
 :Production Economicsاقتصاديات اإلنتاج 

اقتصاديات اإلنتاج: هي تطبيق لمبادئ االقتصاد الجزئي في اإلنتاج، وتتضمن مفاهيم مفهوم 
التكاليف المختمفة، استجابة المخرجات لممدخالت، واستخدام المدخالت )الموارد( لتحقيق أقصى 

توفر اقتصاديات اإلنتاج إطارًا لصنع القرار عمى قدر من األرباح أو تقميل التكاليف، وبالتالي 
 مستوى المشروع أو الشركة لزيادة الكفاءة واألرباح.

 :PRODUCTIONاإلنتاج 

 والخدمات السمع بعض تحويل خاللها من يتم التي العمميةأو : تحويل أو إيجاد منفعة تعريفه
 .المخرجات أو المنتجات تسمى أخرى سمع إلى مدخالت تسمى التي

 :Production Factors  عناصر اإلنتاج

إن إنتاج السمع والخدمات يتطمب تضافر مجموعة من العناصر تسمى اصطالحًا عناصر  
اإلنتاج، وهي موارد اقتصادية تتصف بالندرة وتحقق منفعة من خالل مساهمتها في العممية 

ورأس المال  (Labor( والعمل )Landاإلنتاجية، وتتمثل في الموارد الطبيعية )األرض 
(Capital( باإلضافة إلى اإلدارة )Administration.) 

 :The Production Function الدالة اإلنتاجية

عبارة عن دالة رياضية تبين العالقة ما بين اإلنتاج ومجموعة من العوامل المؤثرة، ويمكن التعبير 
 عنها بالصورة العامة التالية:

Y= F (X1, X2…….Xn) 

 كمية اإلنتاج وهي المتغير التابع Yحيث: 

X1, X2, Xn عناصر اإلنتاج وهي المتغيرات المستقمة 

F .تابع أو دالة 

 



 The Short المدى القصير)يقصد ب :في المدى القصير المشتقات االقتصادية لدالة اإلنتاج

Run مدخل واحد عمى األقل مثاًل عدد  أو حجم : فترة زمنية ال يمكن خاللها تغيير كمية
 .(مزرعةمن األرض الزراعية في  الهكتارات

: يتحدد اإلنتاج المتوسط لممورد Average Physical productionالناتج المتوسط  -1
عمى عدد Y (Total production 'TP' ) اإلنتاجي من حاصل قسمة اإلنتاج الكمي 

 . Xالناتج وحدات المورد المتغير المستخدمة لمحصول عمى 

APP= Y/X = TP/ X 

 

: التغير في اإلنتاج الكمي نتيجة production Physical Marginalالناتج الحدي  -2
التغير في الكمية المستخدمة من العنصر اإلنتاجي المتغير بمقدار وحدة واحدة مع ثبات 

 كمية العناصر اإلنتاجية األخرى.

اإلنتاج الكمي/ التغير في الكمية المستخدمة من رياضيًا: الناتج الحدي= التغير في كمية 
 العنصر اإلنتاجي.

MPP=         

( Y: التغير النسبي في المتغير التابع )of production Elasticityمرونة اإلنتاج  -3
 (.Xمقسوم عمى التغير النسبي في المتغير المستقل )

 تحسب رياضيًا:

        EP=              

          EP=           

EP= MPP  
 

   
          

 أي: الناتج الحدي/ الناتج المتوسط.

 

 

 



 مثال جدولي:

 األرض
عدد 
 العمال

الناتج 
 الكمي

الناتج 
 الحدي

الناتج 
 مرونة اإلنتاج المتوسط

مراحل 
 اإلنتاج

2 1 8 - 8 - 

المرحلة 

 األولى

2 2 22 12 12 1.2 

2 3 36 16 12 1.3 

2 4 62 24 15 1.6 

2 5 02 32 18 1.1 

2 6 128 81 81 1 

المرحلة  2.25 16 4 112 1 2

 0 14 0 112 8 2 الثانية

2 0 128 4- 12 2.3- 
المرحلة 

 الثالثة
2 12 122 8- 12 2.8- 

2 11 88 12- 8 1.5- 

 

  



 مثال غير محمول:

اإلنتاج الكمي من المحصول،  yعدد العمال في مزرعة،  xإذا كانت لديك البيانات اآلتية حيث 
 :Mpp- App- Ep احسب كل من 

 

 مرونة اإلنتاج الناتج المتوسط الناتج الحدي الناتج الكمي عدد العمال

1 2    
2 6    
3 12    
4 22    
5 29    
6 37    
7 43.3    
8 49    
9 52    
12 53    
11 52    
12 49    

 


