
 

 لوكاس نقد

Lucas Critique 

( Robert Lucas( به نام روبرت لوکااس ) 6791نقد لوکاس )

کنناده باه شایور يربياابر يثاريت       ثبت شده که نقاد  عییای   

در  بر يلگوها  يقتصادسانیر  الن مبتنرها  يقتصاد ک سیاست

مقطع بمانر عا قبل يب ينتشار مقاله يو ويرد کرده يسات  شایوه   

ها بر بخش ويقیر يقتصااد عاا    رييج در يربيابر يثريت سیاست

يا تاه   عقلیال گونه باود کاه در ياع میادلاه  ارم       آن بمان يي 

(Reduced Form)،        که متغیار سا ت  او عولیاد نا اال

رهاا   ي  يب متغی و متغیرها  س ت ريسات می وهاه   دي لر

  در گااير  سیاسات متغیرهاا   بارآن   بود و ي زون مؤثر بر آن

در نظر گر ته نیز بمان حال مانند حیم پول و مخارج دولت 

ها  يقتصادسانیر   شدند، پاريمترها  يلگو يبطريق عخ ی  مر

دست  بهبا  ،درنتییهآمد   دست مر بهها  بمانر  بر سر  مبتنر

 يبج لاه  ، گاير تسیاسآوردن عخ ی  پاريمترها  متغیرها  

به حیم پول، میزين ي زييش عولید درصد میینر  مربوطپاريمتر 

 شد   يب ي زييش حیم پول محاسبه مر

دست آوردن میزين عأثیر حیم پول در بمان حال بار   بهبا  

شد که  عولید نا ال  دي لرِ بمان حال، يي  يمکان  ريهم مر

هاد    مقدير مورد نیاب ي زييش حیم پول باري  رسایدن باه   

شاده عولیاد    هد گاير دست آيد  میزين  بهمشخصر يب عولید 

بار بااب ورد    طور می ول در قالب يع قاهده پاولر مبتنار   به

(Feedback Policy Ruleمحاسبه مر )   عرعیاب کاه    يي  بهشد

صاورت عاابیر يب میازين عولیاد      حیم پول در بمان حال باه 

 شد  در نظر گر ته مر (t-1)نا ال  دي لر دوره گاشته 

آ رينار باود کاه     بر نقش عحول نوآور  نقد لوکاس مبتنر 

دنباال مقالاه عأثیرگااير لوکااس      باه  رضیه ينتظاريت هقالير 

(Lucas 1973 در نتايج يلگوها  يقتصاد کالن ييیاد کرد که )

کارد  در   در آن عابع هرضه کل لوکاس نقشر کلید  ييفا مار 

مقادير طبییار آن عن اا در     قايسه بادر ميي  عابع میزين عولید 

هاا يب   کند که ساط  ه اومر قی ات    صورعر ي زييش پیدي مر

( آن مشااروط بااه Expected Valueمیاازين مااورد ينتظااار ) 

يطالهااات دوره گاشااته بیشااتر باشااد )عااورم (یاار منتظااره(  

ويقع، بريساس  رضیه ينتظاريت هقالير، يبآنیاکاه يلگاو     در

متغیرها  يقتصاد  بر يکديگر، يقتصاد و  گونگر يثرگاير  

يب جزئار  نتییه ع ري  مشاهديت مکارر آحااد يقتصااد ،     در

دينش و آگاهر ه ومر يسات، بناابريي  بخاش سیسات اعیع     

آحااد يقتصااد  عخ ای  بده    وسایله   باه درساتر   باه ها  قی ت

شود و دسات زدها متناساب باا آن ي ازييش پیادي کارده و        مر

فاقاات (یرمنتظاره عغییار    نتییه عولید عن اا عحات عاأثیر يع    در

 کند  مر

بار  رضایه    کارگیر  يع يلگو  يقتصاد کاالن مبتنار   با به 

عوين نتییه گر ت که پاريمترها  قاهاده   ينتظاريت هقالير مر

 ،دهاد  که به میزين عولید دوره گاشته ويکنش نشان مار  ،پولر

يب می وهاه يطالهااعر آحااد يقتصااد  يسات  وقتار       جزئر 

دهاد   يت عولید يي  پاريمتر ري عغییر مار بري  عقو گاير سیاست

به ريبطه حیم پول و عولید در يلگو  مربوط ود پاريمتر   ودبه

کناد و ديگار پاريمترهاا      يا تاه هام عغییار مار     عقلیلبه  رم 

شده بريساس يطالهات سر  بمانر گاشته کارکرد  بده عخ ی 

  ها ، برآورد يثريت سیاستر با عوجه به ديدهرو يبيي نديشته و 

مینار کاه    يي  بهگاشته ه ريه با  طاها  سیست اعیع يست  

ها  يقتصااد کاالن  اود باا      شده يلگو بده عخ ی پاريمترها  

هاا    گیار    عرعیب نتییه يي  بهکنند   ها عغییر مر عغییر سیاست

باار يطالهااات گاشااته  هااا  مبتناار يساااس يلگااو باارسیاسااتر 

 کننده هستند   گ ريه

لگاريتم  طر بيار ري بريسااس    يلگو  يقتصاد کالن سادر 

( در نظار  Sargent and Wallace 1975ساارجنت و ويسس ) 

 بگیريد: 

(6)  0 1 1( ) , 0    t t t t ty p E p u 

(2)  0 1 2 1 1 1 2( ) ( ) , , 0         t t t t t t ty m p E p p 

(3)  0 1 1 2 1    t t t tm m y e 
 

دهد که  نشان مرمدت يقتصاد ري  میادله يول، هرضه کل کوعاه

دهنده نرخ طبییر هرضه يست  ييا  میادلاه    نشان 0 در آن

بیانگر آن يست که يگر سط  ويقیار قی ات بیشاتر يب ساط      
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در مردم باشد هرضاه يقتصااد   وسیله  بهشده  بده عخ ی قی ت 

ي زييش  ويهاد يا ات  میادلاه دوم عقاضاا       0 مقايسه با

دهاد کاه عاريب حقیقار      مادت ري نشاان مار    يقتصاد در کوعاه

t tm p (  يثر کینزKeynes Effectو ) 1 1( )  t t tE p p 

دهناد    ( ري نشان مرTobin Effectعورم ينتظار  و يثر عوبی  )

به ييا  بحاا يسات کاه      مربوطوم، میادله محور  میادله س

دهاد      پولر مبتنر بار بااب ورد ري نشاان مار    گاير سیاست

 ،  هساتند گااير  سیاسات پاريمترهاا    2و  1پاريمترها  

مقدير عولیاد دوره   گاير سیاستمثال، يگر ري  مینر که ب يي  به

حیم  2گاشته ري کم يربيابر کند يب طريق ي زييش پاريمتر 

 دهد   پول ري با هد  ي زييش عولید، ي زييش مر

شاده ري باا يساتفاده يب     میر ار ي   میادلاه  سهحال يلگو   

ها  متیار  حل يلگوها  ينتظاريت هقالير حل کارده   شیوه

( يريئاه  4آمده بري  عولید باه شارم میادلاه )    دست بهو نتییه 
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  گاير سیاستشود، پاريمترها   طورکه مشاهده مر ه ان 

 1tyو  1tmر يب ضارييب  ئا هنوين جز به 2و  1يینر 

 2يند  يصل مطلب لوکاس يي  يسات کاه وقتار     ظاهر شده

بنابريي ، کند و  هم عغییر مر 1tyکند، پاريمتر متغیر  عغییر مر

ا  يقتصادسانیر در  ها  شده بريسااس يلگاو   بده عخ ی پاريمتر 

شوند و يساتفاده يب نتاايج    نتییه عغییر سیاست د ار عغییر مر

 سانیر،  طاهاا  سیسات اعیع  ويهاد     يقتصااد ها   عخ ی 

 ديشت 

که نقد لوکاس مطرم شد به يکباره عغییار  بازر     بمانر 

ها  يقتصادسانیر، کاه در آن بماان در     در میزين يهتبار يلگو

کاار گر تاه    ها باه  يثريت سیاست منظور يربيابر يبیاد بزر  به

طاور   ها  يقتصادسنیر کالن ري به يلگو شدند، ييیاد شد و مر

 ؤيل مويجه سا ت جد  با س

عاوين در   گر ته به نقد لوکااس ري مار   صورتها   ويکنش 

هااا   بنااد  کاارد  حااوبه يول، کاااربرد يلگااو دو حااوبه طبقااه

بري  حل مشکل يا ته ري  عقلیلجا  میادست  رم  سا تار  به

عوصاایه کاارده و حااوبه دوم بااا عفکیااع دو مف ااوم ر ياام   

گااير ، نقاد    گااير  يب عغییار پاريمترهاا  سیاسات     سیاست

لوکاس ري به حاوبه يول ه نناان بیاا و پابرجاا دينسات و      

حل ر اع مشاکل يب حاوبه دوم ري در عخ ای  میاادست       ريه

 مثال، يگر در يع نظام يقتصااد  بري  سا تار  عوصیه کرد  

عاوين باا عخ ای      ر يم نرخ بريبر  ثابت برقارير باوده، ن ار   

میادست برآمده يب يي  پیشاینه باه عخ ای  آثاار مترعاب بار       

کاارگیر    بريبر  شاناور پردي ات  باا باه    برقرير  نظام نرخ 

هاا  يقتصااد     قبیل، يلگو يي  يب رهاي ها بري  عخ ی  يلگو ديده

گوناگون )که حتر ها  سیاستر  عوينند بري  يربيابر گزينه مر

وسایله   باه يند( آنننان که  م ک  يست عا به حال يستفاده نشده

( عوصایه  Lucas and Sargent 1981لوکااس و ساارجنت )  

 کار گر ته شوند  شده يست به
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