KEYNES'İN FİNANS 'MOTİFİ' ÜZERİNE
Yrd. Doç. Dr. Gülsüm (Özkan) AKALIN(*)

Bu çalışmanın amacı; Keynes'in Genel Teori (GT) sonrası yayınladığı
makalelerinden çıkarsanan Finans 'Motifi' ile para talebinin dördüncü bir motif
olarak ele a lınıp alınamayacağı üzerine yapılan tartışmaları yansıtmak ve ardın
dan bu konuya, başlangıç düzeyinde sayılabilecek, farklı yaklaşımı tartışmaya
açmaktır.
Çalışmada izlenen yöntem şöyledir; önce Keynes'in Genel Teori'de açık
Likidite Tercihi Teorisi'ndeki bazı noktaların altını çizmek, ardından Genel
Teori sonrası yayınladığı ve tartışılmakta olan para talebinin temel referanslarını
o luşturan makalelerindeki önemli cümlelerini olduğu gibi vermek, sonra sırasıy
la Davidson'ın, Tsiang'ın ve Bibow'un bu konudaki yaklaşımlarını sunmak, daha
sonra da başlangıç düzeyindeki yaklaşımı tartışmaya açmaktır. Burada hemen
belirtilmelidir ki, makro-ekonomik teorideki her bir konunun yeniden ele alın
ması gerekliliği, bu konuda varılan en önemli sonuçtur...

ladığı

GENEL TEORİ'DEN

işlem

J. M. Keynes Genel Teorisi'nde nakit talebini iki ana bölüme ayırır;
ve ihtiyat motifleri ile nakit (cash) miktarını Mı, spekülasyon motifi ile

nakit

miktarını M ı

ile gösterir. Nakit bu

olarak iki li kidite fonksiyonuna

şekilde

ulaşıldığını

ikiye

belirtir.

ayrıldığında

Lı'i

ve

Lı

cari gelir düzeyine,

Lı'

da

Lı

yide temel olarak cari faiz oranına ve beklentilere bağlar ve vardığı eşitlik
şöyledir';

M=

Mı+Mı= Lı(Y)+Lı(r) .

Bu bilinen eşitliğini yazan Keynes daha sonraki makalelerinde bu
eşitliğine herhangi bir şey eklememiştir.
'"'M armara Üniversitesi, İkti sadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi,
'J. M. Keynes, (1936), The General Theory of Employment, lnterest and Money, The Collected Writings
of J. M . K. Yol. Yii , The Royal Economic Society, 1973, Cambridge, s.199, (First Edition I 936),
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urada i lem e ihtiyat amaçlı para taleplerinin açıklanmasında bilinenin
dı ında tek a rıntı i ş l em amaçlı para talebinin gelir motifi ve iş (business) motifi olarak iki e a rıldı ğ ı ama her ikisinin de cari gelire bağlı olduğudur2 .
Burada özellikle a ltı çizilmesi gereken şeyin, Keynes'in özellikle daha fazla
aç ıklanma ını gerekli bulduğu spekülasyon motifidir. Bu motif, Keynes'e göre
"para mikta rınd aki değ işmelerin etkilerini aktarmada çok önemli bir role sahiptir"3 . Daha da önemlisi bu motif aslında normal koşulların dışında çok önemli
işleve ahiptir. Der ki ; "Normal koşullarda ekonomik sistemin genel faaliyetleri
zaten işlem ve ihtiyat motifleri ile uyumlu bir para miktarı ile sağlanabilir. Ancak

peküla yon motifini içeren para talebi ile para yönetimi yapmak mümkündür.
Hatta para yönetimi yoksa bile bu motifle para miktarını değiştirebilme
ansına sahip olabiliriz •. "
Şunu hemen belirtmek gerekir ki; Keynes ulusal ekonomiyi uluslararası sistemden bağ ıms ı z bir yapı olarak as la görmez. Bunun açık ifadesi Genel Teori
önce i para konusundaki eserlerinden açıkça ve mükemmel bir şekilde incelenebilir. Elbette ki buradaki amaç, para yönetimi değil ama para talebine ilişkin.
Ayrıca Keynes'in yaşadı ğ ı dönemin altın standardından kağıt para sistemine
geç i ş dönemi o lduğu ve daha IMF, Dünya Bankası v.b. kuruluşları olmadığı
( l 920'1er) bir dönem olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. Bunun yanı sıra
Dünya Merkez Bankası idealinde olan Keynes'te bugünkü Avrupa Birliği'nin
a lında nasıl bir parasal birlik olma fikrinden doğduğunun izlerini bile bulmak
mümkü n5 !..
Şimdi tekrar spekülasyon motifine geri dönersek yukarıdakilerin ışığı altın
da vurgulanması gereken iki önemli nokta var: Bu motifin ;
1. Normal koşulların dışında işe yaraması,
2.Para miktarını değiştirıne şansını vermesi.
İ şte spekülasyon motifindeki bu özellikler ileride finans 'motifi'ni yorumlama denemes inde temel kalkış noktası olacaktır.
Genel Teori'de normal koşullarda ilk iki motif yeterli iken normalin dışı
na ç ıkıldığında be lirs izliğin olması, beklentilerin net olmayışı halinde bu motifin
çok önem li o ldu ğu daha doğru s u dengesizlik durumuna ilişkin bir motif
o lduğunu aşağ ıdaki cümle açıkça ortaya koymaktadır.
"Gelecek hakkında belirsizlik yoksa yani gelecekte faiz oranının ne
' a.g.c., s. 195,
' a.g.e., s. 196 ve ayrı ca Keyııes'in ul us lararas ı para yönetimi konusundaki görüşleri için bkz., J. M.
Kcyncs , ( 1930), A Treatıse on Money, The Applied Theory of Money, First Ediıion, 1930, The Collected
?f Wrıtng of J. M. K., Yol. VI, The Royal Economic Society, 1971, s. 189-377,
J. M. Keyncs ( 1936), a.g.e.,s. 196,
' J. M. Keynes, (I ~7 1 ), A Treatise on Money, the Pure Theory of Money, The Collected Writings of J. M.
K., Yol. V, Ca mbrıdge, s. xx ı ve xxıı, (First Ed., 1930),
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olacağı

herkes

sıfır olacaktır.

tarafından

Dengede,

biliniyorsa

Mı=O

ve

Lı

likidite fonksiyonu dengede daima

M=Mıdir

6

."

Burada bir n o ktanın daha a ltını çizmek gerekir. Keynes'le birlikte anıl an
Likidite Tu zağı kavramı için Keynes "çok az rastl anacak böyle bir durumu
pratikte hiç görmedi ğ ini" şeklind e açıklar •
7

GENEL TEORİ SONRASI
J. M . Keynes 1936 y ılında Genel Teori'yi yayınladıktan hemen sonra
Ödünç Veril ebili r Fonlar Teorisyenleri'nden (Robertson, Ohlin) yoğun eleştiriler
alı r. E l eşt iril erin odak n o ktas ı da Likid ite Tercihi Teoris i'dir. Keynes, bu teorisi
ile o nl arınki aras ında çok ö nemli farklılıkl ar olduğunu açılamak için ardarda
maka lelerini yay ınl aı.s. İ ş te, bu makaleler esas a lınarak bu kez de yeni tartı şmalar
baş l ar; FİNAN S 'MOTİFİ' ; yeni bir motif mi?. Yeni bir motif ise bunun Likidite
Tercihi Teoris ine getirdi ği boyutlar, bunun makroekonomik sonuçları , yeni bir
motif ise; bunun likidite tercihi teorisini Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi'ne
d önü ştürdü ğün e kadar g iden çalı ş mal ar mevcuttur.
Bu ç alı ş maları kısaca şu şekilde sınıflayabiliriz;
1. Likidite Tercihi Teorisi çerçevesinde ele alınışı ;
Yeni bir motif olduğu görüşü (Davidson),
Yeni bir motif olmadığı geçi ş sürecini açıkladığı;
- Dengede İşl em ve ihtiyat motiflerine dönüştüğü (Bibow),
- Geç i ş sürecinde spekülasyon motifinde faiz oranının dışında b aş ka bir
nedenle otonom bir deği şm e olduğu (bu makalede savunulan),
- Bir bardak suda fırtına (Reynolds); finans motifinin yatırım artı ş ı il e gerçekl eşmes i arasınd a bir köprü niteliğinde geçici para talebi olduğu ve
bunun baz ı PostKeynesyen'lerce abartıldığı 9 •
2 . Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi çerçevesinde ele alınışı (Tsiang)
Çalı ş maya böylesine deği ş ik ele almışa doğrudan referans niteliği taş ı yan
maka lelerden a lınt ıl ar vererek devam etmek uygun olacaktır.
' J. M. Keynes ( 1936), a.g.e., s208-209,
' a.g.e., s.207 ve ay rı ca bkz. Axe l Le ij onh ufvud ( 198 1), Keynes and The Classics, Occasional Paper.30,
London, The lnsti tude of Econom ic A ffa irs, Seventh Impression, s.2 J,
' J. M. Keynes ( 1937a), "A ltemati ve Theo ri es of the Rate of Jnterest" , Economic Joumal, 1937, Yol.
XL Yii , No.4, Reprinted in The Collected Writings of J. M. K., Yo l.! 4 , s.20 J-2 J5, J. M. Keynes (1 937b),
"The Ex ante Theory ofthe Rate of lnterest'', Economic Journal, 1937, XLYII , No.4, Reprinted in The
Collected Writings of J. M. K., Yo l. 14, s.2 15-223 ve J. M. Keynes ( J 93 8), "Mr. Keynes and "Finance ",
Economic Jouma l, 1938, XLYlll , No.2, Reprinted in The Collected Writings of J. M. K., Yol.14, s. 229233,
• Peter J. Reyno lds, ( 1987), Politica l Economy: A Synthesis of Ka leckian and PostKeynesian Economi cs,
Sussex, s. 156,
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e n a lı n d a ilk makalesinde fin ans 'motifi'ne yer verir ama esas vurgu
iki n i maka ! inde o l duğu için oradan baş lanacaktır. Altı çizilen cümleler
yukarıdaki t melde iki fark lı yak laş ımın da kalkı ş noktası olmuştur. Adı ~eçen
maka! inde Keyne li kidite tercihi teori sinin temel taş ını oluşturmasına ragmen
daha önce rtaya koymamı ş olmas ından dolayı üzüntüsünü belirterek finans
motifi ni ö 1 aç ı k l ar:
11

ğe r h a l k ın ve b an ka l a rın li kid ite tercihi değ i şmezken , planlanan yatırım

tarafında n ta lep edilen fın a n s dak i bir artı ş , dönem sonu cari çıktı tarafından talep
edilen fı n a n ın üzerinde ise bu, fa iz oranını yükseltecektir. Bunu daha önce
ortaya koym a l ı y d ım . Çün kü, bu benim Likidite Tercihi Teori'min temel taşını
(coping- tone) o lu ş turur. Para ta lebine cari faaliyetlerdeki artışın etkisinin olacağın ı ka bu l etmi ş ama planl anan faa liyetl erdeki artışın para talebini etkilemeine izi n verm e-mi ş tim . Ama şimdi ekliyorum; planlanan faaliyetlerdeki artış
para talebi üzeride benzer baskıyı yapmaktadır" •
10

Bu aç ı kl amas ının hemen ardından dipnotunda bu eklenti ile Ödünç
Veri lebilir Fonl ar Teorisi'ni destekl ediği gibi bir anlamın çıkarılmamasını gerektiği ni a l tını çizer. İl k' makalelerinde özellikle kredi ile finans arasındaki ayrım
üzerinde ay rınt ılı olarak durur. Kredi Ohlin'in belirttiği anlamda stok bir
kavra m dı r ve tasarruf odaklıdır. Keynes bunu reddeder. Finans anlamında
kredi ye yü k l edi ğ i anl am şudur :
0 (fi nans) bir (revolving fund) döner sermayedir, yatırımın akışkanlığını
ve bi z onu tekrar tekrar kullanırız ve bu kaynaklarda hiçbir eksilme yaratmaz. Ay nı mi ktardaki finans bir yatırımdan diğer yatırıma geçer. Ohlin'in
söy l edi ğ i anlamdaki kredi yani tasarruf anlamındaki kredi stokla ilgilidir ve
tasar-ruf sadece bir kere kull anıl abilir. Her bir yeni net yatırım ona karşılık gelen
yeni net tasarru f gerektirir 11 • 11
Yat ırım - tasarruf bağ l antısını koparmaya özellikle dikkat eden Keynes zaten
bu makalesin in yazılı ş amacının Say Yasası'na karşı çıkı ş nedenlerinin altını bir
kez daha çizmek o ldu ğunu , yoksa fa iz oranının nerede belirl eneceği meselesi
o lmad ı ğ ını ı sra rl a vurgular. Çünkü, O adı geçen makalesinde de belirttiği gibi
fa iz o ra nı iç fa iz oranı (ownrate) anlamındadır ve bunu da Genel Teori'de ayrın
t ı l ı olarak aç ı k l adı ğ ının a ltını çi zer 12 •
Keynes' in yine çok atıf yapılan şu cümleleri ile bu motifle bankacılık kesimi~i ön plana ç ı kardı ğı belirtilse de aslında daha önce yukarıda da vurgulandığı
gıb ı fi nans ve ba nkac ılık kesiminin önemine, finans piyasalarının çeşitliliğine
11

sağ l a r

•• J. M. Keynes (1937 b), a.g.e., s.220-22 1,
11
J. M. Keyne , ( l 937a), a.g.e., s.209,
" J. M. Keynes ( 1936), a.g.e., s. 223-229'da bu kavramı Sraffa'dan aldığını belirterek açıklar,
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(spot, future, forward), overdraft sistemine Genel Teori öncesi eserlerinde detaylı
bir şekilde zaten incelemiştir. Sadece bu para talebinin eklenmesi ile bu kesime
önem verdiğinin altının çizilmesi ilginç ..

"Ptanlanan yatırım kararlarındaki artış ek finansa gerek duyar. Bu da
ek para talebini gerektirir. Ek para talebi bankacılık sisteminden karş ıl a nm azsa
ve para arzedilerek finans gerçekleşmez ise yatırım kararlarının gerçekleşmesini
engeller. Buradaki finans asla tasarrufla yapılmaz 1 3 • " Ve yine Keynes'e göre,
14
"yatırımlar likidite sıkışıklığında tıkanır, tasarruf yetersizliğinde değil" • Genel
Teori'de de bunun altı şöyle çizilmiştir. "Eskiye ait tasarruf odaklı yatırım,
yatırım odaklı tasarruf görüşü yanlıştır" •
15

Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi Keynes yatırım ile tasarruf bağl antısının
her fırsatta vurgulamaktadır. Çünkü ileride de göreceğimiz gibi finans
motifi tasarrufla ilişkilendirildiğinde Likidite Tercihi Teorisi'nden uzaklaşılmak
olmadığını

tadır.

Şimdi aşağıdaki

cümleler ileride bu makalede yapılacak
da ayrıca önem taşımaktadır.

yaklaşımın kalkı ş

noktasını oluştuıması açısından
"Alışılmışın dışında

fazla finans toplam para talebine baskı yaptığı için faiz
sistemi para arzı artışı ile bu talebi
kar-şılamazsa bu finans
eksikliği aynı zamanda müzakere halindeki yatırım
kararlarına da önemli bir engel teşkil eder. Ancak bu finans asla tasarrufla yapıl
maz. Zira finansal bağlantı sırasında ne net bir yatırım vardır ne de kimsenin yaptığı tasarruf. Finans ve finans sözleşmeleri bir anlamda benim yüklediğim anlamda kredidir. Borç olarak muhasebe kayıtlarına girer ve girişimcinin
güvenle işe koyulmasını sağlar 16 •
Yukarıdaki 'alışılmışın dışında' kelimeleri normal dışı bir durumu
ifade etmektedir ve daha önce spekülasyon motifinde altı çizilen durumla
örtüşmektedir. Ayrıca "finansal bağlantı sırasında ne net bir yatırım, ne bununla ilintili gelir, ne de bununla bağlantılı tasarruf söz konusudur" dendiğine göre
finans motifi :>"ı klanırken gerçekleşen durumla bağlantı kurmamak gerekmektedir.
Girişin,
n güvenle işe başlaması future piyasaları çağrıştırmakta, risk
alanın speküla.-.ırler olması v.b. diğer konular akla gelmektedir ve şu cümleler de
finans motifi ile para talebi çalışmalarında temel alınan esas ifadelerdir:
oranı

üzerinde

baskı yaratır. Eğer bankacılık

11

"J. M. Keynes (1937a), a.g.e., s.209,
" J. M. Keynes, (1937b), a.g.e., s.222,
" J. M. Keynes, (1936), a.g.e., s.83,
ı"

a.g.e.,
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ani fı na n ta lebi tam anl a mıyl a bir para talebidir. Ancak para talebinin
k bir ka nağı deği l di r. Bu fin ans talebinin bankalardan ya da hisse senedi
( ıka rarak) pi a a ından sağ l anmı ş o lmas ı onun di ğer para taleplerinin karşılan
ma 1 ile ara ında bir fa rk yaratmaz. Böylece o, tamamen nakit için likidite piri11
mi kura lının i ! ed i ği pi yasada belirlenen fa iz oranına tabi olarak elde edilebilir
. "Buradaki para talebinin kredi ya da ödünç anlamında ele alınmaması gerektiğini de özellikle vurgul am aktadır. Zira bu noktada, Klasiklerle arasında köklü
fark lılıklar

ard ı r 1 ~ .

D avid s on'ın Finans Motifini İçeren Modeli
19

Po t Keynezyen olarak bilinen Paul Davidson'ın ün kazanmasına neden
olan l 965'te yay ınl adı ğ ı Keynes'in Finans Motifi adlı makalesinde, bu motif
Keyne 'in Likidite Tercihi Teorisi'ne eklediği yeni dördüncü bir motif olarak
kabu l edilmişti r •
20

Dav idson kendisinden önce sadece Robinson ve Weintraub'un bu motife
değ indiği ni belirtir ve Keynezyen ikti satçılar olarak ön plana çıkanları bu motifi
ihmal etmiş o lm a l a rından d o l ay ı ş iddetle eleşti-rir. O'na göre;
"l 960' 1ard a kendil erini as ıl Keynezyenler olarak ortaya çıkaranlar
Keyne 'i n parasa l analizlerindeki eklemelerini öylesine göz ardı etmişlerdir ki
sonuçta o nl a rın anali zleri Friedman tarafından Keynes'te paranın önemsiz olduğu
s uçlamas ın a kadar gö türmüştür . "
21

Davidson l 965'teki makalesinde Tsiang'ın 1956 da yazdığı makalesine de
bir cüm le ile dipn otunda yer verir ve Onun finans motifinin işlem amaçlı para
talebin in bir tekra rı şeklinde ele alınmas ından başka bir şey olmadığı şeklindeki
yak l aş ım ın a da ka rş ı çık a r •
22

Oysa Davidson'a göre bu motifin Likidite Tercihi Teorisi'ne eklenmesinin
üç önemli sonu cu vardır. Bunlar23 ;
1. Paranın i çse lleşmes i,
2.Parasal ve reel sektör ayrımının ortadan kalkması,
" a.g.e., s.2 1O.
" J. M. Keynes. , (1937a), a.g.e., s.202,.
Richard P. F. Holt, J. Bark ley Rosser, L. Randa il Wray, ( 1998), Paul Davidson's Economics Work- ing
Papcr, No 25 1, Sept., www. levy.org/does/wrpap/papers/25 l.htm,
'
" Paul Davidson (1965), "Keynes's Finance Moti ve", Oxford Economic Papers, 17 (!), s. 47 ve ayrıca
bkz., Brıan. Snowdon, Howard Vane and Peter Wynarczyk, (1 998), A Modern Guide to Macro-economı cs, Camb rıd ge, s.373,
''. P. D.av idson ( 1994), Post Keynesian Macroeco nomi c Theory, Cambridge, s. 11 O,
'· Dav ıdso n ( 1965), a.g.e. s.49,.
" a.g.e., s.5 7 ve Dav idson ( 1994), a.g.e., s. J 22- 13 6
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sonra Hansen'in işlem a-maçlı para talebi fonksiyonu (L= kY ) ile karşılaş tırır
ve onu doğru bulmaz. Hansen'in işlem amaçlı para talebini gösteren (L) fonksi yon orijinden başlarken, Davison'un aktif para talebi fonksiyonu (L *) orijin-den
başlamaz.

Sonuçta Davidson'a göre finans motifinin Likidite Tercihi Teorisi'ne eklenmesi ile toplam para talebi ile reel sektör talebi içiçe girer, daha doğrusu baş
tarafta da belirtildiği gibi satın alma gücü ile desteklenmiş arzu ve istek anlamın
daki talep haline gelir. Toplam para talebi reel sektör talebinden bağım-sız
değildir. Davidson'a göre, o halde, planlanan yatırımlarda (ya da devlet harcamalarında ya da diğerlerinde) bir artış olduğunda denge para talebi miktarı iki
nedenle artar25 :
1. Finans motifi nedeniyledir ve bunun sonucu L * fonksiyonu topyekun
kayar ve faiz oranını arttırıcı yönde baskı yaratır.
2. Çarpan mekanizması ile çıktı artışı nedeniyle para talebidir ve yeni L *
fonksiyonu üzerinde bir harekettir.
Davidson'un modeline göre, para arzı eksojen olmaktan çıkmıştır.
2. Finans Motifi ve Reel ve Parasal Sektörlerin Bağımlılığı
yukarı

Davidson'a göre finans motifinin modele
Teori'ye

karşı çıktığı piyasaların

ikiye

katılması

bölünmüşlük özelliğine

getirmektedir. O'na göre ortodoks temel makro ekonomi
parasal sektörlerin
izini

eleştirdiği

bağımsız

ele

alınışı

Keynes'in Klasik

kitaplarında

de

açıklık

hata reel ve

hayret vericidir2 6 • Ancak buradaki anal-

IS-LM analizi çerçevesinde yürütür ve bu nedenle kendisi de bu

açıdan eleştirilir.

Analizi şu şekilde özetlersek21 :
IS'ye ait denklemler:
Y= C+I+G,
C= aı+bıY,
I= aı-bıi'dir.
G= Go, denklemde yerine konduğunda ISG fonksiyonu
Y= [1/(1-bı)] (aı+a2-b2i+G).

şu şekli alır:

Aktif para talebi fonksiyonuna likidite tuzağının olmadığı spekülasyon
para talebine eklediğinde ;
Ds= a.-b.i (spekülasyon amacıyla para talebi=Ds)

amaçlı

L= a( aı+bı )+b(a2-b2i)+EG+( a.-b.i)
" Davidson (1965), a.g.e. , s.50 ve Davidson (1994), a.g.e., s. 124,
" Davidson (1994), a.g.e., s. 131,
" a.g.e., s.118-119 ve 125-129,
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rowding Out) Etkisini ortadan kaldırması,
la bunl a rı kı saca yansıtmaya çalışalım .
1. Pa ranın i e ll eş m esi
Planla nan harcamalardaki artışın gerektirdiği para talebini finans motifi ile
para talebi olduğu ndan hareketle Davidson planlanan harcamalara ait tüm katay ıl a rın ay n ı za manda para talebi parametreleri olduğunu belirtir ve bunun
doğal bir on ucu olarak planlanan tüketim, yatırım ve devlet harcamalarında
meydana ge lecek egzojen bir artışın eşanlı olarak para talebi fonksiyonunu da
am ıracağ ını avu nur. Bu da ona göre "mikro ekonomideki satın alma gücü ile
de !eklenen arzu ve istek şeklinde tanımlanan talebin makro ekonomik
görünümü dür 2'. "
David on'ın modeli
L*= D ı + Dı

şöyledir.

L*~ Aktif para talebini,
olan tüketim

D ı~Gelirl e ilişkili

Dı~

Gelire bağ lı olmayan

harcamalarını,

ya tırım harcamalarını

Devlet harcamalarını da modeline
L*= D ı+Dı+G , halini alır.

ifade etmektedir.

kattığında, eşitlik;

Daha sonra eşitliği ,
L*= aC+BI+EG, biçiminde gösterir.
Buradaki C, 1, G s ırasıyla belirli bir dönem için pliinlanan tüketim, planlanan ya tırım ve planlanan devlet harcamalarıdır.
a, B, E sabittir ve bunların değeri , ödemelerin sıklık derecesi, sistemdeki
öde-meler ve geli rlerin örtüşmesine bağlıdır.
Tüketi m fonksiyonu şu şekildedir;
C= a ı +b ıY.
Bu tüketim fonksiyonunda aı sabittir, bı ise marjinal tüketim meylidir.
Yatırım fonksiyonu da şu şekilde tanımlanmıştır:
!= aı-bı i (aı ve bı sabittir, i faiz oranıdır) devlet harcamaları dışsal olarak
a lınır ve L *'ye yerleştirilirse,
L* = a(aı+b ıy)+B(aı-bıi)+EG, olur ve faiz oranı sabit varsayıldığında;
L* = J+abıY, haline gelir. ( J= a(aı)+B(aı-bıi)+EG'dir.)
Davidson'a göre, bu modeldeki tüketim, yatırım ve devlet harcamalarına
ait o-lan a ı, aı, bı, bı parametreleri aynı zamanda Keynes'in para talebi parametreleridir.
Davidson aktif para talebi fonksiyonunu (L *) bu şekilde tanımladıktan
'' Davidson, ( 1994 ), a.g.e., s.125-126,
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Ve bu denklemi egzojen para arzına eşitler;
a(a ı+b ı Y)+eG+b(aı-b ı i)+ (a• -b• i)-M s=O , elde eder ve yeniden düzenler;
(~bı+b.)i = a a ı+ba2 +a4+ab 1Y +G-Ms, elde edilir ve eşitlikte de şu şek-

ilde
nı =

[ 1/(~bı+b. ) ] ve m =

aaı + ~aı+a. kısaltılırsa;

Sonuçta LM fonksiyonu şu şekli alır :
i = nı(nı)+nıabıY+nı cG +nıM.
Aşağıdaki ISG fonksiyonundaki çıktı ve faiz oranına ait bütün değerlerin
planlanan yatırım , planlanan tüke-tim ve plftnlanan devlet harcamaları ile ilişkili
olduğunun altı çizilmektedir.
Hicks'in modelindeki LM'nin denklemi şöyledir2 8 :
İ=as+bsY-cıM'dir.

ve buradaki as, bs ve cı şu şekilde tanımlanmıştır.
aı=a./b .,

bs= b/b•,
Cs

=Ilb•.

Toplam talepteki parametrelerden herhangi birindeki bir değişme
olduğunda LM ve ISG'de eşanlı değişme meydana gelir. Bu durumda yani ISG
fonksiyonu kayarken, Hansen'e göre LM değişmezken Davidson'a göre aı katsayısı arttığında , nı

nedeniyle her bir çıktı düzeyinde çoğaltan mekanizmasıyl a

LM'de kayar. Yani, ISG'-deki hareketle LM'deki hareket eşanlı olarak
Bu da, makro sistemde parasal ve reel sektörlerin ikiye bölünemez
oluşunun kaçınılmaz sonucudur.
Davidson'a göre klasik düalite paranın etkisiz olduğu göıüşüne dayalıdır.
Fi-nans motifini içeren bir modelde bu ikiye bölünmüşlük ortadan kalkmış olur
ve dolayısıyla da reel balans etkisi ya da ürün fiyatlarının sabitliğine dayalı bir
teorik bakış açısına da gerek kalmaz. Bu şekilde son zamanların makro
ekonomisinin gelişmesi de kısır döngüden kurtulmuş olur. Ona göre Keynes'in
önerdiği overdraft sistem dönem başı finans talebindeki artışın bankacılık kesimi üzerine etkisini hafifleten ideal bir sistemdir.
gerçekleşir 2 • .

3. Crowding Out Etkisinin Ortadan

Kalkışı

Finans motifini içennemiş ISLM modelinde LM'nin dikey olması halinde
IS'de bir artış çıktıda bir artış yaratmayacaktır. Yani plftnlanan devlet harcamalarındaki artış faiz oranını yükseltmekten başka bir işe yaramayacak, gelir art
mayacaktır. işte bu, yani para arzı sabitken devlet harcamalarındaki artışın özel
" a. g. e., s. 11 9,
" a.g.e., s. 130,
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ektörü dı lama 1 k ndi inin de çıktı-gelir yaratamaması durumuna bilindiği gibi
dı lama r \ ing out ) etki i ad ı veri lmektedir.
j te fına n motifini içeren bir ISLM analizinde ise Davidson'a göre bu
duru m öz konu u değildir. Zaten LM'de dikey değildir. Zira, tasarrufun dışında
ma rjinal menkul kı ymet satın alma eğilimi olan m, ne genel ka,bı11 ~~·nn·ü~
Keyne yen Teori' nin varsaydı ğı gibi l 'e eşit ne de Friedman'ın kabul ettıgı gıbı
O'a e ittir. Keyne bunun O<µ< I aras ında olduğunu kabul etmektedir. Devlet harca m a l a rının fin an man aç ı ğ ı 1/ 1-µ kadar para arzını arttıracaktır ve faiz oranı
değ i meyecektir. Keynes'i n finans motifi analizi gerçek hayatta bankacılığın ve
!inan al kuruml a rın öneminin alt ını çizmektedir3° .
T ian g' ın Finans Motifine

Yaklaşımı

A s ıl para teori sinin Robertson tarafından ortaya konduğunu ve bu nedenle
M. Fri edm a n ' ın h aksı z bir üne sahip o lduğunu savunan bir iktisatçıdır. Tsiang'a
göre, Friedman, Keynes-Fischer analizine yakın olmasına rağmen Keynes'in
1
fı n a n motifini at l amışt ır. Bu açıd a n Friedman'ın analizleri de yetersizdir3 •
T iang 1956 y ılında yay ınl ad ığ ı makalesinde ilk kez kendisinin bu motifi
i ş l edi ğ ini ve Da vidson'nın 9 yı l gibi uzun bir zaman sonra ele almış olmasını da
e l eş t i rir3 2 •

Robertso nyen para teorisi yan lı s ı olan Tsiang'a göre, Keynes'in bu motifi
likidite tercihi teori sine eklemesiyle Robertson'un Ödünç Verilebilir Fonlar
Teorisi'ne d ö nüş yaptığı inancındadır. Oysa, yukarıda da belirtildiği gibi Keynes
bu motifi aç ıkl adı ğında yanlış anlaşılmaması gerektiğinin de altını derhal
ç i z m iş tir. Tsiang 1956 yılında yazdığı makalesindeki modelini Robertson'a onayl a tt ı ğ ını ve onun kendisini Robinson'un acımasız eleştirilerine de hazır olması
nokta ınd a uya rdı ğ ını da belirtmeden edemez33 • Bilindiği gibi G.T. sonrası
e l eşti ril e r Ohlin ve Robertson'dan gelmiş ve Keynes ısrarla aralarındaki uzlaşıl
maz çe l iş kileri vurgu lamak için ardarda makalelerini yayınlamıştır ama
gö rüldü ğ ü gibi çatı şm a halen de sürmektedir.
Fi nans motifindeki p!anlanan harcamalardaki artış finans motifiyle para
ta lebin i gerektirecektir tanımından hareketle "eğer biz para talebinde gelir yerine
planlanan toplam h a rcama ları ikame ettiğimizde faiz oranının Likidite Tercihi
Teoris i'ni geleneksel Ödünç Verilebilir Fonlar Teori'sine dönüştünnüş oluruz" 34
di yen Tsiang, yatırıml arın tasarruflardan ayrılamayacağının ve finans motifi ile
para talebini n modele katılmasının Likidite Tercihi Teorisi'ni, Ödünç Verilebilir
ııı a.g.e., s. 131-135,
" Tsiang, ~ · C., ( 1980), ·:.Keynes' 'Finance" Demand for Liqudity, Robertson's Loanable Funds Theory, and
;,rıedman s M onetarı sm , Quarterly Joumal of Economics, Yol. XCIV, May, No.3, s.467-491,
· a.g.e., s.471,
" a.g.e., s.474,
" a.g.e., s.4 72,
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Fonlar Teorisi'ne n as ıl çevirdiğini ispat etmek ister.
Tsiang'ın para talebi fonksiyonu şöyledir (ki Keynesyen Likidite Tercihi
Teorisi'nden olduğu gibi aldığını söy ler) .
Mo.= L(Cpı+Ipı,rt,n. , W •.. )
Burada,
Cpı~ Cari dönemde plftnlanan tüketim (karar alınan dönemin başlangıcın-

daki),
J pı~

rı~
n,~

Cari dönemde plftnlanan

yatırım,

Piyasada belirlenen cari faiz

oranı,

Cari dönemde beklenen enflasyon

w,~

Toplam servetin cari

değeri'dir

oranı,

ve

CP' ve fpı' nin veri bir değer olmadığını, şedül fonksiyon olduğunu belirtir ve
şöyle açıklar.
C pı (Y,. , , r, , n,, Wı ... )

Jpı(Yı- ı,rı,7tı ,Wı .. )

Dengede;
Msı= L(Cpı+l rı,rı, Wı ..)

Aradaki işlemleri geçerek sonuç denklemine gelirsek,
ilMsı= kı- ılpı-kı.ı(Yı- ı-Cpı)+Lr ılrı+Ln ıln,+Lw il w •... ) elde edilir.
Sonuç denklemindeki (Y •.ı-Cpı)'nin tamamen Robertson'un

tanımladığı

anlamda planlanan tasarruf oldu-ğunu belirtir. Onun tanımladığı tasarruf gelecekte oluşacak gelirden umulan tasarruf değil önceki gelirden yapılacak planlanan tasarruftur. Bu planlanan tasarruf da yapılacak planlanan yatırımın finansmanını sağla-yacaktır. Aşağıdaki eşitlikte de görüleceği gibi,
(Y •. ı-C.) = S,
para yaratmadan yatırım için finans ortaya çıkmış olacaktır. Ona göre, tüketim ve
yatırım harcamaları ger-çekleşince C..ı ve lı-ı, planlanan yeni tüketim ve yeni
yatırım harcamaları olan C. ve J, için yeni finans ortaya çıkar. Sadece toplam
planlanan harcamalar (C,+I,) daha önce ortaya çıkan gerçek leşen toplam harcama-lan (C..ı+lı-1 ) aşarsa o zaman faiz oranını arttırıcı yönde baskı yapar.
Tsiang'a göre faiz, tasarruf yatırım eşitliğine bağlıdır ve faiz oranının oradaki anlamıyla Keynes'deki an lam ı oldukça farklıd ır. Nitekim Keynes,
Robertson'la aralarındaki tartışmaların devam ettiği makalelerinde yanlış
anlaşıldığını belirtirken "finansın" banka kredisi olduğu konusundaki ısrarlara
" a.g.e., s.476-477,
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nakit talebi yakkarşı çı kar e "ne azık ki bu (finan motifi) motifle benim
. .. ..
·b·
ta ımımla · dünç erilebilir Fonlar Yaklaşımı arasında bır kop~u ~~rdugum gı ı
bir yanlı anla ılına vardır. Oy a, burada nakit ile tasarru: .bırbırın_e. karıştırı~
maktadır. Halbuki iki i ara ında fa rk vardır, iki ayrı şey ıçıçe geçınlmektedır
(hotch-potch) 36 . Görüld üğü gibi, o zamanki tartışmalar Tsiang'la devam etmiştir,
oy a Keyne on maka lelerinde as ıl a macının tasarruf yatırım bağl antısını koparmak ol duğunu a ltını tekrar tekrar çizer.
Bibow'un Finans Motifi

Yaklaşım ı

Bibow'a göre "ne yaz ık ki Genel Teori'deki Likidite Tercihi Teorisi, onun
ıatik bir ver iyonu olan fa iz oran ının bel irlendiği bir teoriye indirgenmiştir.
Oysa Likidite Tercihi Teorisi ona göre aynı zamanda ve özellikle Finansal
37
racılar Teorisidir (Fi -nancial Intennadiation Theory) ".
Bibow Likidite Tercihi Teorisi'nin bu dar bakış açısıyla incelenmiş
oldukça kaygıl ıdır. Ona göre bu bakış açısıdır ki finans motifi gibi
bir kavram üzerinde odaklaşılmasına neden olmuştur. Oysa bu teori daha geniş
bir bakış açıs ı ile ele a lınmalıdır. Çünkü bu teori tamamıyla yatırımların likiditeye bağlı l ığı ile ilgilidir ve bu anlamda da para gerçekten önemlidir.
olmas ınd an

Bibow'a göre finans motifi dinamik bir kavramdır ve dengesizlik durumuna aittir. Bu aç ıdan Dav idso n'ın finan s motifi ile para talebi analizini statik
Hicksyen IS-LM analizine s ıkı ştırılıp incelenmesi de yanlıştır. Ona göre bu motif
geçici bir fenome ndir, geçiş süreci ile ilgilidir ve gelir seviyesi/servet arttığında
vard ı r, bu açıda n dinamik bir ka vramdır1 R . Makalesini yazma amacı da zaten
budur; Keynes'in Genel Teori öncesi ve sonrası çalışmaları ışığında finans motifi ile işlem motifi arasındaki bağ lantıyı ortaya koymak. Yine ona göre bu motif
Keynes'i n parasal dü şü n ce lerinin ş imdiye kadar ortaya konmamı ş yüzünü ortaya
çıkarır.

Bibow, finans motifini dengede kısmen işlem kısmen de ihtiyat amaçlı
para talebi içerisinde d eğerl endi ri r. Asimopulos'u, ça lışmasında finans moti fini
dinamik bir kavram olarak ele alıp başlamış olması açısından uygun bulmakla
birlikte, sonuçta yatırıml a rı tasarrufa bağl amış olması açısından eleştirir3 9 • Çünkü
bu nokta Asimopulos'u Likidite Tercihi Teorisi'nin çerçevesi dışına çıkarır.
Gerçekten de Keynes'in sürekli karşı çıktı ğı nokta burasıdır. Ve der ki Keynes,
,. J. M. Keynes, ( l 938), a.g.e., s.233,
" Jörg _Bibow ( 1995), "Some Reflections on Keynes's 'Finance Motive' for the Demand for Money",
Cambrıdge Journal of Econom ics, 19, s.644-666
" a.g.c., s.65 4,
" Bibow, a.g.e., s.663,
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"para talebi basit bir kredi talebi değildir eğer öyle olsaydı, net kredi arzı tasarruf miktarıyla ay nı şey olurdu ve bu da bizi Klasik doktrine geri götürür ve tasarrufları faize bağlar" 40 .
Sonuçta Bibow, bu motifi ek dördüncü bir motif olarak kabul etmemekte
dönemine ait dinamik kavram olarak ele alıp sonuçta dengede kısmen
işlem kısmen de ihti yat amaçlı para talebi içerisine girmiş olduğunu kabul
etmektedir. Zaten O, Likidite Tercihi Teorisinin da r bir bakış açısıyla ele alınışı
na karş ıdır. Bu teori O'na göre finansal aracılar teorisi olarak yeniden ele alınıp
incelenmelidir.
geç iş

Spekülasyon

Amaçlı

Para Talebinde Otonom Bir

Her ne kadar finans motifinin yatırım artı şı
da bir köprü niteli ğ inde geçici para talebi
Keynesyen'lerce abartıld ı ğı belirtilmekteyse de
Genel Teori'deki likidite tercihi yaklaşımlarının
getiril-meye çalışılacaktır.

kararı

ile

Artış Mı?
gerçekleşmesi arasın

olduğu

ve bunun bazı Post
bu motif üzerine yazılanları ve
incelenmesi sonucu bir yorum

Genel Teori'den spekülasyon amaçlı para talebinin "normal koşullar dışın
da önemli oldu ğu" 41 ve finans motifinin de alışılmışın dışında pliinlanan yatırım
lardaki artış sonucu ortaya çıkan bir para talebi olduğu42 bu ça lışmanın ilgili yerle rinde alın tıl arıyla belirtilmiştir. Ayrıca bu motifin, para yö netimi varsa onun
önemli bir arac ı , para yönetimi yoksa toplam para miktarını düzenleyebilme
gücüne sahip olması gibi de çok önemli bir i ş lev yüklemesi 43 bütün bunlarla birlikte, bu motifi li teratüre kazandıran Keynes'in bu nokta üzerinden ele alın ması
uygun bulunmuştur. Keynes'in Klasik düaliteye karş ı çıkışında da anahtar rol
spekülasyon amaçlı para talebinde değil midir?
Finansal piyasal arın son 20 yılda geldiği karmaşık yapısı ve sayıları binleri
bugün geldiği noktada bu finans motifi yorumlamasının da
spekülasyon amaçlı para talebinden başlanması uygun görülmektedir. Zira
Keynes, future piyasalar, spot, forward piyasalar hakkında o zamanlarda detaylı
açıklamalar yapmıştır. Kregel'de Geleneksel Keynesyenler'in hiilii finans motifini reddetmelerine karşı çıkar ve O'na göre "Keynes'in faiz teorisine finans motifini eklemesi ile futures , forward ve options söz leşmeleri arasında bağlantı kurulaşan araçlarıy l a

muştur"••.

"Keynes (193 7a). a.g.e., s.202- 205.
" Keynes, (l 936), a.g.e. , s. 196.
'' Keynes. (l 937a}, a.g.e., s.209,
" Keynes, (1936), a.g.e. , s. 196,
'"' J. A. Krege l, ( 1998), "Aspects of A Post Keynesi an Theory of Finance ", Journal of PostKeynesian
Economi cs, Fa il , Vol. 2 1, No. l. s. 1 1 1- 134,
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Burada , ok ba lanoıç düze inde bir yaklaşım sunulacaktır.
ync ' göre, planlanan yatırımlarda bir a rtı ş beklentisi finans ~n:1açlı par~
talebini arttıracaktır. Buradaki yatının artış ın dan kendi sınıflaması ıçınde neyı
ka telti ği açık d ği ldir. ına Gene l Teori'de "beklenen yatırım artışı, aralarında
çok önemli farklılıkla r olma ına rağmen ister sabit sermaye (fıxed capital) ister
döner ermaye (work ing capital) ve i ter e likit sermaye (liquid capital) anlamın
5
da ol un , anla ılma ı gerekenin ermaye donanımındaki bir artış" beklentisidir" •
Hemen b lirti lm lidir ki, David on'a göre sadece sabit sermayede bir artış olarak
ele a lınır" •
6

imdi, planlanan ya tırımla rdaki artıştan normal aktivitenin dışında bir
akti vite beklentisi a nlamınd a ele a lırsak ve Bibow'un geçiş dönemine ait dinamik
bir kavram olduğu görü şü nü de dikkate alırsak, pliinlanan yatırım artı şının
pekülasyon motifinin faiz o ra nının dı ş ında, beklenti lere dayalı olıırak
speküla yon motifinde meydana gelen bir artı ştır. Yani, spekülasyon amaçlı para
ta lebinde otonom bir art ıştır. Bu durumda cari faiz oranında, yani faiz oranı
abitken, beklentiler ve haberlere d ayalı olarak spekülasyon motifi ile daha fazla
para talep edilecekti r. Bu durumda "finansal bağlantı sırasında gerçekleşmiş herhangi bir gelir söz konusu ol m ad ı ğ ınd an" 47 , cari faiz oranında ilk etapta mevcut
para miktarı ve i ş l em amaçl ı para talebi değişmediğinden , spekülasyon amaçlı
para talebin deki aıtış nedeniy le toplam para talebi artacak ve faiz oranı üzerinde
ba kı yaratacaktır.
Bu durumda eğe r ba nkacılık kesimi ge l işm işse, overdraft kolaylıkları varsa,
yeni artan para tal ebini ( işlem amaç lı para talebi sabitken) karşılayarak para
s ıkışıklığ ın ı ö nlemi ş o l acakt ı r. Sonuçta, faiz oranı üzerindeki baskı kalkmış olacak ve geçiş ürec i ta maml anacaktır. Buradaki nakit para gelecekte gerçekleştir
ilecek yatırıml a r içi n hazır hale gelmiş olacaktır. İşte bu para talebi, finans motifi ile para talebi olarak görülebilir. Keynes'in dediği gibi, bu para defter kayıt
ların a girer ve gelecek için güven oluşturur" 8 • Finans kullanılır kullanılmaz da
ortadan kalkar4 9 •
. O halde finans motifi ile para talebini spekülasyon amaçlı para talebinde,
fa ı z o.ranının dı ş ınd ak i bir nedenle otonom değişme olarak niteleyebiliriz.
lşte Keyne 'in "eklemek i s ted iğim ve benim likidite tercihi teorimin temel
taş ını oluşt urur" dediği nokta, burası olsa gerek. Potansiyel bir paradır ve bu para
"
..
"
"
"

Keynes. (1 936), a.g.e., s.75,
Davidson, ( ı 994), a.g.e., s.5 I,
Keynes, ( 193 7a), a.g.e., s.209,
a.g.e.,
Keynes, ( 1938), a.g.e., s.230,
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finans motifiyle talep edilmiştir. Çünkü Keynes "günlük taleplerdeki artışın para
talebini artıracağını belirtmiştim, şimdi de planlanan faaliyetlerde beklenen
artışın faiz oranı üzerinde yapacağı etkiyi görmemiştim ve şimdi ekliyorum 50 "
dediği nokta da bura ıdır. Çünkü Keynes, beklentileri çok önemsemektedir ve
zaten dengede Lı'nin, yani spekülasyon amacı ile para talebinin sıfır olduğunu
bclirtir52 . Geçiş sürecinde normal dışı aktivitelerde görev verdiği Lı'nin
(spekülasyon amacı ile para talebinin) artması ve bunun sonucunda da diğer
talebinde faiz oranını arttırıcı yönde baskı yapkurumlara bankacılık kesimine ve para otoritelerine önemli görevler düşmektedir.

koşullar sabitken, toplam para
ması doğaldır. Burada, finansal

Finans Motifi Konusunda Amprik

Çalışma

Var

Mı?

Finans motifi kon usunda her ne kadar uzlaşma yoksa da, bu konuda amprik
çalışma olup olmadı-ğına bakıldığında, daha çok mikro düzeyde çalışmalara
rastlanmaktadır. Bu konudaki çalışmaların değerl endirilmesini Natke'de bulmak
mümkündür52 •
Natke'ye göre, Keynes'in finans motifi üzerine makroekonomistlerin
ilgisinin artarak devam etmesine rağmen, bu motifin va rlığını destekleyecek
amprik çalışmalar yetersizdir. O'na göre, bu yetersizlik toplam planlanan yatırım
lardaki artışı ölçmeye yönelik uygun bir makroekonomik modelin geliştir
ilınesin-deki güçlükten kaynaklanmaktadır. Bu nedenle de, yapılan amprik çalış
malar genelde mikroekonomik düzeyde kalmıştır.
Natke de, Brezilya için ulusal firmalar ve çokuluslu firmalar düzeyinde
yaptığ ı çalışmada çokuluslu firmaların davranışının finans motifi ile para talebini daha iyi açıkladığı son ucuna varmıştır53 •
Makroekonomik düzeyde Avustralya ıçın yapılmış bir amprik çalışma
Bu çalışmada Smith, işlem amaç lı para ta lebini cari gelire b ağlarken
finans motifi ile para talebini planlanan harcamalara bağlar. Geliştirdiği finans
talebini de içeren para talebi fonksiyonunda da planlanan harcama artışının odak
noktasında özel sektörün planlanan harcamaları mevcuttur 54 •
vardır.

'" Keynes, (1937b), a.g.e., s.220-221,
'' Keynes, (1936), a.g.e., s.208-209,
" Paul Natke, (1997-1998), "Keynes's Finaııce Motive and Finn Behav iour: Emprical Evidence", Jour-nal
of PostKeynesian Econoınics , Winter, Vol.20, No.2, s.275-295,
"a.g.e.,
" Peter Sınith, ( 1979), "Keynes's Finance Motive: Soıne Eınprica l Evidence", Joumal of PostKey-nesian
Econoınics, Spring, Yol.!, No.3, s. 55-68,
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Keyne 'in fınan motifi , özellikle Keynes'in Genel Teori sonrasında
kendine yap ıl a n e l eşt irilere cevaben Likidite Tercihi Teorisi'nin 'temel taşı' dediği
noktada 'planla nan faa li yetlerdeki artış para tale-binde artış yaratır' şeklindeki
açık l a mal a rın yer a ldı ğ ı makalelerine dayandırılır.
Bu konudaki en gen i ş yaklaş ımı Davidson'da bulmak mümkündür.
Davidson'a göre, Likidite Tercihi Teorisi'ne finans motifinin eklenmesinin
makroekonomik teoriye üç önemli katkısı olmuştur. Bunlar, paranın içselleşme 
si, reel ve parasal sektörlerin birlikteliği ve crowding out etkisinin ortadan kalkma ıdır. Bu ko nuları statik ve karşılaştırmalı statik analiz çerçevesinde ve aslın
da kendisi nin de e leştirdiği IS-LM analizi ile açıklar ve bu açıdan da yoğun
e l eştiri alır.

Tsiang ise, koyu bir Robertsonyen para talebi yanlısıdır. O'na göre, Keynes
fin ans motifini Likidite Tercihi Teorisi'ne ekleyerek Likidite Tercihi Teorisi'ni
Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi'ne dönüştürmüştür.
Bibow'a göre ise, Keynes'in Genel Teori öncesi çalışmalarında yoğunlaş
mak gerek ir. Finans moti-fi O'na geçiş sürecini açıklayan bir kavramdır. Bu açı 
dan dinam ik bir analizi gerektirir. Bibow'a göre, Likidite Tercihi Teorisi Finansal
A racıla r Teorisi olarak ele alınm alıdır. O'na göre de Keynes'de para önemlidir.
Bu makalede ise konuya, daha çok Genel Teori ve sonrası makaleleri ve
kı s m en de öncesine yöne-lik bakış açıs ı ile yaklaşı l mıştır. Keynes'in spekülasyon motifine verdi ğ i özel önem nedeni ile finans motifi de bu motif içinde ·aranmı ş tır. Fi nans motifinin spekülasyon motifi ile para talebinde faiz oranının dışın
da, beklenti!ere dayalı olarak meydana gelecek bir değişmenin nedeni olabileceği

sonucuna

varı lmı ş tır.

Amprik olarak yap ılan çalışma l ar ise mikro düzeydedir.
Özetle, Keynes'in finans motifi konusunda, işlem, ihtiyat ve spekülasyon
motiflerindeki n etliğin ve fikir birliğinin olmadığı saptanmıştır ve bu konunun,
Klas ikler, NeoK las ik'ler ve PostKeynesyen'ler arasında olduğu kadar,
PostKeynesyen' ler içinde de tartışılmakta olduğu görülmüştür.
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