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چکيده
هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی همگرایی سطح قیمت کاالهای قابل مبادله در مقایسهه
با خدمات (غیر قابل مبادله) تحت جریان تجارت آزاد بین استانههای ایهران در دورة فهروردین
 1386تا فروردین  1391است .برای این منظور از رهیافت دوبهدوی قیمتی تعمیمیافته توسه
پسران ( )2005استفاده شده و همگرایی دوبهدوی قیمتها با استفاده از آزمونهای ریشة واحد
 DF-GLS ،ADFو  KPSSبررسی شده است .نتایج تجربی تحقیق این فرضیه را تأیید مهیکنهد
که همگرایی قیمت کاالهای قابل مبادله بهمراتب بیشتر از قیمت خدمات (غیر قابل مبادله) بین
استانهای ایران است؛ همچنین یافته ههای تجربهی داللهت بهر ایهن دارد کهه متوسه سهر ت
همگرایی قیمت کاالها در جفت استانهایی که از همگرایی برخوردارنهد نیهز بیشهتر از سهر ت
همگرایی قیمت خدمات است.
طبقهبندي C32 ،E31 ،F15 :JEL
واژههاي کليدي :استانهای ایران ،رهیافت دو به دوی قیمتها ،سر ت همگرایی ،قانون قیمت
واحد ،همگرایی قیمتها

 نویسندة مسئول  ،تلفن0411-3392267 :
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مقدمه
در کشورهای در حال توسعه ،بازارها به صهورت رقهابتی مهل نمهیکننهد و از آنجها کهه
اطال ات در این بازارها کامل و شفاف نیستند ،بازارهها چندبخشهی هسهتند و از ایهن رو
قیمت کاالهای مشخص در این بازارها یکسان نیست .در چنین بازارههایی کهه اطال هات
نامتقارن 1است ،قیمتها کارایی خود را به نوان شاخصی برای کیفیت کاالهها از دسهت
میدهند .در چنین شرایطی ،برخی بنگاهها ممکهن اسهت بها اسهتفاده از تفهاوت جریهان
اطال ات قدرت بازار را در دست گیرند و بهه تبعهیض قیمهت در بهین بخه ههای بهازار
مبادرت ورزند .در این راستا ،شواهد و قراین مربوط به اقتصاد ایران نشهان مهیدههد کهه
اطال ات در بازارهای ایران به نوان یک کشور در حال توسعه کامل و شفاف نیسهت و از
این رو ملکرد بازارها در استانهای مختلف ایران نمیتواند رقابتی فرض شود ،در نتیجه
کاالهای مشخص در این بازارها از قیمت واحدی پیروی نمیکننهد؛ همچنهین هریهک از
استانهای ایران الوه بر تولید کاالهای مشترک ،کاالهای خاصی را با توجه به وضهعیت
طبیعی ،جغرافیایی ،اقتصادی خود تولید مهیکننهد کهه از طریهق حمهلونقهل بهه سهایر
استانها نیز منتقل میشود یا کاالهایی همانند بنزین تولیهد مهیشهود کهه در بازارههای
مختلف ایران از قیمهت ثهابتی برخهوردار هسهتند؛ افهزون بهر ایهن ،در اقتصهاد خهدمات
تولیدشدهایای همچون آرایشگری و آشپزی وجود دارد که قابهل خخیهره و حمهلونقهل
نیست و اصطالحاً جزو کاالهای غیر قابل مبادله محسوب میشود .بها توجهه بهه ماهیهت
کاالها و خدمات به نظر میرسد همگرایی و سهر ت همگرایهی در بهین قیمهت کاالهها و
خدمات یکسان نخواهد بود.
در این راستا ،پرس اصلی این تحقیق آن است که همگرایی در سطح قیمت کاالها
و خدمات بین استانهای ایران چگونه است؟ از آنجا که ملیات آربیتراژ را میتوان روی
کاالها انجام داد ،میتوان انتظار داشت که همگرایهی قیمهت کاالهها بههمراتهب بیشهتر از
همگرایی قیمت خدمات بین استانها باشد که چندان قابلیهت مبادلهه را نداشهته اسهت.
حول این محوریت هدف مدة این تحقیق بررسهی تجربهی همگرایهی قیمهت کاالهها و
خدمات در بین استانهای ایران طی دورة فروردین سال  1386تا فروردین سهال 1391
است .برای این منظور از رهیافت دوبهدوی قیمتی که از طهرف پسهران ( )2005تعمهیم
1. Asymmetric Information
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یافته استفاد شده است؛ همچنین این مطالعه بر آن اسهت در مهواردی کهه قیمهتههای
نسبی کاالها یا خدمات همگرا باشد ،متوس سر ت همگرایی قیمهتهها را نیهز در بهین
استانهای کشور محاسبه کند و مورد ارزیابی قرار دهد؛ به بهارتی دیگهر ،ایهن تحقیهق
تالش کرده است نشان دهد به طور متوس چه مدتزمان طول خواهد کشید تا قیمهت
کاالها یا خدمات در این دو استان به هم نزدیک شوند.
این موضوع میتواند به نوان مسئلة مهمی در اقتصاد ایران مطرح شود کهه تهاکنون
پاسخی به آن داده نشده است .برای این منظور ،ادامة مقاله بدین شکل سازماندهی شده
است .ابتدا ،مروری بر مبانی نظری و تجربی در قالب ادبیات تحقیق ارائه میشود .آنگاه با
استفاده از شاخص قیمت مصرفکنندة کاالها و خدمات به نوان سهطح قیمهت کاالهها و
خدمات ،به تحلیل همگرایی قیمتها بین استانهای ایران پرداخته مهیشهود .در بخه
پایانی نیز به جمعبندی و ارائة توصیههای سیاستی تحقیق پرداخته میشود.
ادبيات تحقيق
در این بخ  ،ابتدا بازار کارا و وامل مؤثر بر آن تشریح شده است و سپس به بیان اصل
قانون قیمت واحد و همگرایی قیمتها پرداخته میشود.
بازار کارا و عوامل مؤثر بر آن

یکی از فروض بازار رقابت کامل وجود اطال ات کامل است؛ به این معنا که وامل رضهه و
تقاضای بازار درخصوص کاالهای رضهشده و خریداریشهده اطال هات کهاملی دارنهد؛ بهه
بیانی دیگر ،در مدل پایهای و اولیة رقابت فرض میشهود کهه خانوارهها و بنگهاههها آگهاهی
کاملی از اوضاع و شرای و از مجمو ه فرصتهای ارائهشده در بازار دارنهد .بهر مبنهای ایهن
فرض همه میدانند که ویژگیهای هر کاال چیست و چقدر مر میکنند ،مصرف کنندگان
از ترجیحات و خواستههای خود بهخوبی آگاهند ،بنگاهها از تکنولوژی روز برخوردارنهد و از
بهرهوری هر فرد شاغل ،از قیمتهای وامل تولید و ویژگهیههای آنهها و از قیمهت زمهان
حال (یا آینده) محصولشان مطلع هستند؛ ولی در مهل اطال هات کهافی در بهین هامالن
اقتصادی وجود ندارد و این مسئله نزدیک به دو دهه است که خهن اقتصاددانان را به خهود
مشغول کرده است .تحقق نیافتن فرض اطال ات کامل نزد بازیگران و فعاالن بهازار موجهب
ناکارایی در نتایج ملکرد بازارهای مختلف میشود .در بازار ،این سیستم قیمتهاسهت کهه
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مشکل اطال ات را حلوفصل میکند .تولیدکننده مجبور نیست که از خواستههای تکتهک
مصرفکنندگان باخبر شود بلکه این قیمت است که به تولیدکننده ا الم میکند کهه یهک
واحد اضافی تولیدچقدر سود نصیب تولیدکننده میکند .کمیابی منابع نیز از طریق همهین
قیمتها و هزینههای تولید منعکس میشود اما به دلیل مشکالت و اطال هات نهاقص بهازار
این وظیفه را بهخوبی انجام نمیدهد.
راهحلهای ارائهشده همانند گارانتی برای محصهوالت تولیهدی در شهرای اطال هات
نامتقارن ،هرچند ممکن است نتایج نامطلوب آن را کاه دهد ،ولی بهدون حوهور نههاد
مؤثر و کارای دولت در این رصه آثار آن قابل رفع نیست؛ البته به شرطی که دولت خود
امل توزیع نامتقارن اطال ات نباشهد .در شهرای فعلهی اقتصهاد ایهران ،بهه دلیهل نبهود
اطال ات کامل این بازارها از کارایی کافی برخوردار نیستند و لزوم اطهالعرسهانی صهحیح
در بازارهای مختلف بهشدت احساس میشود ( یسیزاده .)1380،
به طور کلی ،میتوان بیان کرد ناقصبودن اطال ات از یک سو و نامتقارن بودن آن از
سوی دیگر از جمله ویژگیهایی است که موجهب ناکارآمهدی بازارهها و در نهایهت ارائهة
قیمتهای متفاوتی در بازارهای مختلف در محدودة یک کاالی مشهخص مهیشهود .ایهن
ویژگیها در بازار خدمات بیشتر از بازار کاال نمایان است؛ به بیانی دیگر ،اطال ات امالن
اقتصادی بازار خدمات در مقایسه با بازار کاال ناقصتر است و شاید مههمتهرین دلیهل آن
متنوعتربودن کیفیت خدمات ،پراکندگی بیشتر آن نسبت به کاالها و نبود شهاخصههای
یکسان برای ارزیابی دقیق قیمت خدمات است که در نهایت به این منجهر مهیشهود کهه
امالن اقتصادی در مورد خدمات و قیمت آن اطال ات کمتری داشته باشند؛ اما در بازار
کاالها این مسئله خفیفتر است و همین امر سبب متفاوتبودن کارآمدی بازار خدمات و
کاال میشود.
قانون قيمت واحد 1و همگرایی قيمتها

در این بخ  ،از مبانی نظری به بیان تئوری قانون قیمت واحد پرداخته میشهود کهه در
مطالعات تجربی به طور گسترده برای بررسی همگرایی قیمتها استفاده شده است.
قانون قیمت واحد یکی از اولین نظریههای اقتصادی در ادبیات مالیة بینالملل اسهت
که بیان میکند در غیاب هزینههای حملونقل و موانع تجاری ،یک کاالی مشخص بایهد
1. Law of One Price
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در تمام کشورها از قیمت یکسانی برخهوردار باشهد؛ البتهه قبهل از اینکهه قیمهت کاالهها
بتوانند در کشورهای متفاوت مقایسه شوند ،ابتدا الزم است قیمتها به یک واحهد پهولی
مشترک تبدیل شوند.
از لحاظ نظری ،جستوجوی سود و ملیات آربیتراژ قیمت یک کهاالی یکسهان را در
کشورهای مختلف برابر میسازد .بر طبق این تئوری ،در محدودة یک کشور نیز ملیهات
آربیتراژ به فراینهدی سهودآور و بهدون ریسهک اطهال مهیشهود کهه ناشهی از اخهتالف
قیمتهای خرید و فروش همزمان یهک کهاال در یهک بهازار چندبخشهی اسهت .ملیهات
آربیتراژ ،که مبتنی بر مکانیزم رضه و تقاضا است ،سرانجام به قیمتی واحد برای کهاالی
مذکور منتهی میشود؛ بدین ترتیهب کهه آربیتراژکننهدگان کهاال را از بهازاری کهه دارای
قیمت پایین است (بهازار مبهد ) خریهداری مهیکننهد و در بهازاری کهه از قیمهت بهاالتر
رضه در بازار
برخوردار است (بازار مقصد) به فروش میرسانند .این مل موجب افزای
مقصد و در نتیجه کاه قیمت در آن بازار مهیشهود .همزمهان ،در بهازار مبهد افهزای
تقاضا باالرفتن قیمت تعادلی را به دنبال دارد و در نهایت در طول زمهان قیمهت آن کهاال
در هر دو بازار یکسان میشود؛ در نتیجه سود حاصل از آربیتراژ به صفر میرسد و ایهن
ملیات متوقف میشود.
گرچه قانون قیمت واحد به اندازة کافی معقول به نظهر مهیرسهد ،واقعیهتهها نشهان
میدهند که در مل ممکن اسهت نظریهة قیمهت واحهد تحقهق نیابهد؛ بهدین معنها کهه
آربیتراژرها در انتقال کاالی ارزان به کشوری که از قیمت باالتر آن کهاال برخهوردار اسهت
با هزینههایی همچون هزینههای مربوط به شبکههای حملونقل ،توزیع ،فهروش و غیهره
مواجهند که این هزینهها در مجموع ممکن است موجب پرهزینه شدن قیمتهای نسبی
آن کاالها شود و در مل توزیع کاالها را با ناکارایی مواجه سازد .این هزینههههای نقهل-
وانتقال ممکن است با ث شود تفاوتهای قیمتی برای کهاالی مشهخص در کشهورها یها
مناطق مختلف یک کشور همچنان باقی بماند .به طور مشابه ،وجود تعرفة گمرکهی روی
کاالهای وارداتی ممکن است به شکاف بین قیمت کاالهای مشخص در کشهورها منتههی
شود .از نظر تجربی ،به نظر میرسد قانون قیمت واحد برای مهواد اولیهة مبادلههشهده در
بورسهای مدة کاال ،البته پس از تعدیل برای منظورساختن تفاوت قراردادهها و تهأخیر
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در تحویل کاال ،صاد باشد اما برای محصهوالت متمهایز از یکهدیگر ماننهد مصهنو ات و
خدمات صاد نیست (.)Carbaugh, 2009
شایان خکر است که الوه بر آربیتراژ مکانیزمهای دیگری نیز وجود دارند کهه سهبب
میشوند قیمتها همگرا شوند؛ برای مثال حتی در غیاب آربیتراژ وجود بازار رقابت کامل
سبب میشود به طور طبیعی واگرایی قیمهتهها محهدود شهود لهیکن در نتیجهة وجهود
آربیتراژ محدود به دلیل وجود اخهتالف قیمهت کاالههای مشهابه در بهازار از یهک سهو و
پایینبودن قدرت آزمونهای ریشة واحد از سوی دیگر سبب میشهود کهه فرضهیة صهفر
مبنی بر نبود همگرایی رد نشود و از ایهن رو چنهین نتیجههگیهری شهود کهه همگرایهی
قیمتها وجود ندارد (.)Pippenger and Philips, 2006
با توجه به دالیلی نظیر کمتربودن موانع تجاری و غیهر تجهاری ،یکسهانبهودن واحهد
پولی ،تحرک آزاد وامل تولید و اتخاخ سیاستهای دولهت احتمهال صهاد بهودن نظریهة
قانون قیمت واحد در داخل یک کشور در مقایسه با مقیاس بینالملهل بیشهتر اسهت .بهه
لحاظ تئوریکی ،انتظار بر این است که همگرایهی قیمهت در بهازار کاالهها بیشهتر از بهازار
خدمات باشد .این مسئله میتواند ناشی از وجود آربیتراژ در بهازار کهاال و ملمهوسبهودن
کاالها در مقایسه با خدمات برای مصرفکنندگان باشد ،به طوری که کاالها در مقایسه
با خدمات ملموسترند و مصرفکنندگان بهتر و راحتتر میتوانند در مورد ویژگهیههای
مربوط به کیفیت و کمیت کاالها در بازارهای مختلف اظهار نظر کنند و تفاوت قیمهت را
درک کنند و در مورد آربیتراژ آن یا خرید از یک بهازار دیگهر اقهدام کننهد و همهین امهر
سبب همگرایی بیشتر قیمتها در مناطق مختلف یک کشور میشود .ایهن مسهئله بهرای
خدمات چندان موضو یت ندارد .هرچند ممکن است امالن اقتصادی بتواننهد در مهورد
کیفیت و کمیت خدمات ارائهشده برای قیمت مشخص اظهار نظر کنند لهیکن بهه دلیهل
نبود آربیتراژ برای واسطهگرها از یکسو و قابل خخیهره نبهودن خهدمات از سهوی دیگهر
سبب میشود تفاوت قیمت در بین مناطق همچنان به قوت خود باقی بماند.
مروري بر مطالعات تجربی
در داخل کشور ،در مورد همگرایی قیمتها بررسیهای محدودی انجهام شهده اسهت .در
زمینة همگرایی قیمتها ،مطالعات متعددی در خارج از کشور انجام شهده اسهت کهه بهه
اختصار به برخی از مهمترین مطالعات خارجی اشاره میشود.
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شهبازی ،فالحی و غالمی ( )1391با بهکارگیری آزمونهای ریشة واحهد پهانلی و بها
استفاده از دادههای ماهانهة اسهتانههای کشهور در سهالههای  ،1389-1381همگرایهی
شاخص قیمت مصرفکننده در ایران را بررسی کردند .نتایج تجربی نشان مهیدههد کهه
همگرایی شاخصهای قیمت در استانهای کشور بستگی به انتخاب استان پایه دارد و بها
پیدای انحراف از قانون قیمت واحد بر اثر یک شوک محلی متوسه سهر ت همگرایهی
در حدود  1/5سال است.
2
پارسلی و وی )1996( 1برای تخمین سر ت همگرایی بهه سهطح  PPPاز دادهههای
فصلی قیمت 51کاال برای  48شهر در ایهاالت متحهدة آمریکها در دورة زمهانی -1975:1
 1992:4استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که سر ت همگرایی قیمتههای نسهبی
محاسبهشده برای شهرهای مجاور هم باالتر از شهرهای دور از هم است؛ البته فاصلة بین
موقعیتهای مکانی تنها میتواند بخه کهوچکی از سهر تههای همگرایهی متفهاوت را
توضیح دهد .آنها همچنین نتیجه گرفتند که سر ت همگرایی قیمتهای نسهبی بهرای
کاالهای تجاری تقریباً  4تا  5فصل و برای خدمات  15/4فصل است.
سچتی و همکاران )2002( 3نیز همگرایی قیمتهها در ایهاالت متحهدة آمریکها را بها
استفاده از روشهای اقتصادسنجی پانلی مطالعه کردند .آنها از قیمت سهاالنة  19شههر
مدة آمریکا در سالهای  1918تا  1995استفاده کردند و سر ت همگرایهی پهایینی در
حدود  9سال به دست آوردند؛ البته باید خاطرنشان کرد به دلیل اینکه آنها از دادههای
کمتری استفاده کردهاند ،ممکن است مقدار سر ت همگرایی قیمت تخمین زدة آنها به
سمت باال تورشدار باشد.
ایساکا )2003( 4در مطالعة خود با استفاده از آزمون ریشة واحد پانل (ایهم ،پسهران و
شین) 5برابری قدرت خرید را در بین هفت شهر ژاپن بررسی کرده و برای این منظهور از
دادههههای شههاخص قیمههت مصههرفکننههدة  13گههروه کههاالیی در سههالهههای  1960تهها
1998استفاده کرده است .نتایج این مطالعهه نشهان مهیدههد کهه در ههر هشهت گهروه
کاالهای تجاری و دو گروه از  5گروه کاالهای غیر تجاری مورد بررسی ،فرضیههای صهفر
1. Parsley and Wei
2. Purchasing power parity
3. Cecchetti et al.
4. Esaka
5. Im, pesaran and shin
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آنها مبنی بر نبود همگرایی قیمت نسبی کاالها بین شهرها ،در سطح  5درصد رد شهده
است؛ همچنین نتایج این مطالعه نشان میدهد که برابری قدرت خرید در مورد کاالهای
تجاری بیشتر از کاالهای غیر قابل مبادله برقرار است.
مرشد ،آن و لی )2006( 1با استفاده از تحلیل همگرایی پویهایی قیمهت در شههرهای
هند را در سالهای 2001-1988آزمودند و دورة زمانی معمولی را برای قیمتهها در 25
شهر مدة هند شناسایی و محاسبه کردند .آنها در محاسهبة سهر ت همگرایهی قیمهت
برای شهرهای هند از تابع کسالعمل آنی بهره گرفتند و سر ت همگرایهی نزدیهک بهه
سه ماه را برآورد کردند؛ همچنین سر ت همگرایهی را بها اسهتفاده از روش ریشهة واحهد
پانل به دست آوردند و به این نتیجه رسیدند که سر ت همگرایی حاصهل از روش آنهالیز
همگرایی در مقایسه با روش ریشة واحد پانل دیتا سریعتر است.
فان و وی )2006( 2همگرایهی شهاخص قیمهت را بهرای کشهور چهین بها اسهتفاده از
آزمونهای ریشة واحد پانلی و مدل غیر خطی بازگشت بهه میهانگین مطالعهه کهردهانهد.
آنها با استفاده از دادههای ماهانة شاخص قیمت مصرفکننده برای  36شهر مهم چهین
به مدت  7سال میزان همگرایی را در حدود  3تا  4ماه برآورد کردهاند.
پسران و همکاران )2006(3برابهری قهدرت خریهد را در  12کشهور بهه روش دوبههدو
ارزیابی کردند و برای این منظهور از دادهههای ماهانهة مربهوط بهه شهاخص قیمهت کهل
مصرفکننده و  19گروه کاالیی در دورة زمانی  1995:12-1988:1استفاده کردند .آنها
به دلیل کوچکبهودن نمونهة مهورد بررسهی دادههها را از روش  Bootstrapتعمهیمیافتهه
بازسازی کرده و رهیافت دوبهدو را با استفاده از داده ههای بازسهازیشهده تخمهین زدنهد.
نتایج بیانگر این است که میانگین فراوانی قیمتهای نسبی همگهرا در مهورد گهروهههای
کاالیی ،از  0/26تا  0/49بوده است؛ همچنین نتایج نشان میدهد کهه فراوانهی دوبههدوی
قیمتهای همگرا در مورد دادههای گروه کاالیی بیشتر از دادههای کل بوده است.
لی و هانگ )2006( 4بر پایة روش اقتصادسهنجی پانهل ،پویهایی شهاخص قیمهت 42
گروه کاالیی ،دستمزد واقعی و درصد بیکاری را در سراسر کانهادا بههطهور کمهی ارزیهابی
کرده و برای این منظور از دادههای شاخص قیمت مصرفکننهده مربهوط بهه  12اسهتان
1. Morshed, Ahn and Lee
2. Fan and Wei
3. Pesaran et al.
4. Li and Huang
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کانادا در دورة زمانی ژانویة  1995تا مارس  2004استفاده کردهاند .نتهایج ایهن مطالعهه
نشان میدهد که در بیشتر گروههای کاالیی فرضیه وجود ریشهة واحهد بهه نفهع فراینهد
میانگین بازگشت بدون روند زمانی تصادفی رد شده است و این نتیجه در مورد کاالههای
تجاری کمتر از خدمات اتفا میافتد که یافتههای بعوی از ادبیات موجود در این زمینه
را به چال میکشاند؛ افزون بر این ،نتایج این مطالعه نشان میدهد که متوس سهر ت
همگرایی قیمت در گروههای فر ی در حهدود نصهف سهال و در اجهزای مهدة شهاخص
قیمت مصرفکننده سر ت همگرایی در حدود دو ماه است؛ همچنهین نتهایج بیهانگر آن
است که اختالف درصد بیکاری در بین استانها بیشتر از دستمزد واقعی باقی میماند.
وارگاس تیلز )2008( 1در مطالعة خود با استفاده از آزمونهای ریشهة واحهد پانهل از
طریق مدارک و شواهد برابری قدرت خرید ،سطح بازار یکپارچهسهازی داخلهی را در 16
شهر مدة مکزیک بررسی کرده و برای این منظور از دادهههای شهاخص قیمهت مصهرف
کنندة  8گروه کاالیی ا م از کاالهای تجاری و غیر تجاری در دورة زمهانی ژانویهه 1980
تا آوریل  2001استفاده کرده است .نتایج این مطالعه نشان میدههد کهه برابهری قهدرت
خرید بر اساس آزمونهای ریشة واحد  2 LLو  3 IPSدر هفت گروه کهاالیی و بهر اسهاس
آزمون  SURADFتنها در یک بازار کاالهای تجاری برقرار است.
ویماندا )2009( 4در مطالعة خود تغییرپذیری قیمت و همگرایی قیمتها در اندونزی
را ارزیابی کرده و برای این منظور از شاخص قیمت  35محصهول در  45شههر از ژانویهة
سال  2002تا آوریل سال  2008استفاده کرده است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که
در دورة مورد بررسی ،قیمتها در اندونزی به قهانون قیمهت واحهد همگهرا شهده اسهت؛
همچنین تغییرپذیری قیمت یک محصول در همة شههرها از تغییرپهذیری قیمهت همهة
محصوالت در محدودة یک شهر کوچکتر است .هزینههای نقلوانتقال و سهطح توسهعه-
یافتگی در تغییرپذیری قیمت مهم است .نتایج این مطالعه نشهان مهیدههد کهه سهر ت
متوس همگرایی برای کاالهای فاسدشدنی نزدیک به  9ماه و کاالهای غیهر فاسدشهدنی
 36-32ماه و برای خدمات  19-18ماه است و سر ت همگرایی همة محصوالت بههطهور

1. Vargas-Te'llez
2. Levin and Lin
3. Im, Pesaran and Shin
4. Wimanda
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متوس حدود  17-16ماه است .ویماندا همچنین نشهان داد کهه سهر ت همگرایهی بهه
تفاوت قیمتهای اولیه و نه به فاصلة بین شهرها بستگی دارد.
یازگان و ییلمازکودای )2011( 1همگرایی قیمتها در شهرهای ایالت متحده آمریکها
را با استفاده از رهیافت دوبهدوی قیمتی 2بررسی کردند و بهه ایهن نتیجهه رسهیدند کهه
سر ت همگرایی برای همة کاالها  1/64فصل بوده که بهه طهور معنهیدار کوچهکتهر از
نتایج مطالعات مشابه است؛ همچنین سر ت همگرایی برای کاالهای تجاری  1/37فصهل
و برای کاالهای غیر تجاری  2/75فصل و برای کاالههای غیهر فاسدشهدنی تقریبهاً 1/45
فصل برآورد شده است.
در بیشتر مطالعات اخیر ،برای بررسی همگرایی و تخمین سر ت همگرایی قیمهتهها
از آزمونهای ریشة واحد پانل استفاده شده است که دیدی کلی از وضعیت همگرایهی در
یک کشور را به دست میدهد .در این تحقیق ،برای بررسی همگرایی سطح قیمت کاالها
و خدمات در بین استانهای ایران از رهیافت دوبههدوی قیمتهی اسهتفاده مهیشهود کهه
وضعیت همگرایی را نسبت به جفت استانهای مورد بررسی در ایران به دست مهیدههد.
پسران )2005( 3نشان داد که این روش در صورت وجود ناهمسانی واریانس و وابسهتگی
مقطعی دوبهدوی استانها نیز معتبر خواهد بود.
روش آزمون همگرایی قيمتها و تشریح دادههاي آماري
برنارد و دورالف 1995( 4و  )1996اولین کسانی بودند که همگرایی را در محهدودة یهک
کشور تعریف کردند و برای این منظور از تکنیک همگرایی چندمتغیره بهره بردند.
بیشتر مطالعات مربوط به همگرایی سطح مومی قیمهتهها وجهود ریشهة واحهد در
قیمتهای نسبی منطقه ای را بهطور مشترک به وسیلة روش ریشة واحد پانل 5آزمودهاند
و بر اساس تخمین رگرسیونهای ریشة واحد پانل سر ت همگرایی را محاسبه کردهانهد.
در این مطالعات ،برای ساختن قیمتهای نسبی از پایة قراردادی استفاده شده اسهت کهه
میتواند یک منطقة منتخب یا متوس همه مناطق باشد؛ به بارتی دیگهر ،قیمهتههای

1. Yazgan and Yilmazkuday
2. Pair-Wise Approach
3. Pesaran
4. Bernard and Durlauf
5. Panel Unit Root

مقایسة درجة همگرایی سطح قيمت کاالها با خدمات بين استانهاي ایران

609

نسبی از اختالف قیمتهای سایر مناطق نسبت به قیمت پایة قراردادی بهه دسهت آمهده
است .با توجه به اینکه نتایج این رهیافت نسبت به انتخاب پایه میتوانهد متفهاوت باشهد،
هر نوع نتیجهگیری ممکن است گمراهکننده شود.
بنابراین ،در این مطالعه برای بررسی همگرایی سطح قیمهت کاالهها و خهدمات بهین
استانهای ایران از رهیافت دوبهدوی قیمتهای ( )Pair-Wise Approachتعمیمیافتهة
پسران ( )2005استفاده میشود که نتایج همگرایی حتهی بها وجهود نهاهمگنی مها بهین
دوبهدوی شهرها یا وابستگی مقطعی نیز معتبر است .با استفاده از این روش ،قیمتههای
نسبی هر دو استان بشرح زیر محاسبه میشود:
() 1

dij,t  ln pi,t  ln p j,t

() 2

i  1,..., N 1 , j  i  1,...N , t  1,....T

که در آن  Tطول دورة زمانی i ،و  jاستانهای مورد نظر و  lnpi,tو  lnpj,tبهترتیهب لگهاریتم
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در استانهای  iو  jهستند .طبق روش پسهران ،بهرای

)N(N 1
تحلیل همگرایی قیمتها بین استانهای ایران فرضیة ریشة واحهد بهرای همهة
2
قیمتهای نسبی d ij,t ،ها ،با استفاده از آمهاره ههای 3 KPSS ، 2DF(GLS) ، 1ADFآزمهون

میشود .در صورت رد فرضیة ریشة واحد (همگرایهی قیمهتههای نسهبی) مهیتهوان چنهین
استنباط کرد که قیمتها بین دو استان مورد نظر در طول زمان دارای همگرایهی اسهت و در
غیر این صورت واگرایی قیمتها بین دو استان برقرار است (.)Pesaran, 2005
در این تحقیق ،به منظور مقایسة درجهه همگرایهی قیمهت کاالهها بها خهدمات بهین
استانهای مختلف کشور از دادههای مربوط به شهاخص قیمهت مصهرفکننهدة کاالهها و
خدمات استفاده شده است .برای این منظور اطال ات آماری هریک از 30استان ایران در
فروردین سال  1386تا فروردین سال  1391به صورت ماهانهه و بهر حسهب سهال پایهة
 1383از پایگاه اطال اتی بانک مرکزی ایران 4استخراج شده است.

1. Standard Dickey-Fuller Unit Root Test
2 . Elliott et al. (1996) Test
)3. Kwiatkowski et al. (1992
4. www.cbi.ir
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آزمونهاي ریشة واحد سري زمانی
در این تحقیق ،برای بررسی همگرایی قیمتها از آزمونهای ریشة واحهد سهری زمهانی
( )ADF, DF(GLS), KPSSاستفاده میشود.
با درنظرگرفتن آزمون دیکی فولر تعمیمیافته معادلة رگرسیونی به صورت زیر خواهد
بود:

dij,t  a jt  ij t  ijdij,t  sij1 ijs dij,t s ijt
p

() 3

رهیافت جایگزینی برای آزمون ریشة واحد دیکهی فهولر تعمهیمیافتهه آزمهون KPSS

است که فرض صفر آن ایستابودن متغیرهای سری زمانی است و به صهورت زیهر تعریهف
میشود:

T 2  t 1 S2ijt
T

() 4

) ( S2ijT

KPSSijt ( ) 

2
که ) (  sijTواریانس بلندمهدت  stبها اسهتفاده از تخمهینزننهدة )Newey-West(HAC

بهدست میآید که به صورت زیر بیان میشود:


1 T 2 2
T
e
[
w
(
e
e
])  ijt  k 1 k  t k 1 ijt ij,t k
T t 1 T

() 5

S2ijT ( ) 

1

 ℓتعداد وقفه است و اغلب به صهورت  0 / 75T aتعریهف مهیشهود و  k 1, 2,...,و
k
1

() 6

 w k  1 پنجرة بارتلت است 𝑠ijt .به صورت زیر بیان میشود:




sijt   1 eij , eijt  (dijt  dij ) , dij  T 1  t 1 d ijt
T

t

باید توجه کرد که آمارة  KPSSفرضیة صفر وجود همگرایی و آمارة ) ADF(ρفرضیة
صفر نبود همگرایی را میآزماید (.)Ibid
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یکی از آزمونهایی که نسبت به دو آمارة  ADFو  KPSSاز خواص بهمراتهب بهتهری
برخوردار است ،آزمهون ریشهة واحهد  DF-GLSاسهت کهه الیهت ،روزنبهرو و اسهکات
( )1996آن را معرفی کردهاند.
این آزمون به شرح زیر است:

1

d
d
d
dij,t
 ijdij,t
 sij1 ijs dij,t
s  ijt
p

() 7

که در آن  ddij,tبهطور مکانی سری روندزدا شدة  dij,tاست .سری روندزدا شده بستگی به
این دارد که مدل با رض از مبد در نظر گرفته شود یا با روند زمانی .بهطور کلی ،مهدل
با روند زمانی بیشتر استفاده میشود که به صورت زیر خواهد بود:




d
dij,t
 dij,t   0  1t

() 8

که در آن( ̂1
̅̅̅ به دست آمدهاند ،جایی که:
̅̅̅ روی zij
 )β̂° , βبهوسیلة رگرسیون dij
()9
(7)d IJ  (dij,1, (1 L) dij,2 ,..., (1 L) d ij,T )

()10
C
و ) zij,t  (1, tو
T

(8)z IJ  (zij,1, (1 L)zij,2 ,..., (1 L)zij,T )

   1 است .توجه کنید که در مدل با رض از مبهد  c= -7و

در مدل روند خطی  c= -13/5است (.)Maddala and Lahiri, 2009
در ادامه ،مزایا و معایب هریک از آزمونهای ریشة واحد بررسهی مهیشهود .سهعید و
2
دیکی ( )1984به این نتیجه رسیدند که در اغلب سریهای زمانی کهالن ،بهارت MA
معناداری وجود دارد که در صورت نادیدهگهرفتن آن توزیهع آزمهون  DFحتهی بهه طهور
مجانبی نیز قابل اجرا نخواهد بود .در شرایطی که بارت  MAبهزرو نباشهد ،مهیتهوان
فرایند  ARMAمومی معکوسپذیر را بها یهک فراینهد  ARنیهز تقریهب زد؛ البتهه اگهر
پارامتر میانگین متحرک بزرو باشد ،طول وقفه باید به میزان کافی بزرو انتخاب شهود،
در غیر این صورت تقریب  ARضعیف خواهد بود.
نکات مورد توجه در استفاده از  AICو  SICبرای انتخاب طول وقفهه ایهن اسهت کهه
1. Elliott, Rothenberg and Stock
2. Said and Dickey
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این دو معیار در انتخاب طول وقفه صرفهجویی میکنند اما زمانی که جملة خطا با ریشة
 MAنزدیک به  -1وجود داشته باشد ،آزمون  ADFتورشدار است و بهرای اصهالح آن و
اطمینان از نتایج مربوط به آزمون  ADFالزم است مرتبة باالتر  ARدر مدل لحاظ شود؛
افزون بر این با اینکه هنگام انتخاب طول وقفة بزرو مسئلة تأثیر  MAدر باقیماندهها از
بین میرود ولی افزای متغیرهای توضیحی ،قدرت آزمون را به طهور قابهل مالحظههای
کاه میدهد1؛ بنابراین آزمون  ADFبا اینکه هنوز بهطور معمول در آزمونهای ریشهة
واحد استفاده میشود ،ولی همواره با دو ضعف اساسی وابستگی نتایج به انهدازة نمونهه و
توان پایین آزمون همراه است.2
همانند بحث طول وقفه برای  ،ADFنتایج آزمون ریشة واحد  KPSSنیهز بهه طهول
وقفة استفادهشده در تخمین واریانس بسیار حسهاس بهوده و همهان خصوصهیات قهدرت
پایین  ADFرا دارد.3
یکی از آزمهونههایی کهه حساسهیت آزمهون در مهورد انهدازة نمونهه و تهوان پهایین
آزمونهای  ADFو  KPSSرا حل میکند ،آزمون ریشة واحهد  DF-GLSاسهت .آزمهون
ریشة واحد  DF-GLSهرچند از لحاظ توان آزمهون ویژگهیههای مناسهبتهری دارد امها
همانند آزمونهای قبلی در این آزمون همچنان مسهئلة انتخهاب طهول وقفهه بهه چشهم
میخورد .طبق نظر  ،)1995( Ng-Perronاین آزمون زمانی که  4 DGPمورد نظر همراه
با مقدار  MAمنفی بزرو باشد ،همچنان خواص اندازة پایین را خواهد داشت .آنها ایهن
آزمون را با استفاده از معیار اطال اتی تعمیمیافته ) 5 (MICارتقا دادند و نشان دادند کهه
اگر واقعاً در  DGPمورد نظر جملة  MAمنفی بزرو وجود داشته باشد ،آزمون مورد نظر
میتواند بر این مسئله غلبه کند .این معیار از بیشترین وقفه شروع میکند و مرتبة وقفهة
مناسب را با آزمون باالترین کارایی وقفه برای معناداری برمیگزیند.
سرعت همگرایی
شایان خکر است که در اغلب مطالعات تجربی برای محاسبة سر ت همگرایی از دو معیار

)1. Maddala and Kim (1998
2. Maddala and Lahiri (2009), p. 557
)3. Maddala and Kim (1998
4. Data Generating Process
5. Modified Information Criterion.
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 ADFو  DF-GLSاستفاده میکنند کهه ههر دو دارای فرمهول مشهابهند ( Mohsin and

 .)Gilbert, 2010در این تحقیق ،همانند مطالعهات گذشهته ،از جملهه مطالعهة یازگهان و
ییلمازکودای ( ،)2011برای تخمین سر ت همگرایهی مربهوط بهه هریهک از  𝑑ij,tهها از
فرمول زیر استفاده میشود:
()11

) ln(1  

half lives   ln 2

که در آن  βضریب مربوط به متغیهر بها وقهف Iقیمهت نسهبی در معهادل Iدیکهی -فهولر
تعمیمیافته است (.)Yazgan and Yilmazkuday, 2011
نسبت فراوانی جفت قيمتهاي همگرا

در این قسمت ،بعد از اجرای آزمونهای ریشة واحد نسبت بهه همهة قیمهتههای نسهبی
ممکن نسبت فراوانی وجود همگرایی قیمتها بین دوبهدوی استانها با توجه بهه فرمهول
زیر محاسبه میشود:
()12

2
N 1
N
Z

i 1  ji 1 ij,T
)N(N  1

ZNT 

که 𝑇 𝑧𝑖𝑗,متغیر مجازی و 𝑇𝑁̅𝑧 بیانگر نسبت فراوانی قیمتههای نسهبی غیهر همگراسهت،
بهطوریکه نسبت فراوانی جفت قیمتهای همگرا از رابطة ( 𝑇𝑁̅𝑧 )1-به دست میآید.

پس از انجام آزمون  KPSSنسبت به همة  N(N 1) 2قیمتهای نسهبی ،متغیهر

مجازی  𝑧ij,Tتعریف میشود .بدین صورت که اگهر 𝛼 𝐾𝑃𝑆𝑆ijt (ℓ) > 𝐾𝑇,باشهد ،فرضهیة
صفر مبنی بر وجود همگرایی قیمتها رد میشود و  𝑧ij,Tمقدار یک بهه خهود اختصهاص
میدهد و در غیر این صورت برابر با صفر در نظر گرفته میشهود .در اینجها 𝐾𝑇,𝛼 ،مقهدار
بحرانهی آزمههون  KPSSدر سههطح معنهیداری  αاسههت؛ بنههابراین 𝑇𝑁̅𝑧 نسههبت فراوانهی
قیمتهای نسبی را نشان میدهد که از همگرایی قیمتها برخوردار نیستند.
همچنین ،در مورد آزمونهای ریشة واحهد  ADFو  DF-GLSکهه فرضهیة صفرشهان
بر کس آمارة  ،KPSSوجود ریشة واحهد یها نبهود همگرایهی اسهت ،بعهد از انجهام ایهن
آزمونها نسبت به هریک از قیمتهای نسبی چنانچه فرضیه نبود همگرایی غیر قابهل رد
باشد Zij,T 1 ،و در غیر ایهن صهورت  Zij,T 0خواههد بهود .در نتیجهه 𝑇𝑁̅𝑧 نسهبت
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فراوانی قیمتهای نسبی را تخمین میزند که فرضهیة صهفر وجهود ریشهة واحدشهان رد
نمیشود؛ به بارت دیگر ،همگرایی بین قیمتهای نسبی وجود ندارد.
اگرچه آزمونهای ریشة واحد انفرادی مربوطه وابسهتگی مقطعهی دارنهد امها پسهران
نشان داد که  Z NTتخمینزنندة سازگار در سطح معنیداری  αبرای  Nو  Tبزرو است؛
بنابراین این نسبت میتواند بهطور سازگار حتی با وجود وابستگی مقطعهی نیهز تخمهین
زده شود (.)Pesaran, 2005
یافتههاي تجربی

در این قسمت ،ابتدا بر اساس فرمول  ، N(N 1) 2آزمهونههای ریشهة واحهد ،ADF
KPSSو  DF-GLSبرای  435قیمت نسبی ناشی از سطح قیمهت کاالهها و  435قیمهت
نسبی ناشی از سطح قیمت خدمات  30استان مختلف ایران انجام مهیگیهرد .بهر اسهاس
نتایج آزمونهای ریشة واحد مذکور ،نتایج مربوط به نسبت فراوانهی وجهود همگرایهی در
قیمتهای نسبی  435گانه در جدولهای  2 ،1و  3گزارش شده است.
ا داد مربوط به آزمونهای ریشة واحد  ADFو  ،DF-GLSنسبت فراوانی قیمتهای نسهبی
را نشان میدهند که فرضیههای صفر آنها مبنی بر نبهود همگرایهی رد شهده اسهت؛ همچنهین
نتایج مربوط به  KPSSنسبت فراوانی قیمتهای نسبی را نشان میدهد کهه فرضهیهههای صهفر
ایستایی آنها رد نشده است .با توجه به جدولهای مربوط معلوم است که نسبت وجود فراوانهی
قیمتهای نسبی همگرا در کاالها بسیار بیشتر از خدمات است ،بهطوری که بها توجهه بهه آمهارة
ADFدر جدول  ،1در سطح معنیدار  10درصد میزان وجود همگرایهی در قیمهتههای نسهبی
کاالها  51درصد است و این نسبت در قیمتهای نسبی خدمات  14درصد است.
جدول  .1نسبت فراوانی وجود همگرایی بر اساس آمارۀ ADF

N=30

T=61

%5
0/36
0/08

%10
0/51
0/14

سطوح معنیدار
قیمت
سطح
یهاکاالها
ی نسب
قیمتها
قیمتهای نسبی خدمات

*  :مأخذ :یافتههای پژوه
** :تعداد وقفههای استفادهشده در  ADFبر اساس معیار اطال اتی شوارتز ) (SICتعیین شده است.
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بههر اسههاس آزمههونهههای  DF-GLSو  KPSSدر جههدولهههای  2و  ،3نسههبت وجههود
همگرایی در قیمتهای نسبی کاالها بهترتیب  51درصهد و  47درصهد و در قیمهتههای
نسبی خدمات  6درصد و  29درصد است .همانطور که گفته شهد ،آزمهون ریشهة واحهد
 DF-GLSنسبت به دو آزمون دیگر از ویژگیهای بهتری برخوردار است؛ از این رو نتهایج
حاصل از این آزمون بیشتر قابل ا تماد خواهد بود .با توجه به نتایج هریک از آزمهونهها
این فرضیه تأیید میشود که نسبت فراوانی وجود همگرایی در قیمتهای نسهبی کاالهها
بیشتر از قیمتهای نسبی خدمات است.
جدول  .2نسبت فراوانی وجود همگرایی بر اساس آمارۀ DF-GLS

N=30

T=61

%5

%10

سطوح معنیدار
سطح قیمتها

0/36

0/51

قیمتهای نسبی کاالها

0/04

0/06

قیمتهای نسبی خدمات

* :مأخذ :یافتههای پژوه
** :تعداد وقفههای استفادهشده در  DF-GLSبر اساس معیار اطال اتی شوارتز ) (SICتعیین شده است.
جدول  .3نسبت فراوانی وجود همگرایی بر اساس آمارۀ KPSS

N=30

T=61

%5

%10

سطوح معنیدار
سطح قیمتها

0/60
0/52

0/47
0/29

قیمتهای نسبی کاالها
قیمتهای نسبی خدمات

* :مأخذ :یافتههای پژوه
1
S

** :تعداد وقفههای استفادهشده در  KPSSبر اساس  0 / 75 Tتعیین شده است که  Tحجم نمونه است.

سر ت همگرایی در جفت استانهایی که در سطح معنیداری  10درصد با توجه بهه
آزمون ریشة واحد دیکی فولر تعمیمیافته از همگرایهی سهطح قیمهت کاالهها و خهدمات
برخوردار هستند ،محاسبه شده است که خالصة نتایج مربوط به آن در جدول  4گزارش
شده است.
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جدول  .4سرعت همگرایی مربوط به جفت قيمتهاي همگرا بر حسب ماه
حداقل

میانه

متوس

حداکثر

سر ت همگرایی
قیمت

11/29

2/68

3/26

0/73

خدمات

3/83

1/65

1/72

0/44

کاالها

* :مأخذ :یافتههای پژوه

مطابق نتایج جدول  ،4متوس سر ت همگرایی قیمت خدمات در حهدود  3/26مهاه
برآورد شده است؛ همچنین دامنة توزیع سر ت همگرایی در طول جفت قیمتهایی کهه
از همگرایی قیمت خدمات برخوردار هستند ،بیشتر است و از حداکثر سهر ت همگرایهی
 0/73ماه تا حداقل سر ت همگرایی  11/29ماه در نوسان است؛ به بارت دیگهر ،دامنهة
نوسانات سر ت همگرایی قیمت خدمات در بین استانهای کشور بین  0/7تا  11/3مهاه
بوده است .کمترین سر ت همگرایی ( )11/3داللت بر این دارد کهه در بهدترین شهرای
اختالف قیمت در بین دو استان کشور حداکثر بعد از  11/3مهاه همگهرا و سهطح قیمهت
خدمات یکسان میشود؛ همچنین بیشترین سر ت همگرایی ( )0/7نشان میدهد که در
بهترین شرای اختالف قیمت بین دو استان کشور در کمتر از دو هفتهه همگهرا و سهطح
قیمت خدمات یکسان میشود.
جدول مذکور نشان میدهد که متوس سهر ت همگرایهی قیمهت کاالهها  1/72مهاه
برآورد شده است و از حداکثر سر ت همگرایی  0/43ماه تها حهداقل سهر ت همگرایهی
 3/83ماه در نوسان است.
همانطور که نتایج نشان میدهد ،قیمت کاالها از متوس سر ت همگرایی بیشهتری
نسبت به قیمت خدمات بین استانها برخوردارند کهه از دالیهل مهدة آن مهیتهوان بهه
متفاوتبودن ملیات آربیتراژ در کاالها و خدمات اشاره کرد .با توجه به ملمهوس و قابهل
خخیره بودن کاالها در مقایسه با خدمات ،آربیتراژ در کاالهها بیشهتر از خهدمات صهورت
میگیرد و همین امر سبب همگرایی بیشتر قیمت کاالها نسهبت بهه قیمهت خهدمات در
مناطق مختلف یک کشور میشود.
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نتيجهگيري
در کشورهای در حال توسعه همانند ایران ،به دلیل شفاف نبودن همة اطال هات ،بازارهها
از خصوصیت رقابتی برخوردار نیستند و چندبخشیاند و قیمت کاالهای مشخص در ایهن
بازارها یکسان نیست .در چنین بازارهایی که اطال ات نامتقهارن اسهت ،دیگهر قیمهتهها
کارایی خود را به نوان معیاری برای کیفیت کاالها از دست میدهنهد .در ایهن شهرای ،
برخی بنگاهها ممکن است قدرت بازار را به دست گیرند و اقدام به تبعیض قیمت در بین
بخ های بازار با استفاده از تفاوت جریان اطال ات کنند.
در این راستا ،در تحقیق حاضر همگرایی سطح قیمت کاالها و خدمات بین استانههای
ایران با استفاده از رهیافت دوبهدوی قیمتها ارزیابی شد .نتایج نشان میدهد که در زمینهة
سطح قیمت خدمات ،نسبت فراوانی ردشدههای مربوط به آزمونهای ریشة واحهد  ADFو
 DF-GLSدر سطوح معنیدار  5و  10درصد در سطح بسهیار پهایینی قهرار دارنهد .ایهن در
حالی است که نسبت فراوانی ردنشدهها در آزمون  ،KPSSدر سطح معنیداری  10درصهد
در سطح پهایین و در سهطح معنهیداری  5درصهد تقریبهاً در سهطح متوسهطی قهرار دارد؛
همچنین با توجه به سطح قیمت کاالها ،نسبت فراوانی وجود همگرایی قیمتهها در جفهت
استانهای ایران با توجه به هر سه آزمون ریشهة واحهد در سهطح متوسهطی قهرار دارد .بهر
اساس تحلیلهای انجامگرفته متوس سر ت همگرایی در زمینة قیمت خدمات در حهدود
 3/26ماه و در مورد قیمت کاالها  1/72ماه برآورد شده است.
با توجه به اینکه هدف این تحقیق مقایسة میزان همگرایهی قیمهت کهاال بها خهدمات
بوده است ،میتوان این چنین نتیجهگیری کرد که اوالً در بیشتر موارد همگرایهی سهطح
قیمتها بین استانهای ایران وجود ندارد و در نتیجه قانون قیمت واحد در ایهن بازارهها
برقرار نیست و ثانیاً هرچند همگرایی بین استانها کامل نیست ،همگرایی در قیمتههای
نسبی کاالها بیشتر از همگرایی در قیمتهای نسبی خدمات است .در مجموع ،بها توجهه
به مبانی نظری موجود در مورد وجود اطال ات ،کارکرد آربیتهراژ و قهانون قیمهت واحهد،
نتایج نشاندهندة نهاقصبهودن اطال هات در بازارههای ایهران و ملکهرد نهاقص ملیهات
آربیتراژ است .میتوان گفت تحقق نیافتن فرض اطال ات کافی و کامل نزد بازیگران بازار
موجب ناکارایی در نتایج ملکرد بازار شده است .این ناکارایی در بازار خدمات بهه دلیهل
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محدودبودن ملیات آربیتراژ خدمات نسبت به کاالها بیشتر است و تفهاوت قیمهتههای
مربوط در استانهای مختلف تداوم خواهد داشت.
در راستای نتایج تحقیق ،به دلیل پایینبودن همگرایهی در قیمهت کاالهها و خهدمات
بهتر است دولت اقدامات مناسبی بهویژه در بخ خدمات داشته باشد ،چراکهه اخهتالف
قیمتها در بخ خدمات به دلیل غیر قابل مبادله بودن تداوم مییابد .دولت مهیتوانهد
در قیمتگذاری این نوع کاالها دخالت کنهد ،بهه نحهوی کهه رفهاه اجتمها ی حهداکثر و
تخصیص منابع بهینه شود؛ البته این سیاست به هدف دولت بستگی دارد به طهوری کهه
اگر دولت در راستای حذف انحصارها و برقراری قانون قیمت واحد حرکت کند ،میتوانهد
با تسهیل موانع آربیتراژ میزان همگرایی را در بخ کاالها باال ببرد و با همگرایی قیمهت
وامل تولید ،قیمتها را در بخ خدمات به سمت قانون قیمهت واحهد متمایهل سهازد.
دولت همچنین میتواند با شفافسازی و انتقال بهتر اطال ات در مورد قیمتها از طریهق
شبکههای اینترنت (وب) برای رقابتیترکردن بنگاههای اقتصادی اقدام و بدین ترتیب بهه
همگرایی قیمتها و افزای سر ت همگرایی کمک مؤثری کند.
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