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Въведение 
 
През последното десетилетие колаборативният принцип на ръ-

ководене на бизнеса получава широко разпространение в икономи-
ката на развитите страни

3
. Същността на принципа се състои в преда-

ване на контрола върху голяма част от характеристиките на създава-
ното изделие, върху разходите и управлението на иновациите в ръ-
цете на доставчиците

4
. Впечатляващ пример за такъв род организа-

ция на работите в колаборативната мрежа са проектирането и произ-
водството на лайнера Boeing 787 Dreamliner от компания Boeing. Отс-
тъпвайки значително от това, което по-рано е било нейна ключова 
производствена компетенция, при разработването на гореспоменатия 
лайнер компания Boeing създава с помощта на Интернет система за 
управление чрез глобално разпределена мрежа от партньори. Всеки 
член от проектантския екип във всяка точка на света по всяко време е 
имал възможност (в рамките на установените права за достъп) да 
види и провери чертежите и моделите, а специална програма е прос-
ледявала последователността и авторството на внесените в проекта 
промени

5
.  

В какво се състои икономическата изгода на колаборативното 
взаимодействие? В предложената работа се опитваме да отговорим 
на този въпрос с помощта на модела за оптималния размер на фир-
мата. Основният извод, произтичащ от обсъждания модел, е след-
ният: при колаборативно взаимодействие фирмата (например компа-
ния Boeing), привличайки за сътрудничество многобройни и квалифи-
цирани партньори, работещи със свой основен капитал (работни по-
мещения, компютри и т.н.), понижава средната цена на основния капи-
тал на компанията, намалявайки по този начин производствените раз-
ходи.  

                                                           
3
 Вж. Смородинская, Н. В. Сетевые инновационные экосистемы и их 

роль в динамизации экономического роста.Инновации №7, 2014, с. 27-33. 
4
 Вж. Катуков, Д. В. Сетевые взаимодействия в инновационной эконо-

мике: модель тройной спирали.Вестник Института экономики РАН, №2, 2013, с. 
112-122.  

5
 Вж. Тапскотт, Дон., Уильямс, Энтони., Викиномика, Д. Как массовое 

сотрудничество изменяет всё. Best Business Books, 2009, с. 392. 
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Настоящата работа започва с определенията и обсъждането 
на известния и удобен за анализ на поставената задача модел на О. 
Уилямсън за оптималния размер на компанията. По-нататък този мо-
дел се модифицира, като при моделирането на дохода на компанията 
в него се включва производствената функция.

6
  

 
 

1. Спецификация и анализ на модела на О. Уилямсън 
     за оптималния размер на компанията 
 
Всяка организация, и по-конкретно компания, представлява 

обединение на хора (сътрудници или агенти), съвместно реализиращи 
някои програми (или цели) и действащи според формулираните инст-
рукции. Целта на компанията (търговската организация, фирмата) е 
получаването на печалба. За постигането на тази цел в компанията се 
създава определена йерархична структура (нисшите длъжности се 
подчиняват на висшите), при това в една достатъчно голяма органи-
зация оптималната йерархия е непременно с много нива

7
. На практика 

са най-разпространени дървовидните йерархии, в които на ниското 
ниво в йерархията се разполагат крайните изпълнители, на горното 
(първо) ниво – топ - мениджърът. Броят на йерархичните нива ще 

обозначим с буква , общия брой на сътрудниците – с буква ; 

величината  ще приемем за размер на фирмата.  

Главната управленска функция на йерархията се състои в ко-
ординиране дейността на сътрудниците, които се специализират в 
решаването на определени задачи. Управленската функция се осъ-
ществява от мениджъри и реализацията на тази функция изисква раз-
ходи, които нарастват заедно с увеличаването на размера на фир-
мата

8
 даже при оптимална йерархия. Съществува ли оптимален раз-

                                                           
6
 Вж. Клейнер, Г. Б. Производственная функция: теория, методы и при-

менение – М.: Финансы и статистика, 1986, с. 239. 
7
 Вж. Воронин, А. А., Губко, М. В., Мишин С. П., Новиков, Д. А. Матема-

тические модели организаций.- М.: ЛЕНАНД, 2008, с.259. 
8
 Вж. Воронин, А .А., Губко, М. В., Мишин, С. П., Новиков, Д. А. Матема-

тические модели организаций.- М.: ЛЕНАНД, 2008, с.259. 
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мер на фирма , при който печалбата на фирмата (или някоя нейна 

функция на полезност) достига максимума? В икономическата литера-
тура въпросът за оптималния размер на фирмата се обсъжда вече от 
около 80 години.

9
 Преглед на моделите по този проблем е представен 

например в статията на Губко, М. В., Коргин Н. А., 2004
10

. От всички 
модели, описани в гореспоменатите публикации, най-удобен за анали-
зиране ефекта на колаборативното взаимодействие, според нас е 
моделът за оптималния размер на фирмата, изграден във фундамен-
талната работа, която не е загубила актуалността си, на лауреата на 
Нобелова премия за 2009 година, основателя и класика на неоинсти-
туционалната икономическа теория Оливър Уилямсън 

11
. По-надолу е 

представена спецификация на модела на Оливър Уилямсън и е из-
вършен негов анализ. След това този модел е модифициран чрез по-
адекватно моделиране дохода на фирмата.  

В модела на О. Уилямсън се предполага, че йерархичната 

структура на фирмата се състои от  нива и величината  подлежи на 

обяснение съгласно модела, при условие че печалбата на фирмата е 
максимална. Ще обсъдим останалите променливи в модела.  

  
Екзогенни променливи в модела на О. Уилямсън 

1. Първата екзогенна променлива e нормата на контрол  

(span of control); така авторът назовава броя на сътрудниците, нами-
ращи се на (  ниво в йерархията, които се контролират от един 

сътрудник от  ниво в йерархията. Например топ - мениджърът (първо 

йерархично ниво) контролира  сътрудници ( от второ йерар-

хично ниво. Ще подчертаем, че на  (последно) ниво в йерархията се 

                                                           
9
 Robinson, E. A. G. "The Problem of Management and the Size of Firms," 

Econ. J., XLIV (June, 1934), pp.240-254. 
10

 Губко, М. В., Коргин, Н. А., Новиков, Д. А. Классификация моделей 

анализа и синтеза организационных структур. Управление большими системами. 
2004. Вып. 6, с. 5 – 21. 

11
 Williamson, O. Hierarchical Control and Optimal Firm Size //The Journal of 

Political Economy. 1967,Vol.75, №2, pp.123-138. 
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намират крайните изпълнители. С помощта на екзогенната промен-

лива  се определя количеството  сътрудници на  ниво в йерархи-

ята: 

.                                                                                  (1) 

2. Втората екзогенна променлива е нивото на съгласие  (level 

of compliance)  така О. Уилямсън назовава частта работа 

( , изпълнявана от сътрудниците, която съответства на 

целите на техния началник. С помощта на тази променлива авторът 
на модела всъщност се стреми да охарактеризира нивото на контрол 
в организацията. Според нас значението на тази променлива е латен-
тно (скрито) и е проблемно, тази променлива да се използва на прак-
тика. В модела за оптимален размер на организацията, който ще изг-

радим в настоящата работа, ще се откажем от променливата . 

3. Третата екзогенна променлива – това е цената  на про-

дукцията на фирмата. Наличието на тази екзогенна променлива 
означава, че фирмата произвежда един вид продукция, което видимо 
ограничава модела. 

4. Четвъртата екзогенна променлива е работната заплата на 

сътрудника от ниското (  ниво в йерархията (wage of 

production workers). 

5. Петата екзогенна променлива е мултипликаторът  на ра-

ботната заплата на сътрудниците между йерархичните нива (the wage 

multiple between levels), . С помощта на тази екзогенна промен-

лива се моделира работната заплата на сътрудника от  ниво в йерар-

хията: 

.                                                                        (2) 

Авторът на модела оспорва адекватността на модел (2) по 
данните на компания General Motors и отбелязва справедливостта на 

неравенството . 
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6. Накрая последната екзогенна променлива в модела – това 

са променливите разходи  за единица произведена продукция (non-

wage variable cost per unit output), които не са свързани със заплаща-
нето на труда. 

  
Ендогенни променливи в модела на О. Уилямсън 

1. общ брой сътрудници на фирмата (количеството жив 

труд ). Като се вземе предвид (1), тази величина се определя по 

правилото: 

.        (3) 

Ще отбележим, че от (3) следват две приближени равенства за 

величина : 

 и .                      (3)´ 

2.  разходи на фирмата за заплащането на живия труд. 

Като се имат предвид (1) и (2), тази величина се определя по прави-
лото: 

 

.(4) 

Ще отбележим, че от (4) следва приближено равенство за ве-

личина   

                                                          (4)´  

Авторът използва това равенство в процеса на спецификация 
на своя модел (вж. по-долу). 

3. производство на фирмата (за приетата единица 

време). За тази величина авторът приема (Williamson, 1967, с. 128) 
модела  

                                                                  (5)  

където е константа (авторът я приема, без нарушаване на обх-

вата, за равна на 1). 
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Забележка 1. Ако се вземе под внимание второто приближено 

равенство (3)´ и си спомним смисъла на екзогенната променлива  

(ниво на съгласие), тогава става ясен смисълът на модел (5): ниво  

на производство на продукция е пропорционално на количеството 
полезен жив труд в компанията. Анализът на този модел ни води до 
констатацията, че в него не се отчитат останалите производствени 
фактори и, преди всичко, нивото на основния капитал на компанията 

(ще го обозначим с буква ). Липсата на величината на основния 

капитал в производствената функция за нивото на производство на 
продукция (5) фактически означава предпоставката, че размерът на 

фирма  не зависи от нивото на основния капитал; с тази предпос-

тавка е трудно да се съгласим. Ще добавим, че в използвания от ав-
тора модел (5) за производствената функция на фирмата пределният 
продукт от полезен труд не зависи от количеството на този труд, което 
противоречи на закона на Госен за намаляването на пределните про-
дукти на производствените фактори

12
.  

4. общият доход на фирмата (total revenue) се моделира 

от автора, като се има предвид (5), по правилото: 

.                                                  (6) 

5. са общите променливи разходи на фирмата (total 

variable cost); моделът на тази величина, като се вземат под внимание 
(4)´ и (5), изглежда по следния начин: 

.              (7) 

6. е чистият доход (net revenue); тази величина се опре-

деля, като се вземат предвид (6) и (7), по формулата: 

).    (8) 

                                                           
12

 Вж. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и эко-

номическая теория. - М.: АЙРИС ПРЕСС, 2002, с.202. 



Проф. д-р т.н. Виктор Ал. Бившев, проф. д-р ик н. Дмитрий Вл. Чистов 

12 

Следва да отбележим, че в уравнение (8) не са взети под вни-

мание постоянните разходи на фирмата, затова величината  може 

да се нарече пределен марж. 
Приключихме обсъждането на променливите в модела на О. 

Уилямсън. Ще подчертаем, че ендогенната променлива  в този 

модел е функция на всички негови екзогенни променливи, а също така 

на ендогенната променлива , тоест: 

).                                           (8)´ 

  
Определяне на оптималния размер на организацията според 

модела на О. Уилямсън 

Под оптимален брой йерархични нива  на компанията в мо-

дела на О. Уилямсън (8) се разбира такова значение на ендогенната 

променлива , при което чистият доход на компания  достига (при 

други равни условия) своя максимум. Ако величината  се разглежда 

като непрекъсната променлива, то необходимото условие за макси-
мум на чистия доход на компанията има вида: 

                                                                                    (9) 

 
Решението на уравнение (9) позволява да се получи в рамките 

на модела на О. Уилямсън за чистия доход (8) отначало оптимален 

брой  йерархични нива в компанията  

, (10) 

а след това (като се има предвид (3)) и нейния оптимален размер: 

.                                                            (11) 

Ще отбележим, че величините , определени по пра-

вила (10) и (11), трябва да се закръглят до най-близките цели числа. 
Анализът на израз (10) навежда автора на този модел към 

следните изводи.  
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1. Оптималният размер на фирмата се увеличава с приближа-

ване нивото на съгласие  в компанията към 1. Ако в компанията ни-

вото на съгласие , то единствените причини, ограничаващи 

нейния размер, независимо от това колко е голям, са намаляване кри-
вата на търсене на продукцията на компанията или повишаване кри-
вата на предлагане на труд (по-висока цена на труда при зададено 
ниво на неговото предлагане).  

2. Оптималният размер на компанията намалява вследствие 

увеличаване на отношението . Следователно в трудоемките от-

расли на промишлеността оптималният брой йерархични нива не е 
голям. 

3. С нарастване нормата на контрол  оптималният брой йера-

рхични нива се увеличава. Обратно, увеличаването на мултипли-

катора  на работната заплата на сътрудниците между йерархичните 

нива води до понижаване на оптималния брой нива в йерархията. 
Забележка 2. Изводът на автора (коректен от математическа 

гледна точка) относно това, че при идеално ниво на съгласие в компа-
нията ( ) нейният размер може да бъде толкова голям, колкото 

желаем, противоречи на известния в икономическата теория закон за 
съществения ръст на маргиналните и средните производствени раз-
ходи, започвайки от определено ниво на производство на продукция

13
. 

Причината за този извод се крие в приетия от автора модел (5) за 
ниво на производството. По-нататък ще се откажем от този модел и 
ще изградим модели за оптималния размер на компанията, в които ще 
вземем под внимание забележка 1 и ще използваме модел (4) на раз-
ходите за заплащане на жив труд, а също така израз (3)´ на количест-
вото жив труд в компанията.  

                                                           
13

 Вж. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и 

экономическая теория. - М.: АЙРИС ПРЕСС, 2002, с. 218. 
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2. Модели за оптималния размер на компанията  
    и икономически ефект на колаборативното  
    взаимодействие 
 
В обсъжданата спецификация на модела за оптималния раз-

мер на компанията ще запазим променливите  

от модела на О. Уилямсън, а също така ще съхраним взаимовръзките 
(2), (3)´ и (4)´ между тези променливи. При моделиране дохода на 

компания  за приетия интервал от време ще приемем пред-

поставката, че величината  се обяснява с нивата на факторите 

(ресурсите) на производство  и съществуващата в 

компанията технология 
14

. С други думи ще разглеждаме  като 

значение на производствената функция на компанията: 

 .                                                         (12) 

Ще обозначим цените на производствените фактори (структур-
ните коефициенти на себестойността

15
 (Клейнер Г.Б. 1986, c. 179)) със 

символите , тогава разходите  на компанията за 

получаване на доход  могат да се определят (при други равни усло-

вия) по правилото ; съответно, за печал-

бата (чистия доход)  на компанията е справедливо уравнението: 

 = .      (13) 

Главни и необходими фактори на производството са основният 
капитал (средствата на труда) и живият труд; техните нива ще обозна-

чим по традиция със символите, съответно , и за производст-

вена функция (12) ще приемем функцията на Коб-Дъглас на тези фак-

                                                           
14

 Вж. Клейнер, Г. Б. Производственная функция: теория, методы и при-

менение – М.: Финансы и статистика, 1986, с. 17. 
15

 Вж. Клейнер, Г. Б. Производственная функция: теория, методы и при-

менение – М.: Финансы и статистика, 1986, с. 179. 
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тори, което ще съответства на „най-високата степен на агрегиране на 
ресурсните показатели”

16
:  

.                                             (12)´ 

Нивото на жив труд  в уравнение (12)´ определяме по пра-

вило (3)´, така че уравнение (13) за чистия доход на компанията, като 
се вземат под внимание (12)´ и (4)´, приема (при други равни условия) 
вида: 

,  (13)´  

където със символ е обозначена цената (структурният коефициент 

на себестойността) на основния капитал. При наличието на съответна 
информация и методика за оценяване параметрите на функция (12)´, 

коефициентите  може да се разглеждат като значения на 

еластичността на дохода на компанията по производствените фактори 

. На свой ред от предположението, че производствената функ-

ция (12)´ в икономическата област (областта и́ на определеност М) 
удовлетворява закона на Госен за намаляване пределните продукти 
на производствените фактори, следват неравенства за значенията на 
споменатите коефициенти: 

.                                                         (14)  

Ще се обърнем към уравнение (13)´ за чистия доход на компа-
нията. Нивото на основния капитал в това уравнение може да се разг-
лежда и като екзогенна, и като ендогенна променлива. В краткосрочен 

период променливата  е естествено да се разглежда като екзогенна 

променлива (зададена величина). В такъв случай необходимото усло-

вие за оптимален брой йерархични нива на компанията, както и 

преди, има вида (9), но сега правилото за изчисляване на величината 

 се оказва друго: 

. (15) 
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 Клейнер, Г. Б. Производственная функция: теория, методы и примене-

ние – М.: Финансы и статистика, 1986, с. 20. 
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Заместването на величината  в дясното уравнение (3)´ води 

до модела за оптимален размер на компанията в краткосрочен пе-
риод: 

 ( .       (16) 

Анализът на модел (16) позволява да се направят следните 
изводи. 

1. Оптималният размер на компания  зависи от нивото  на 

нейния основен капитал и увеличаването на това ниво (при други 
равни условия, ceteris paribus) води до увеличаване оптималния раз-
мер на компанията. 

2. С нарастване еластичността  на дохода според нивото на 

основния капитал оптималният размер на компанията се увеличава. 

3. Увеличаването на еластичността  на дохода според нивото 

на жив труд (например за сметка на колаборативното взаимодействие) 
и подобряването на производствената функция на компанията (ръстът 
на коефициента на съвместна производителност на факторите 

увеличават оптималния размер на компанията. 

4. Увеличаването на работната заплата на сътрудника от 

долното ниво на йерархията и повишаването на мултипликатора  на 

работната заплата на сътрудниците между йерархичните нива водят 
до намаляване на оптималния размер на компанията. 

5. Повишаването на нормата на контрол  предизвиква 

увеличаване на оптималния размер на компанията. 

В модел (16) нивото на основния капитал  на компанията е 

приет за екзогенна променлива (зададена величина); по тази причина 
оптималният размер на компанията, определен по модел (16), не за-
виси от нивото на разходите  за основен капитал. В дългос-

рочен период нивото на основния капитал  на компанията е 

целесъобразно да се разглежда като ендогенна (подлежаща на обяс-

нение) променлива и тогава оптималният размер на компания а 
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също така оптималното ниво  на нейния основен капитал се тър-

сят, като се взема предвид (13)´, по следния оптимизационен модел 

                                                            (17) 

Може да се провери, че при допълнително изискване
17

  

                                                                             (18) 

към производствена функция (12)´ на компанията условия (17) водят 
до следното правило за оценяване на оптималния брой нива в дърво-
видната йерархия на компанията: 

 19)  

Заместването на величина  в дясното уравнение (3)´ води 

до търсения модел за оптимален размер на компанията в дългосро-
чен период: 

 

  (20) 

На свой ред оптималното ниво на основния капитал на компа-
нията може да бъде оценено по модела  

 
(21)  

Анализът на модел (20) – (21) води до следните изводи, които 
напълно се съгласуват с неокласическата икономическа теория.  

1. Оптималният размер на компания  е краен както в крат-

косрочен, така и в дългосрочен период. 

2. Увеличаването на еластичността  на дохода според нивото 

жив труд (например за сметка на колаборативното взаимодействие) и 
подобряването на производствената функция на компанията (ръстът 
на коефициента на съвместна производителност на факторите 

увеличават оптималния размер на компанията. 
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 Вж. Клейнер, Г. Б. Производственная функция: теория, методы и при-

менение – М.: Финансы и статистика, 1986, с. 202. 



Проф. д-р т.н. Виктор Ал. Бившев, проф. д-р ик н. Дмитрий Вл. Чистов 

18 

3. Намаляването на цената  на основния капитал на компани-

ята (например за сметка на колаборативното взаимодействие) е рав-
носилно на увеличаването и на нейния оптимален размер, и на опти-
малното ниво на основния капитал. 

4. Увеличаването на работната заплата на сътрудника от 

долното йерархично ниво и повишаването на мултипликатора  на 

работната заплатата на сътрудниците между йерархичните нива водят 
до намаляване на оптималния размер на компанията и на оптимал-
ното ниво на основния капитал. 

5. Повишаването на нормата на контрол  води до увелича-

ване на оптималния размер на компанията, но понижава оптималното 
ниво на нейния основен капитал. 

Извод. При колаборативното взаимодействие фирмата, прив-
личайки за сътрудничество партньори, работещи със своя основен 
капитал (работни помещения, компютри и т.н.), понижава средната 

цена  на основния капитал на компанията, като намалява по този 

начин производствените разходи. Именно това обстоятелство е мате-
риалната причина за успешното използване на колаборативното вза-
имодействие в бизнеса.  
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