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2. Insufficient evidence supporting the rational expectations hypothesis when it prevailed

The popularity of the rational expectations hypothesis began with the critique of Lucas (1976) which 
claimed that existing macro econometric models of the time could not be used to evaluate effects of 
economic policy because the parameters of these econometric models would change when the 
government decision rule changed. A government decision rule is a part of the environment facing 
economic agents. When the rule changes, the environment changes and the behavior of economic 
agents who respond to the environment changes. Economists may disagree on the empirical 
relevance of this claim, e.g., by how much the parameters will change and to what extent government 
policies can be assumed to be decision rules rather than exogenous changes of  a policy variable. The 
latter is illustrated by studies of the effects of monetary shocks on aggregate output and the price 
level using a VAR. Such qualifications aside, I accept the Lucas proposition for the purpose of the 
present discussion. 

Then came the resolution of the Lucas critique. Assuming the Lucas critique to be valid, economists 
can build structural econometric models with structural parameters unchanged when a policy rule 
changes. Such a solution can be achieved by assuming rational expectations, together with some 
other modeling assumptions. I also accept this solution of the Lucas critique. 

2. مدارک ناقص حامی فرضیه انتظارات عقالنی زمانی که غالب و شایع شد
شھرت فرضیه انتظارات عقالنی با انتقاد لوکاس (1976) شروع شد، وی ادعا نمود که ازمدلھای اقتصاد کالن زمان 

موجود نمی توان برای ارزیابی اثرات سیاست اقتصادی استفاده نمود، زیرا پارامترھای این مدلھای اقتصادسنجی با 
تغییر قاعده تصمیم دولتی ، تغییر خواھند نمود. قاعده تصمیم دولت بخشی از محیطی است که عوامل اقتصادی با آن 

مواجه می باشند. زمانی که قاعده تغییر می کند، محیط و ھمچنین رفتار عوامل اقتصادی که به محیط پاسخ می 
دھند، تغییر می کند. اقتصاددانان ممکن است با ارتباط تجربی این ادعا مخالفت کنند، مثالً با میزان تغییر پارامترھا و 

سیاست ھای دولتی موجود به عنوان قواعد دولتی و نه تغییرات برونزاد سیاست موجود .این مسئله با مطالعات انجام 
شده در مورد اثرات شوک ھای پولی بر خروجی کل و سطح قیمت با استفاده از VAR شرح داده شده است. جدای از 

م. چنین خصوصیاتی، پیشنھاد لوکاس برای بحث فعلی را می پذیر
سپس نوبت به حل و فصل انتقاد لوکاس رسید. بافرض معتبر بودن انتقاد لوکاس، اقتصاددانان می توانند مدلھای 

اقتصادسنجی ساختاری بسازند که با تغییر قاعده سیاست، پارامترھای ساختاری بدون تغییر باقی ماند. چنین راه 
حلی با فرض انتظارات عقالنی به ھمراه سایر فرضیات مدلسازی حاصل می گردد. این راه حل برای انتقاد لوکاس را نیز 

. مورد قبول است
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