizlik ile yatırım beklentileri arasında negatif bir ilişki olduğunu teyit 

etmektedir. Her arz ve talep koşulunda firmalar kendilerine özgü ve/veya makroekonomik 

belirsizlik arttığında gelecek 12 aya ilişkin yatırım beklentilerinde (geçmiş 12 aya kıyasla) 

aşağı yönlü cevaplarını artırmaktadırlar. Öte yandan, makroekonomik belirsizliğin etkisi beş 

ay gecikme ile yansımaktadır. Örneğin, olumlu arz ve talep koşulları altında, firmaya özgü 

belirsizlik 4 standart sapma arttığında firma yatırımlarını artırma olasılığını yüzde 38’den 

22’ye indirmekte, yatırımlarını azaltma olasılığını ise yüzde 13’ten 25’e çıkartmaktadır. 

Benzer şekilde, diğer faktörler sabit iken, makroekonomik belirsizlik aynı ölçüde arttığında 

(beş ay gecikme ile) firma yatırımlarını artırma olasılığı yüzde 38’den 13’e düşmekte, 

yatırımlarını azaltma olasılığı yüzde 13’den 38’e çıkmaktadır. 

 

  

                                                 
1 Bu noktada, firmaların yapmış oldukları beklenti hatalarının temel kaynağının ekonomideki belirsizlik olduğu varsayımı yapılmaktadır. Beklenti 
hatalarının uygun bir belirsizlik ölçütü olduğuna dair teorik tartışma ve bu çalışmanın geniş sürümü için bakınız Arslan ve diğerleri (2011b). 
2 Söz konusu sorulara verilen cevaplar sıralı kategorik olduğu için çalışmada sıralı probit tarzı analizler kullanılmaktadır. 
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2. Belirsizlik Ölçütünün Hesaplanması 

Bu çalışmada, bir firmanın beklenti hataları ölçüme konu olan değişkene yönelik 

beklentileri ile gerçekleşmeleri arasında gözlenen farklılaşmaya dayanmaktadır.3 Tablo 1’de 

firmaların yapabileceği olası beklenti hataları ve bu hatalara verilen ağırlıklar sunulmaktadır. 

Örneğin, t zamanında firmanın gelecek üç ayda artış (azalış) beklerken, t � 3 zamanında 

ankete son üç ay değerlendirmesinde azalış (artış) veya aynı kaldığını belirtmesi, firmanın t 
zamanında negatif (pozitif) bir beklenti hatası yaptığına işaret etmektedir. 

 

 

 

 

Firmaya özgü belirsizlik ölçütü, �����	�
���������, firma i’nin t zamanında yapmış olduğu, 

İYA üretim hacmi sorularından (soru 1 ve 5) elde edilen beklenti hataları göz önüne alınarak 

Tablo 1’de verilen ağırlıklara göre hesaplanmaktadır. 

�����	�
��������� �	��,.          (1) 

Öte yandan, Arslan ve diğerleri (2011a, 2011b) bu ölçütün makroekonomik değişkenleri 

açıklamakta yetersiz kaldığı eleştirisini yapmakta ve firma belirsizlik ölçütüne ek olarak 

tanımladıkları “Makro” belirsizlik ölçütünün gerekliliğine işaret etmektedir. Makro belirsizlik 

ölçütü ortalama beklenti hatalarının karesi şeklinde hesaplanmaktadır. 

�����	�
�������� � ���,															�� � ∑ ��,/��� ! .      (2) 

3. Panel Sıralı Probit Analizi 

Yukarıda elde edilen belirsizlik ölçütlerinin İYA’nın panel boyutu kullanılarak firmaların 

yatırım kararlarına etkileri ölçülmüştür. İYA’da firmaların yatırım beklentisi aşağıdaki gibi 

sorulmaktadır: 

- Geçmiş on iki aya kıyasla, gelecek on iki ayda, sabit sermaye yatırım harcaması 

beklentiniz? 

Soruya verilen cevaplar artacak, aynı kalacak ve azalacak şeklinde olduğundan bu 

çalışmada bağımlı değişkeni sıralı kategorik olarak modelleyen panel sıralı probit analizi 

                                                 
3 Benzer yöntemle, Hülagü ve Şahinöz (2011) Türkiye’de enflasyon beklenti hatalarından enflasyon belirsizliği ölçütleri oluşturmuş ve aralarındaki 
ilişkiyi incelemiştir. 

Tablo 1. Beklenti Hatalarına İlişkin Ağırlıklar "#$,%& 
  Son üç ay de ğerlendirmesi (t+3) 

Gelecek üç ay 
beklentisi (t) 

 Arttı Aynı kaldı  Azaldı 

Artacak 0 -1/2 -1 
Aynı kalacak 1/2 0 -1/2 
Azalacak 1 ½ 0 
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kullanılmıştır. Söz konusu teknikte açıklanmak istenen yatırım değişkeni, '�∗ , aşağıdaki gibi 

modellenmektedir:4  

'�∗ � )� �*+!,-�., �!�
, / *+�,	�., �*+0,�����	�
����.,����� �!�

, /
!�
, / *+1,�����	�
���.,����� � 2�!�

, /  

              (3) 

Yukarıdaki denklemde, )� firma sabit etkisini temsil ederken firmaya özgü arz (	�) ve talep 

(-�) koşulları İYA’nın aşağıdaki soruları göz önüne alınarak hesaplanmaktadır: 

- Gelecek üç aydaki üretim hacmi beklentiniz? 

- Gelecek üç aydaki toplam sipariş miktarı beklentiniz? 

Ancak, bağımlı değişken, '�∗ , gözlenemeyen gizli değişken olduğundan gözlenebilen 

yatırım sorusuna verilen cevap, '�, ile aralarındaki ilişki şu şekilde modellenmektedir:5 

 '� � 341,													'�
∗ 6 7!																		8)
)�)9)�:				0,				7! < '�∗ 6 7�										8)=>?	�)�)9)�:1,														'�∗ @ 7�																			8)�A)9)�:  

Buna göre, hata terimlerinin normal dağıldığı varsayımı altında firmanın ilgili soruya 

“azalacak” şeklinde cevap verme olasılığı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:6 

Pr8'� � 41: � Pr8'�∗ 6 7!:
� Pr	8)� �*+!,-�,., �!�

, /
*+�,	�,., �*+0,�����	�
����.,����� �*+1,�����	�
���.,����� � 2�!�

, /
6 7!:!�

, /
!�
, /

� Pr	82� 6 7! 4 )� 4*+!,-�,., 4!�
, /

*+�,	�,., 4*+0,�����	�
����.,����� 4*+1,�����	�
���.,�����!�
, /

:!�
, /

!�
, /

� Φ	87! 4 )� 4*+!,-�,., 4!�
, /

*+�,	�,., 4*+0,�����	�
����.,����� 4*+1,�����	�
���.,�����!�
, /

:!�
, /

!�
, /

 

Tahmin sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. Arz ve talep koşulları ile firmaya özgü belirsizlik 

yatırım beklentilerine eş zamanlı etki yaparken makroekonomik belirsizliğin etkisinin beş ay 

gecikmeli yansıdığı gözlenmektedir. Makro belirsizlikteki bu gecikme belirsizliğin sanayi 

üretimine etkilerini inceleyen Arslan ve diğerleri (2011a) çalışması ile uyumludur. Ancak, 

                                                 
4 Mevsimsel etkileri kontrol etmek için modele ay kukla değişkenleri eklenmiştir. 
5 Eşik değerleri 7! ve 7� diğer parametreler (+lar) ile beraber tahmin edilmektedir. Tanımlama sorununu ortadan kaldırmak için hata teriminin 
varyansı 1 olarak alınmıştır. 
6 Soruya “artacak” ve “aynı kalacak” cevap verme olasılıkları da aynı yöntemle hesaplanabilir. 
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Tablo 2’de sunulan katsayı tahminleri, sıralı probit modellerinin doğrusal olmayan yapısından 

dolayı marjinal etkiler olarak adlandırılamamaktadır. Diğer bir deyişle, tahmin edilen 

katsayıların büyüklüğü değil sadece işaretlerini yorumlamak uygun olacaktır. Buna göre, arz 

ve talep koşullarındaki olumlu durumun yatırımları artıracağı, artan belirsizliğin ise yatırımlar 

üzerinde sınırlayıcı etkisinin olacağı tahmin edilmektedir. 

Tablo 2. Panel Sıralı Probit Tahmin Sonuçları  

  katsayı p-değeri -� 0,18 0,00 	� 0,24 0,00 �����	�
��������� -0,44 0,01 �����	�
���.E����� -0,82 0,00 

   
Eşik değerleri     µ1 -0,70 0.00 

                             µ2 0,74 0.00 

   Gözlem sayısı  76.327  

Not: Firma sabit etkileri ve ay kukla değişkenleri kullanılmıştır. 

Belirsizliğin yatırımlar üzerindeki etkilerini nicel olarak göstermek amacıyla değişik arz, 

talep ve belirsizlik koşulları altında yatırımları artırma ve azaltma olasılıkları hesaplanmış ve 

Tablo 3’te sunulmuştur. Buna göre, olumlu arz ve talep koşulları altında, firmaya özgü 

belirsizlik 1 birim arttığında7 firma yatırımlarını artırma olasılığını yüzde 38’den 22’ye 

indirmekte, yatırımlarını azaltma olasılığını ise yüzde 13’ten 25’e çıkartmaktadır. Yine aynı 

koşullar altında makroekonomik belirsizlik arttığında (beş ay gecikme ile) ilgili olasılıklar 

sırasıyla yüzde 38’den 13’e inmekte ve yüzde 13’den 38’e artmaktadır. Tablodaki diğer 

olasılıklar da benzer bulgulara işaret etmektedir. 

4. Sonuç 

Son dönemde iktisadi yazında artan belirsizliklerin firmaların üretim, yatırım ve istihdam 

kararlarında olumsuz etkileri olabileceği öne sürülmüştür. Bu çalışmada Türkiye 

ekonomisinde firmaların içinde bulundukları belirsizlik ile yatırım beklentileri arasındaki ilişki 

İYA verileri kullanılarak incelenmiştir. Firmaya özgü belirsizlik, firmaların üretim hacmi 

beklenti hataları olarak ölçülmektedir. Makroekonomik belirsizlik ise firmaya özgü 

belirsizliklerin karelerinin toplamı şeklinde tanımlanmıştır. Ölçütlerin, firmaların gelecek 12 

aya ilişkin yatırım kararlarına etkisi panel sıralı probit analizi ile açıklanmış, firmaların içinde 

bulundukları arz ve talep koşulları da kontrol değişkenleri olarak modele eklenmiştir. Çalışma 

                                                 
7 Firmaya özgü belirsizliğin standart sapması 0.27 olarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle belirsizlikteki 1 birimlik artış yaklaşık 4 standart sapmalık 
bir oynamaya denk gelmektedir. Veri setimizde bu büyüklükteki artışlar zamanın yüzde 8’inde gözlenmektedir. 
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sonuçları, belirsizlik ile yatırım beklentileri arasında negatif bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Her arz ve talep koşulunda firmalar kendilerine özgü ve/veya makroekonomik belirsizlik 

arttığında gelecek 12 aya ilişkin yatırım beklentilerinde (geçmiş 12 aya kıyasla) aşağı yönlü 

cevaplarını artırmaktadırlar. Öte yandan, makroekonomik belirsizliğin etkisi beş ay gecikme 

ile yansımaktadır. 

Tablo 3. Yatırım Artırma ve Azaltma Olasılık Tahmin leri   Pr	8' � 			1/	- � 			1, 	 � 			1, �����	�
��������� � 0, �����	�
���.E����� � 0: 0,38 Pr	8' � 			1/	- � 			1, 	 � 			1, �����	�
��������� � 1, �����	�
���.E����� � 0: 0,22 Pr	8' � 			1/	- � 			1, 	 � 			1, �����	�
��������� � 0, �����	�
���.E����� � 1: 0,13 Pr	8' � 			1/	- � 			1, 	 � 			1, �����	�
��������� � 1, �����	�
���.E����� � 1: 0,06 Pr	8' � 41/	- � 			1, 	 � 			1, �����	�
��������� � 0, �����	�
���.E����� � 0: 0,13 Pr	8' � 41/	- � 			1, 	 � 			1, �����	�
��������� � 1, �����	�
���.E����� � 0: 0,25 Pr	8' � 41/	- � 			1, 	 � 			1, �����	�
��������� � 0, �����	�
���.E����� � 1: 0,38 Pr	8' � 41/	- � 			1, 	 � 			1, �����	�
��������� � 1, �����	�
���.E����� � 1: 0,56 Pr	8' � 			1/	- � 41, 	 � 41, �����	�
��������� � 0, �����	�
���.E����� � 0: 0,12 Pr	8' � 			1/	- � 41, 	 � 41, �����	�
��������� � 1, �����	�
���.E����� � 0: 0,05 Pr	8' � 			1/	- � 41, 	 � 41, �����	�
��������� � 0, �����	�
���.E����� � 1: 0,02 Pr	8' � 			1/	- � 41, 	 � 41, �����	�
��������� � 1, �����	�
���.E����� � 1: 0,01 Pr	8' � 41/	- � 41, 	 � 41, �����	�
��������� � 0, �����	�
���.E����� � 0: 0,39 Pr	8' � 41/	- � 41, 	 � 41, �����	�
��������� � 1, �����	�
���.E����� � 0: 0,56 Pr	8' � 41/	- � 41, 	 � 41, �����	�
��������� � 0, �����	�
���.E����� � 1: 0,70 Pr	8' � 41/	- � 41, 	 � 41, �����	�
��������� � 1, �����	�
���.E����� � 1: 0,84 
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