
 

 

 هزينه فرصت

Opportunity Cost 

مفهوم هزینه فرصت رابطه اساسی بین کمیابی و انتخاا  را 

  ی که برای فرد ارزشمند است کمیاکند. اگر فعالیتبیان می

هاا نباشد تمامی تقاضا برای همه افراد و بارای تماامی دور 

 خواهد شد. در این حالت نیازی به انتخا  کردن بین تأمین

ای ی متفاوت و تعیین فرآیند بهینه تعیین اولویت بارهاگزینه

تقاضا وجود نادارد. ولای باا وجاود کمیاابیم تماامی  تأمین

تاا زماانی کاه  مدیگرعبارتباهنخواهاد شاد.  ینتأمتقاضاها 

کمیاابی  می طبیعی تخصیص منابع وجاود داردهامحدودیت

سااازد. میرا ضااروری  گوناااگونی هاانتخااا  بااین گزینااه

ی هاحقیقت خود انتخا  برابر است با رد کاردن گزیناهدر

گیری هزینه فرصت ارتباط تنگاتنگی با فرایند تصمیمدیگر و 

گیرند  در لحظاااه تصااامیمانتخاااابگر و  و انتخاااا  دارد.

ر ذهان خاود دکه تصمیم بگیردم آنگیری و پیش از تصمیم

دهاد ارزیاابی ی را که با این تصمیم از دسات مییهافرصت

رند  تصمیمخص این ارزیابی ذهنی به ش مکند؛ بنابراینمی گی

)لیپسای و  کندقائم است و از فردی به فرد دیگر تفاوت می

گیری و . هزینه فرصت مقدم بر تصامیم(27: 1378هاربریم 

تبه مؤثر بر آن است و در تجزیه و تحلیل فرایند انتخا  در ر

 .گیردل آن قرار میاو

اگر یک فرد یا یک بنگا  از میان چندین انتخا  متفاوت  

 با است معادل بنگا  یا فرد این فرصتیکی را برگزیند هزینه 

 سااایر بااین از ممکاان انتخااا  بهتاارین بااا طماارتب هزینااه

 که از آن صرف نظر شد ممکن است  باقیماند  هایانتخا 

 در فرصااتهزیناه  ماسات. البتاه بیراتر اوقاات در اقتصااد

 آن طرح از اصلی هدف و دشومی مطرح اقتصادی هایپروژ 

 هزینه مفهوم. است موجود منابع بهینه تخصیص بررسی نیز

 صورتبه کمیا  منابع اینکه تضمین در مهمی نقش فرصت

)منکیاوم  کناداند یا نه بازی میتهگرف قرار استفاد  مورد کارا

های پولی محدود به هزینه هزینه فرصت مبنابراین(. 6: 1997

شود و هر چیزی که دارای ارزش باشاد و از آن یا مالی نمی

 تلقای فرصاتعنوان هزینه بهتواند نظر شد  باشد میصرف

 محصااول واقعاای هزینااه بااه تااوانمی جملااهآنزا. شااود

 .ر  کرداشا رفتهدستاز لذت یا زمان شد منظرصرف

گیری رفته باا واحادهای اناداز دساتازهزینه فرصات  

واقع برخی اوقات برای درشود نه پول. فیزیکی سنجید  می

 رفته و هزیناهدساتازهای بین هزیناه فرصات دنکرمتمایز 

رفته دستازی هاتفرص حقیقیتوان اصطالح هزینه پولی می

کاه هماان ارزش واقعای (؛ 54: 2008)منکیاوم  کار بردهبرا 

سنجند )گرچه آن را با پول نمی شد  استپوشیچرمکاالی 

شاد  را باا پاول فدااما به این علت کاه ماا ارزش کاالهاای 

 یحتلاویطور باه ن قیمت یک چیزسنجیم به مجرد شنیدمی

رفته باا پاول دساتازهای اقدام باه مقایساه هزیناه فرصات

ی اسات واقع واحد هزینه فرصت ارزش ذهندرکنیم ولی می

پوشای چرمکه هزینه فرصت به معنای اینبه دلیل  (.ینه پول

شد  پوشیچرماز مقادیر کاالی دیگر است و باید آن کاالی 

معمول طور بهترتیب هزینه فرصت بدینارزشی داشته باشدم 

االی رایگاانم کا در شرایطی مانندالبته  .ای مثبت استهزینه

عوامل تولیادی کاه بایش از یاک ماورد مصارف ندارناد و 

)لیپسی و هاربریم  بیکاری عمومیم هزینه فرصت صفر است

 .(. در ادامه به توضیح موارد استثنا می پردازیم28: 1378

ی کااال وجاود دارناد کاه طبیعات تعداد کم کاالی رایگان:

شاان مصرفنتیجاه دردهد و وفور در دسترس ما قرار میبه

ای نیسات. در رفتهدساتازگونه هزینه فرصت هیچمتضمن 

هاا های وحری گوناگونی در جنگلبسیاری از روستاها میو 

کنند.  تنهاا کااری کاه فارد بارای ها رشد میو کنار پرچین

هاا ید انجام دهد آن است که این میو دست آوردن میو  باهب

هایی کاه بتاوان از روی زمین هاکه این میو اجآنازرا بچیند. 

آیناادم آنهاا بارای مقاصادی دیگار بهار  گرفات عمال نمی

پوشاای از چرمتولیدشااان نیااز توسااط طبیعاات مسااتلزم 

محصوالت دیگر نیست )گرچه شاید وقتی که بارای چیادن 

تواند هزینه فرصت آن باشد(. یاک شود میمیو  گذاشته می
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تواند اکسیژن هوا باشد. تنفس اکسیژن متضمن مثال دیگر می

که )حداقل در حال حاضر( آنای واقعی نیستم برای هزینه

در واقع  .استوفور برای تنفس در دسترس همه بهاکسیژن  

توانسات بارای با مصرف اکسایژن فرصات دیگاری کاه می

 دهیم.کار رود را از دست نمیهمقاصد دیگر ب

هزیناه  عوامل تولیدی که یک مورد استفاده بیشتر ندارندد:

رفته زمانی مثبت خواهد بود که منابع ماورد دستازفرصت 

 استفاد  در تولید دارای امکاناات اساتفاد  متعاددی باشاند.

نه جایی که چنین امکانات متعددی وجود ندارد هزی ابراینمبن

رفته نیز وجود نخواهاد داشات. ایان قبیال دستازفرصت 

ای است که اغلب یاک شامل تجهیزات سرمایه بیرتر هامثال

بی برای مثالممورد استفاد  بیرتر ندارند.  فقط  یک نیروگا  آ

عادن دیگار؛ از یاک م یناه چیاز تواند برق تولید کند ومی

سنگ استخراج کرد یا باید آن را توان ذغالسنگ یا میذغال

استفاد  گذاشت. منابعی که یک مورد استفاد  بیرتر ندارند بی

اهم نامند. البته منابعی کاه بارای فارمیرا عوامل ویژ  تولید 

انادم در گذشاته کار رفتهههای ویژ  بآوردن این گونه سرمایه

 فراهم اندم اما از هنگامی کهبود  دارای موارد استفاد  متعددی

 اند دیگر فقط همین یک مورد استفاد  را دارند.آمد 

های هزینه فرصات معلاول امکاان اساتفاد  بیکاری عمومی:

گوناگون از عوامل تولید است. وقتی از یک عامل تولید برای 

توان آن عامل را برای شود دیگر نمیتولید کاالیی استفاد  می

مثالً اگر عوامل تولیدی  مکار برد. بنابراینبهاالی دیگر تولید ک

امروز در  را شدکه تا کنون برای ساختن مدارس استفاد  می

های فرصاات کار گیااریمم هزینااههساااختن بیمارسااتان باا

تااوان براساااس تعااداد مدرسااه در ازای رفته را میدسااتاز

. حال اگر در موردی با دکرساختن هر عدد بیمارستان بیان 

کارگران ساختمانی بیکار و جرثقیلم آجار و ساایر مصاالح 

بدون آنکه مجباور باشایم  یمتواناستفاد  مواجه باشیم میبال

مدارس )یا هر چیز دیگر( کمتری بسازیمم اقدام به سااختن 

. باید توجه داشت که این حالت خاص زمانی مکنیبیمارستان 

بیکار باشند یا باه عباارت دیگار  است که کلیه عوامل تولید

بیکاری عمومی حاکم باشد. یعنی در مثاال ماذکور هنگاامی 

افتد که تمامی عوامل تولید ماورد این حالت خاص اتفاق می

هزیناه  رومازایاننیاز برای ساختن بیمارستان بیکار باشاند. 

 .هستندرفته استفاد  از موارد مذکور صفر دستازهای فرصت

 

 فرصت با هزینه حسابداری تفاوت هزینه

هزینااه  تفااوت دارد.هزیناه فرصات باا هزینااه حساابداری 

دست آوردن یک چیز پولی است که بارای آن بهحسابداری 

ی اساات کااه یولاای هزینااه فرصاات چیزهااا مپااردازیممی

پوشای چرمدست آوریم ولی از آن بهتوانستیم با آن پول می

ک انتخا  ی . هزینه فرصت بر(107: 1392)نظریم  کنیممی

آمادن  آن پاروژ  سابب پدیاد اجرایگذارد و پروژ  اثر می

 . دشومیهزینه حسابداری 

تصوری که اقتصاددانان و مدیران از مفهوم هزینه دارند و  

ن که حسابداراکنند با مفهومی ی خود استفاد  میهادر تحلیل

دی باید از دید اقتصاا هااز هزینه دارند متفاوت است. هزینه

گیری کرد. از دید محاسبه شوند تا بتوان براساس آن تصمیم

و یاا  هااقتصادی هزینه هار کااال یاا خادمتی هماه فرصات

دهیم تا آن کاال یاا خادمت را میامکاناتی است که از دست 

افاراد هنگاام  رومازایان(. 476: 1391تولید کنیم )ابونوریم 

کنند. برای اقتصادی استفاد  می هایانتخا  از تحلیل هزینه

ی حسابداری هاتر شدن تفاوت هزینه فرصت و هزینهروشن

 ی زیر توجه کنید.هابه مثال

های درس اگاار فااردی بخواهااد درس بخوانااد هزینااه 

خواندن شامل هزینه شهریهم هزینه کتا م خودکاار و کرایاه 

 هایها هزیناهکه به این ناو  هزیناه استماشین تا دانرگا  

بار افزونشود ولای آشکار یا صریح درس خواندن گفته می

های پنهان یا ضامنی های آشکارم درس خواندن هزینههزینه

نیز داردم هزینه پنهان درس خواندن فرد زمانی است کاه از 

رفات اگر فارد باه دانراگا  نمی برای مثالمدهد. دست می
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نون دست آورد. اکبهتوانست در جایی کار کند و درآمدی می

آن  مبه دلیل تحصیل آن درآمد را از دست داد  استم بنابراین

د شوهای درس خواندن فرد منظور درآمد نیز باید جزء هزینه

های آشاکار (. در حسابداری فقاط هزیناه7: 1997)منکیوم 

های آشکار گیرد ولی در علم اقتصاد هم هزینهمدنظر قرار می

ها مادنظر قارار یریگهای پنهان باید در تصامیمو هم هزینه

هایی است کاه بابات آن های آشکار همان هزینهگیرد. هزینه

های پنهان هزیناه باید پرداختی )پول( انجام دهیم ولی هزینه

 عوامل تولیدی است که متعلق به خود فرد است.

مثالی دیگر؛ فرض کنید زمینی دارید که هزینه نگهداری  

اگر شما بخواهید زمین نداردم یعنی احتیاج به نگهبان ندارد. 

های نگهاداری زماین چاه را یک سال نگهداری کنید هزینه

های نگهاداری زماین مقدار است؟ از نظر حسابداری هزینه

پردازید. یعنای صفر است زیرا بابت نگهداری آن پولی نمی

های پنهان های آشکار نداردم ولی هزینهنگهداری زمین هزینه

فارض  برای مثالم(م . 174 :1391نگهداری دارد )ابونوریم 

توانستید زمین را ساالنه یک میلیاون توماان اجاار  کنید می

دهیدم اکنون به دلیل نگهداری زمین یک میلیون تومان را از 

ایدم پس هزینه پنهان نگهداری زمین یک میلیاون دست داد 

تومان است. یا فرض کنید کاه ارزش زماین بیسات میلیاون 

ید نیز د  درصد استم شما میتومان است و نرخ بهر   توانست

گذاری کنید و دو میلیون زمین را بفروشید و در بانک سپرد 

دست آوریدم پس هزینه پنهاان نگهاداری زماین دو هتومان ب

شود. البته دقت کنید که هزینه پنهان بهترین میلیون تومان می

اگار بتاوانیم  برای مثالمدهیمم فرصتی است که از دست می

اجار  دهیم یا بفروشیم هزینه پنهان نگهداری زمین  زمین را

دو میلیون است ناه یاک میلیاون توماان حاصال از اجاار . 

های حسابداری صفر است هزیناه که هزینهحالیدر مبنابراین

 هاایانتخا  تعاداد . اگاراساتصافر نیز اقتصادی مخالف 

ا  دو از بیرتر شخص این برای ممکن مورد باشد و او یکی ر

 بااین از انتخااا  بهتاارین او فرصااتانتخااا  کنااد هزینااه 

هزینه فرصات یاا هزیناه بود.  خواهد ماند باقی هایانتخا 

رفته هر تصمیم یاا انتخاا  برابار اسات باا دستازفرصت 

رفته ناشای از انتخاابی کاه دستازباالترین فرصت یا فاید  

با صرف همان مقدار منابع جای انتخا  مزبور هتوانست بمی

این تحلیل )هزینه فرصات(  .رفته صورت گیردکاربهو زمان 

 .استگیری و تخصیص منابع مبنای تصمیم
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