ارزش باشد از آن صرف ت ر شد باشد ،میتواتد به عنوان

هزينه فرصت
Opportunity Cost
مفهوم هزینه فرصت رابطه اساسی بین کمیاابی اتخااار را

هزینه فرصت تلقی شود .از آن جمله میتوان به هزینه اقعی
محصول صرف ت ر شد  ،زماان یاا لاتت از دسات رفخاه
اشار کرد.

بیان میکند .اگر فعالیخی که برای فرد ارزشمند است ،کمیار

هزینه فرصت از دست رفخاه باا احادهای اتاداز گیری

تباشد ،تمامی تقاضا برای همه افراد بارای تماامی د ر هاا

فیزیکی سنجید میشود ته پول .در اقع برخی ا قات بارای

تامین خواهد شد .در این حالت تیازی به اتخاار کردن باین

مخمایز تمودن بین هزینه فرصتهای از دست رفخاه هزیناه

گزینههای مخفا ت ،تعیین فرآیند بهینه تعیین ا لویت بارای

پولی ،میتوان اصطالح هزینه حقیقی فرصاتهای از دسات

تامین تقاضا جود تادارد .لای باا جاود کمیاابی ،تماامی

رفخه را به کار برد (منکیو :7001 ،ص  )45که هماان ارزش

تقاضاها تامین تاواهد شد .به عباارت دیرار تاا زمااتی کاه

اقعی کاالی چا پوشی شد است (گرچاه آن را باا پاول

محد دیتهای طبیعی تاصیص منابع جاود دارد کمیاابی،

تمیسنجند اما به این علت که ما ارزش کاالهای فدا شاد را

را ضار ری مای ساازد .در

با پول میسنجی به مجرد شنیدن قیمات یاک چیاز تلویحااً

حقیقت خود اتخاار برابر است با رد کردن گزینههای دیرر

اقدام به مقایسه هزیناه فرصاتهای از دسات رفخاه باا پاول

اتخاار بین گزیناههای ماخلا

هزینه فرصت ارتباط تنراتنری باا فرایناد تصامی گیری

میکنی

لی در اقع احد هزینه فرصت ارزش ذهنی اسات

اتخااااار دارد .اتخااااابرر تصااامی گیرتاااد در لح اااه

ته پولی) .به دلیل این کاه هزیناه فرصات باه معناای چاا

تصمی گیری پیش از آن که تصمی بریرد ،در ذهان خاود

پوشی از مقادیر کاالی دیرر اسات بایاد آن کااالی چاا

فرصتهایی را که با این تصمی از دسات میدهاد ارزیاابی

پوشی شد ارزشی داشخه باشد ،بدین ترتیب هزیناه فرصات

میکند بنابراین این ارزیابی ذهنی ،به شاص تصمی گیرتد

معموالً هزینهای مثبت است .البخه در شرایطی ماتناد کااالی

قائ است از فردی به فرد دیرر تفا ت میکناد (لیپسای

رایران ،عوامل تولیدی که بیش از یک مورد مصرف تدارتاد

هااااربری :8731 ،ص  .)73هزیناااه فرصااات ،مقااادم بااار

بیکاری عماومی ،هزیناه فرصات صافر اسات (لیپسای

تصمی گیری مؤثر بر آن است در تجزیه تحلیل فرایند

هاربری :8731 ،ص  .)71در ادامه به توضیح ماوارد اساخثنا

اتخاار در رتبه ا ل آن قرار میگیرد.

می پردازی .

اگر یک فرد یا یاک بنراا  ،از میاان چنادین اتخااار

کاالی رایگان :تعداد کمی کاال جود دارتد کاه طبیعات باه

مخفا ت یکی را برگزیند ،هزینه فرصت ایان فارد یاا بنراا ،

فور در دسخرس ما قرار میدهد در تخیجاه مصارف شاان

معادل است با هزینه مرتبط با بهخرین اتخاار ممکان از باین

مخضمن هیچ گوته هزینه فرصت از دست رفخهای تیسات .در

سایر اتخاارهای باقی ممکن ماتد که از آن صرف ت ر شد

بسیاری از ر سخاها میو های حای گوتاگوتی در جنرلهاا

اساات .البخااه بیاااخر ا قااات در اقخصاااد ،هزینااه فرصاات در

کنار پرچینها رشد میکنناد .تنهاا کااری کاه فارد بارای

پر ژ های اقخصادی مطرح میگردد هدف اصالی از طارح

بدست آ ردن میو باید اتجام دهد آن است که این میو ها را

آن تیز بررسی تاصیص بهینه مناابع موجاود اسات .مفهاوم

بچیند .از آن جایی که این میو ها ر ی زمینهایی کاه بخاوان

هزینه فرصت تقش مهمی را در تضمین اینکه مناابع کمیاار

از آتها برای مقاصدی دیرار بهار گرفات عمال تمایآیناد،

به صورت کارا مورد اساخفاد قارار گرفخهاتاد یاا تاه ،باازی

تولیدشااان تیااز توسااط طبیعاات ،مسااخلزم چا ا پوشاای از

میکند (منکیو :8993 ،ص  .)6بنابراین هزینه فرصت محد د

محصوالتی دیرر تیست (گرچه شاید قخی که بارای چیادن

به هزینههای پولی یا مالی تمیشود هر چیزی کاه دارای

میو گتاشخه میشود میتواتد هزینه فرصت آن باشاد) .یاک
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مثال دیرر میتواتد اکسیژن هوا باشد .تنفس اکسیژن مخضمن

زماتی است که کلیه عوامل تولید بیکار باشند یا به عباارت

هزینهای اقعی تیست ،برای آن که (حداقل در حال حاضار)

دیرر بیکاری عمومی حااک باشاد .یعنای در مثاال ماتکور

اکسیژن به فور برای تنفس در دسخرس هماه میباشاد .در

هنرامی این حالت خاص اتفاق میافخد کاه ،تماامی عوامال

اقع با مصرف اکسیژن ،فرصت دیرری که میتواتست برای

تولید مورد تیاز برای سااخخن بیمارساخان بیکاار باشاند .لاتا

مقاصد دیرر بکار ر د را از دست تمیدهی .

هزینه فرصتهای از دست رفخاه اساخفاد از ماوارد ماتکور

عوامل تولیدی که یک مورد استفاده بیشتر ندارندد :هزیناه

صفر میباشند.

فرصت از دست رفخه زماتی مثبت خواهد بود که منابع مورد
اسخفاد در تولید ،دارای امکاتات اسخفاد مخعددی باشند .لاتا

تفاوت هزینه فرصت با هزینه حسابداری

جایی که چنین امکاتات مخعددی جود تدارد ،هزینه فرصت

هزینااه فرصاات بااا هزینااه حسااابداری تفااا ت دارد .هزینااه

از دست رفخه تیز جود تاواهد داشات .ایان قبیال مثالهاا

حسابداری به دست آ ردن یک چیز ،پولی است که برای آن

اکثراً شامل تجهیزات سرمایهای است کاه اللاب یاک ماورد

میپااردازی  ،لاای هزینااه فرصاات چیزهااایی اساات کااه

اسخفاد بیاخر تدارتد .مثالً یک تیر گا آبی فقط میتواتد برق

میتواتسخی با آن پول به دست آ ری

لی از آن چا پوشی

تولید کند ته چیز دیرر از یک معدن ذلالسنگ یا میتوان

میکنی (ت ری :8797 ،ص  .)803هزینه فرصت بر اتخااار

ذلالسنگ اسخاراج کرد یا باید آن را بیاسخفاد گتاشات.

یک پر ژ اثر میگتارد اجرای آن پر ژ سبب پدید آمادن

منابعی که یک مورد اسخفاد بیااخر تدارتاد ،را عوامال یاژ

هزینه حسابداری میگردد.

تولید می تامند .البخه منابعی که برای فراه آ ردن این گوتاه

تصوری که اقخصادداتان مدیران از مفهوم هزینه دارتد

ساارمایههای یااژ بکااار رفخهاتااد ،در گتشااخه دارای مااوارد

در تحلیلهای خود اسخفاد میکنند با مفهومی که حسابداران

اسخفاد مخعددی بود اتد ،اما از هنرامی که فاراه آماد اتاد،

از هزینه دارتد مخفا ت است .هزینهها باید از دیاد اقخصاادی

دیرر فقط همین یک مورد اسخفاد را دارتد.

محاسبه شوتد تا بخوان براساس آن تصمی گیری کرد .از دیاد

بیکاری عمومی :هزینه فرصات معلاول امکاان اساخفاد های

اقخصادی هزینه هار کااال یاا خادمخی هماه فرصاتها یاا

گوتاگون از عوامل تولید است .قخای از یاک عامال تولیاد،

امکاتاتی است که از دست می دهی تا آن کاال یا خادمت را

برای تولید کاالیی اسخفاد میشود ،دیرر تمیتاوان آن عامال

تولید کنای (ابوتاوری :8798 ،ص .)536 .لاتا افاراد هنراام

را برای تولید کاالی دیرر به کار برد .بنابراین مثالً اگر عوامل

اتخاار از تحلیل هزینههای اقخصادی اسخفاد میکنند .بارای

تولیدی که تا کنون برای سااخخن مادارس اساخفاد میشاد،

ر شنتر شدن تفا ت هزینه فرصت هزینههای حسابداری

امر ز در ساخخن بیمارسخان بکار گیری  ،هزینههای فرصت از

به مثالهای زیر توجه کنید.

دست رفخه را میتوان براساس تعداد مدرسه در ازای ساخخن

اگاار فااردی باواهااد درس باواتااد ،هزینااههای درس

هر عادد بیمارساخان ،بیاان تماود .حاال اگار در ماوردی باا

خواتدن شامل هزینه شهریه ،هزینه کخار ،خودکاار کرایاه

کارگران ساخخماتی بیکار جرثقیل ،آجر سایر مصالح باال

ماشین تا داتارا میباشد که به این توع هزینهها ،هزینههای

اسخفاد مواجه باشای  ،میتاوان باد ن آتکاه مجباور باشای

آشکار یا صریح درس خواتدن گفخه میشود لی عاال بار

مدارس (یا هر چیز دیرر) کمخری بسازی  ،اقدام باه سااخخن

هزینههای آشکار ،درس خواتدن هزینههای پنهان یاا ضامنی

بیمارسخان بنمایی  .باید توجه داشت که ایان حالات خااص

تیز دارد ،هزینه پنهان درس خواتدن فرد ،زماتی اسات کاه از
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دست میدهد .مثالً اگر فرد به داتارا تمیرفت ،میتواتست

ا یکی را اتخاار کند ،هزینه فرصت ا  ،بهخارین اتخااار

در جایی کار کند درآمدی به دست آ رد .اکناون باه دلیال

از بین اتخاارهای باقیماتد خواهد بود .هزیناه فرصات یاا

تحصیل ،آن درآمد را از دست داد است ،بنابراین آن درآماد

هزینه فرصت از دسترفخه هر تصمی یا اتخاار برابر اسات

تیز باید جز هزیناههای درس خواتادن فارد من اور گاردد

با باالترین فرصت یا فاید از دست رفخه تاشی از اتخاابی که

(منکیو :8993 ،ص  .)3در حسابداری فقط هزینههای آشکار

میتواتست بجای اتخاار مزبور با صرف همان مقدار مناابع

مدت ر قرار میگیارد لای در علا اقخصااد ،ها هزیناههای

زمان باه کاار رفخاه صاورت گیارد .ایان تحلیال (هزیناه
فرصت) ،مبنای تصمی گیری تاصیص منابع میباشد.

آشکار ه هزینههای پنهان باید در تصمی گیریها ،مادت ر
قرار گیرد .هزینههای آشکار ،همان هزینههایی است که بابت
آن باید پرداخخی (پول) اتجام دهای
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محسن نظری

تدارد ،لی هزینههای پنهان ترهداری دارد (ابوتاوری:8798 ،

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ص . ،)835 .مثالً فرض کنید میتواتسخید زمین را ساالته یک
میلیون تومان اجار دهید ،اکنون به دلیل ترهداری زمین یک
میلیون تومان را از دست داد اید ،پس هزینه پنهان ترهاداری
زمین یک میلیون تومان است .یا فرض کنید که ارزش زماین
بیست میلیون تومان است ترخ بهر تیاز د درصاد اسات،
شما میتواتسخید زمین را بفر شید در باتاک ساپرد گتاری
کنید د میلیون تومان بدسات آ ریاد ،پاس هزیناه پنهاان
ترهداری زمین د میلیون تومان میشود .البخه دقت کنید کاه
هزینه پنهان بهخرین فرصخی است که از دست میدهی  ،ماثالً
اگر بخواتی زمین را اجار دهی

یا بفر شای  ،هزیناه پنهاان

ترهداری زمین د میلیون است ته یک میلیون تومان حاصال
از اجار  .بنابراین در حالی که هزیناههای حساابداری صافر
است ،هزینه اقخصاادی مااال

صافر میباشاد .اگار تعاداد

اتخاارهای ممکن برای این شاص بیاخر از د مورد باشاد
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