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Резюме: В статията е анализирано 
раждането и историческото развитие на 
теорията за управленската (корпоратив-
ната) революция на двама американски 
институционалисти – адвоката А. Берли и 
икономиста Г. Мийнс. Представена е фун-
даменталната им книга "Модерната корпо-
рация и частната собственост", издадена 
вече и в България и считана за едно от 
най-цитираните икономически изследвания 
на двадесети век. Изведени са основните 
постулати на тази теория. Доказано е, че 
прилагането на интердисциплинарния под-
ход е една от най-силните страни на ин-
ституционалния анализ. 

Подкрепя се тезата на двамата изсле-
дователи, че господството на съвремен-
ните корпорации кардинално променя си-
туацията на пазарите, разпределението 
на собствеността и осъществяването 
на контрола. Етапът на корпоративната 
революция се характеризира с процес на 
трансформация, на дифузия (размиване) на 
собствеността. В съвременната корпо-
рация се концентрират огромни капитали, 
протича отделяне на собствеността от 
контрола върху тях. Еволюцията на об-
щественото производство е разгледана 
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като движение от натурално стопанство 
през "атомистична икономика", от там 
през "частния капитализъм", а след това 
към "колективния капитализъм".

Специално са разгледани приносите на 
А. Берли и Г. Мийнс в областта на: изследва-
нето на концентрацията на промишленото 
производство в САЩ; икономиката на ад-
министративните цени и контролираните 
пазари; ролята на съвременната държава 
и на държавния сектор в нея; социалните 
последствия от монополизацията на произ-
водството; необходимостта от национално 
индикативно планиране; развитието на кор-
порацията като социален институт и др.

Ключови думи: корпоративна револю-
ция, интердисциплинарна конвергенция, ди-
фузия на собствеността, концентрация на 
промишленото производство, администра-
тивни цени, революция на управляващите, 
квази-публична корпорация, корпорацията 
като обществен институт.
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корпорация и частната собственост"1. 
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По оценката на издателя книгата е "ярък 
изследователски пример за предимства-
та, които дава пред всяко едно изследване 
прилагането на метода на интердисципли-

нарната конвергенция. Именно прилагайки 
този подход в своето изследване, те дости-
гат до фундаменталното им разбиране за 
екзистенциалността на собствеността 
като отношения, детерминиращи всякакъв 
друг тип икономически процеси и явления. 
Тази книга се превръща в дълбок аналити-
чен преглед на икономическите процеси, но 
неизменно и последователно през призмата 
на променящите се отношения на собстве-
ност"2. Няма съмнение, че прилагането на 

интердисциплинарния подход е една от 

най-важните характеристики на инсти-

туционалния анализ.

В предговора си към изданието д-р До-
бромир Гущеров, възпитаник на УНСС, под-
чертава още следното: "Главното, научно 
значимото, основното, от което трябва да 
се възползва читателят на тази книга, е 
в застъпеното и изведено фундаментал-

но значение на собствеността като де-
терминираща основа на икономическите 
процеси и свързаните с тях отношения."3 А 
самите автори пишат: "Тук ние се занима-
ваме само с фундаменталната промяна във 
формата на собственост и с икономиче-
ските връзки, които се основават на нея4.

Но нека да видим кои са А. Берли и Г. Мий-
нс, с какво те са допринесли за развитие-
то на институционалната теория, какво е 
тяхното място в американската икономи-
ческа мисъл, от къде черпят своите основ-
ни аргументи, как стигат до написването 
на тази книга, която е една от най-цитира-
ните иономически работи през ХХ век.

Адолф Огъстъс Берли (Adolf Augustus 

Berle) (1895-1971) e известен американски 
икономист и юрист, който оказва силно 
влияние с теоретичните си възгледи и с 

2 Пак там, с. 12.
3 Пак там, с. 13.
4 Пак там, с. 69.

практическата си дейност върху работа-
та на американското правителство. Той 
роден на 29 януари 1895 г. в гр. Бостън, 
щата Масачузетс. Завърша Харвардския 
колеж и Харвардското юридическо училище. 
Сражава се в Първата световна война, а 
по-късно взема участие в Парижката мирна 
конференция като член на американската 
делегация. Също, както и Кейнс, критикува 
клаузите на Версайлския мирен договор. В 
началото на 30-те години на ХХ век, след 
няколко години юридическа практика в Ню-
Йорк, започва да преподава в Юридическия 
факултет на Колумбийския университет 
като професор по корпоративно право. 

А. Берли става един от близките съ-
ветници на президента Ф. Д. Рузвелт като 
взема активно участие в работата на 
знаменития му "мозъчен тръст", особено в 
областта на банковото законодателство. 
През последните години на "Новият курс" 
е помощник държавен секретар по лати-
ноамериканските въпроси и заема редица 
отговорни постове в Държавния департа-
мент. Бил е и посланик на САЩ в Бразилия в 
периода 1945-1946 г.

След Втората световна война Берли 
става председател на Либералната партия 
в Ню-Йорк и дълги години възглавява Фонда 
на двадесетото столетие, оказващ актив-
на помощ за провеждането на икономиче-
ски и социални изследвания. Назначен е от 
президента Дж. Кенеди за ръководител на 
групата, която формира политиката на съ-
трудничество с Латинска Америка. А. Бер-
ли умира на 17 февруари 1971 г. в Ню-Йорк.

Гардинър Койт Мийнс (Gardеner Coit 

Means) (1896-1982) е роден на 8 август 
1896 г. в г. Уиндхъм, щата Кънектикът. 
Първоначално той учи химия в Харвард, къ-
дето е приет осемнадесетгодишен. След 
като САЩ влизат в Първата световна вой-
на, Мийнс напуска университета и става 
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доброволец в армията. Тук е насочен в ави-
ационно подразделение и посвещава много 
от времето си на изучаване на самолетите. 
След демобилизацията през януари 1919 г. 
той постъпва в организация, подпомага-
ща арменските бежанци и се отправя към 
Турция, където на практика се научава как 
се водят търговски преговори с турските 
търговци за цените на стоките и на бъде-
щите доставки. 

Когато се завръща в САЩ през 1921 г. 
Мийнс постъпва в Лоуелската школа по 
текстил с цел изучаване на производство-
то на вълнени тъкани. След две години на-
пуска школата и основава собствена фир-
ма за производство на висококачествени 
и скъпи вълнени одеяла, създадени по не-
гов дизайн. В процеса на работата си той 
много добре изучава пазарите в Бостон и 
се запознава отблизо с деловата дейност 
САЩ, която сериозно се отличава от тази 
в Турция.

Без да престава да ръководи своята 
фирма, през 1924 г. постъпва като студент 
в Икономическия факултет на Харвардския 
университет, където получава бакалавър-
ска степен три години по-късно. Веднага 
след това през 1928 г. получава покана от 
А. Берли за участие в научноизследовател-
ски проект, посветен на изучаването на 
съвремените корпорации. Той е финансиран 
от Американския съвет за социални изслед-
вания и е проведен под ръководството на 
Съвета за изследванията в социалните 
науки на Колумбийския университет. В ре-
зултат на това сътрудничество по-късно 
се получава една наистина новаторска кни-
га със заглавие "Модерната корпорация 

и частната собственост" (The Мodern 
Corporation and Private Property, New York, 
Macmilan, 1932), определяна от специали-
стите като една от най-успешните книги 
в областта на корпоративното управление 
през миналия век.

Темата на неговата докторска дисер-
тация, защитена през 1933 г. в Харвард, е 
продължение на този проект и посветена 
на корпоративната революция, която се из-
вършва в американската икономика в пър-
вата трета на ХХ век. Тази проблематика 
Мийнс си избира, защото не е кабинетен 
учен, а както видяхме се занимава и с пре-
дприемаческа дейност. Като специалист 
той работи в правителствените органи, 
в Комитета за националните ресурси и в 
Бюджетното бюро.

Г. Мийнс става известен сред деловите 
и научните среди, благодарение на много-
числените си изследвания в областта на съ-
временните корпорации и тяхното влияние 
върху икономическите и социалните проце-
си. Той също е носител на наградата на име-
то на Веблен и Комънс (заедно с Дж. Дор-
фман през 1974 г.), която дава Асоциацията 
по еволюционна икономика за съвкупност от 
научни изследвания в тази област. Г. Минз 
умира в дома си на 15 февруари 1988 г.

С книгата си "Модерната корпорация и 
частната собственост" А. Берли и Г. Мий-
нс поставят началото на т.н. теория за 

"управленската (корпоративната) рево-

люция". Книгата има 17 издания, като през 
1968 г. излиза изцяло преработен вариант5. 
Според тази теория, акционерната форма 
на предприятията довежда до отстраня-
ването на собствениците на капитала 
от властта и предаването й в ръцете на 
наемните управляващи – мениджърите. 
Изследователите на развитието на ин-

ституционалната теория през ХХ век 

считат, че "революцията на управлява-

щите" е равностойна на "кейнсианската 

революция" в икономическата теория.

Посочихме по-горе, че едно от най-ва-
жните предимства на тази книга е интер-

дисциплинарният подход – съвместната 
работа на юрист и икономист, работещи 
ръка за ръка и постигащи по-ползотворен 

5 Именно това издание е преведено на български език.
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резултат, отколкото ако всеки от тях ра-
боти поотделно. Ето как А. Берли описва 
това сътрудничество в предговора си към 
книгата от 1932 г.: "Трудностите при та-
кова коопериране са изключителни; тъй 
като първо двама специалисти в различни 
области трябваше да постигнат общ език; 
после да положат усилия за прилагане на 
техните специфични методи на работа, 
имайки предвид недостатъците и предим-
ствата на различните методи; и най-на-
края да стигнат до заключения, под които 
и двамата са готови да се подпишат. До-
колкото юристът е на първо място загри-
жен за справедливостта по отношение на 
конкретното дело и никога не може да иг-
норира въпроса за това, което трябва да 
се постигне; и доколкото икономистът е 
поначало описателен и аналитичен, бездна-
та между двамата не бе лесно да бъде пре-
одоляна. Отдавам дължимото уважение на 
желанието на г-н Мийнс да извърви повече 
от половината път за среща на езиците 
и гледните точки с дисциплина, която не е 
негова собствена; аз се опитах да направя 
същото."6

Двамата автори извеждат тезата, че 

господството на съвременните корпора-

ции кардинално променя ситуацията на 

пазарите, разпределението на собстве-

ността и осъществяването на контро-

ла. По този начин се подриват основите на 
неокласическата теория с нейната "неви-
дима ръка", съвършената конкуренция и це-
ните, формиращи се в резултат на свобод-
ното взаимодействие на търсенето и на 
предлагането. А. Берли и Г. Мийнс считат, 
че е необходимо създаването на съвремен-
на теория, в основата на която да се зало-
жи новото виждане за работата на фирма-
та – корпорация и нейното отношение към 
обкръжаващия я свят.

В корпорацията, където според авто-

рите, се концентрират огромни капита-

ли, протича отделяне на собствеността 

от контрола върху тях. Целият контрол 
преминава в ръцете на мениджърите, наем-
ните управляващи, чиято мотивация не се 
подчинява на интересите на акционерите 
и на обществото. Властта на много мал-
кия слой мениджъри не се ограничава от 
частните предприятия. Тази власт става 

мощен обществен институт, който об-
хваща цели райони и може да причини вреда 
или полза на много хора, гибелта на една 
общност или процъфтяването на друга. 
Берли и Мийнс смятат, че корпорацията 
като институция може да стане не само 
равна на държавата, но дори да я замени 
като доминираща социална организация. 
Затова според тях, вече е неработеща 
формулата, която отстоява тогавашния 
президент на САЩ Х. Хувър за ненамеса на 
правителството в бизнеса и на бизнеса в 
политиката.

Американските институционалисти 
считат, че ако по време на индустриал-
ната революция се е формирал модела на 
частната собственост, който е бил ефек-
тивен, то в етапа на корпоративната 

революция сме свидетели на процеса на 

трансформация, на дифузия (размиване) 

на собствеността. В новата корпоратив-
на собственост те виждат проявлението 
на процеса за постепенно разделяне на фак-
тическото владеене от пълните права на 
собственост. Това довежда и до появата 
на нова социална стратификационна група 
на корпоративните управляващи, които те 
наричат "принцове на промишлеността".

Ето каква е логиката на двамата ав-
тори: "В новата си роля корпорацията е 
средство, чрез което имуществото на 
неизброимо число хора е концентрирано в 
огромни маси и чрез което контролът вър-
ху това имущество е предаден на единно 
ръководство. Силата, произтичаща от по-

добна концентрация, е създала принцове 

6 Пак там, с. 59.
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на промишлеността, чиято позиция в об-

ществото все още не е определена. От-
стъпването на контрола над тяхното иму-
щество от инвеститорите реално е раз-
рушило старите връзки на собственост и 
е повдигнало проблем за ново определяне на 
тези връзки. Управлението на индустрията 
от личности, които не рискуват своето 
имущество, повдига въпроса за движеща-
та сила, стояща зад подобно управление и 
ефективното разпределение на печалбите 
от бизнес начинанието"7.

А. Берли и Г. Мийнс за пръв път дефини-
рат понятието "квази-публична корпора-

ция", като важна характеристика на раз-
виващата се по това време корпоративна 
революция. "В този случай на мениджърско 
управление, - пишат те - делът на собстве-
ниците, който е в ръцете на управляваща-
та група, възлиза на не повече от малка от 
общата собственост. Корпорации, в които 
това разделение е станало важен фактор, 
могат да бъдат класифицирани като квази-
публични по същността си, за разлика от 
частната корпорация с относително мал-
ко собственици, в които е настъпило зна-
чително разделение на собствеността и 
управлението".8

Тези нови корпорации имат различни 
черти от познатите и преобладавщите 
до този момент. Според американските 
институционалисти "от това разделе-
ние произтичат две характеристики, поч-
ти толкова типични за квази-публичната 
корпорация, колкото и самото разделение 
- обикновен размер и публичен пазар за цен-
ните й книжа. Точно това разделение на 
управлението от собствеността прави 
възможно огромното натрупване на соб-
ственост"9.

В икономиката, където господстват 
корпорациите, действието на пазарните 

7 Пак там, с. 65-66.
8 Пак там, с. 67-68.
9 Пак там, с. 65-66.
10 За това вж. по-подробно анализа в Книга първа, глава III: Концентрацията на икономическата мощ, с. 72-78.

механизми сериозно отслабва. За такава 
икономика е характерно наличието на нем-
ного производители, съществено огранича-
ващи ценовата конкуренция, забелязва се 
тенденция за твърдост на цените. Това е 
икономика на администрираните цени и 

на контролираните пазари. Конкуренция-
та не се проявява тук само като конкурен-
ция на цените, а по-често като конкуренция 
в сферата на качеството на продукцията и 
на обслужването на клиентите.

В книгата си А. Берли и Г. Мийнс за пър-
ви път извеждат показатели и привеждат 
данни за концентрацията на производство-
то и капитала в сектора на крупните кор-
порации. Изследването им показва, че 600-
те най-крупни корпорации контролират две 
трети от промишлеността в САЩ, докато 
делът на 10 милиона малки еднолични фир-
ми е само една трета10. Тази статистика 
става по-късно важен аргумент в рито-
риката на кандидата за президент Ф. Д. 
Рузвелт, че в новите условия държавата 

трябва да излезе на преден план и да за-

щити обществените интереси. 

В новите условия, според А. Берли, мо-
тивът за печалбата губи своето досегаш-
но индивидуалистическо значение. "Героиче-
ската" роля на предприемача, изобразена от 
Й. Шумпетър, буквално се разтваря в колек-
тивното ръководство. В корпорацията се 

осъществява процес на "самосоциализа-

ция" вследствие на разпределянето на ак-
ционерната собственост между малките и 
средните акционери, пенсионните фондове 
и застрахователните компании. За това 
помага и социално-отговорното управление 
от страна на мениджърите.

Когато влиза в "мозъчния тръст" на Ф. 
Д. Рузвелт, тридесет и шест годишния 
Берли смята, че главната беда на Америка 

е изключително високата концентрация 
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в промишлеността. По неговите разчети 
шест хиляди директори на различни компа-
нии практически контролират цялото про-
извoдство в САЩ. Според него това води 
до застой и сковава производителните 
сили на обществото. 

А. Берли съсредоточва вниманието си 
върху социалните последствия от моно-

полизацията. По неговото мнение, крупни-
те монополисти отдавна са престанали да 
се грижат само за заплащане на дивиден-
тите и ръководството на стопанството, 
те се стремят към властта. Много пове-
че те приличат на принцове и министри, 
отколкото на предприемачи и търговци. 
Техните мотиви може по-лесно да се разбе-
рат, ако се изучава царуването на Алексан-
дър Македонски, например, а не икономиче-
ската теория на бащата на политическа-
та икономия Адам Смит. Берли съвсем не 
е противник на големия бизнес като такъв, 
но счита, че "князете в икономиката" тряб-
ва да се поставят под контрола на държа-
вата, защото безкрайната война в тяхна-
та среда на всеки против всеки, която се 
изразява в убийствена конкуренция, вкарва 
страната в бездната на кризата.

Ако не бъдат проведени тези рефор-
ми, пише Берли "в течение на сравнително 
кратко време, да кажем двадесет години, 
американската и руската система ще бъ-
дат много приличащи една на друга. Няма 
голяма разлика в това, дали цялата иконо-
мика се ръководи от комитет от комисари 
или от неголяма група директори". Той виж-

да бъдещето на САЩ в това да се създаде 

"чисто неутрална технокрация", водеща 

икономиката на основата на "колективи-

зъм без комунизъм"11.

През 1955 г. излиза още една значима 
книга на А. Берли – "Капиталистическата 

революция на двадесетото столетие" 

(The 20th Century Capitalism Revolution, New 
York, Harcout, Brace, 1954). В нея той много 

сериозно застава на страната на крупни-
те корпорации. Според него, заради голя-
мата си мощ и влияние, а също и поради 
огромните си ресурси, те са двигатели на 
техническия прогрес и на модернизацията 
на икономиката. В своя труд той нарича 

крупните корпорации "революционни еле-

менти на съвременното общество". За 
това и за други негови идеи, противниците 
му често го наричат "адвокат на дявола". 

През 1957 г. излиза книгата му "Приливи 

на кризите" (Tides of Crisis, 1957), през 1959 
г. – "Власт без собственост: За ново 

развитие на американската политическа 

икономия" (Power without Property: A New 
Development in American Political Economy, 
New York, Harcout, Brace 1959), а през 1962 
г. – "Латинска Америка: Дипломация и 

действителност" (Latin America: Diplomacy 
and Reality, New York, Harper & Row 1962). 

Проблемите на отделянето на собстве-
ността от контрола се анализира и в след-
ващите работи на А. Берли, вкл. и в книгата 
му "Власт" (Power, New York, Harcout, Brace 
& World, 1967). В нея той пище: "Капиталът 
остава на място. Съхранява се и капита-
лизмът. Единствено изчезващата фигура е 
капиталистът".

Берли превъзнася достигнатото равни-
ще на организация на американското обще-
ство в книгата си "Американската иконо-

мическа република" (The American Economic 
Republic, 1963), съединяваща, според него, 
"демократическия процес" и "етическия 
фактор", материализирани в системата на 
социалното осигуряване, частните пенси-
онни и благотворителни фондове. Държава-
та, Берли изобразява като надкласова сила, 
изразяваща интересите на различните 
слоеве от населението. По неговото мне-
ние, тя вече преразпределя националния до-
ход в полза на семействата с ниски доходи, 
предотвратявайки кризите и смегчавайки 
цикличните колебания на икономиката. Бер-

11 Цит. По Яковлев, Н. Н., Франклин Рузвельт, 1969. Человек и политик /изд. 2-е/. М.: "Международные отношения", с. 161.
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ли е поддръжник и на теорията за "народния 
капитализъм", която по това време има се-
риозни поддръжници. 

Много от работите на другия аме-

рикански институционалист – Г. Мийнс, 

имат конкретен и практически характер. 
Своето първо изследване за особеностите 
на динамиката на цените във висококон-
центрираните отрасли на американската 
промишленост той прави в периода на "Ве-
ликата депресия" (1929-1933). Това изслед-
ване – "Индустриалните цени и тяхната 

относителна негъвкавост"(Industrial Price 
and Their Relative Inflexibility, Washington, 1935) 
през 1935 г. е представено във вид на спе-
циален доклад пред американския Конгрес.

След Втората световна война, изуча-
вайки динамиката на цените в стомано-
добивната промишленост на САЩ през 
периода 1953-1958 г., Мийнс показва, че 
въпреки ненатовареността на производ-
ствените мощности и отсъствието на 
повишено търсене на стомана, цените са 
нарастнали с 34 %, макар че в същото вре-
ме индексът на цените в икономиката се 
е повишил всичко на всичко с 8 %. Анали-
зът, публикуван през 1959 г. под названието 
"Администрираната инфлация и държав-

ната политика" (Administered Inflation and 
Public Policy, Washington, 1959), се използва 
като важен аргумент за обосноваване на 
антимонополната политика на прави-

телството на президента Джон Кенеди. 
Борбата със стоманодобивните гиганти в 
Америка завършва с въвеждането на т. нар. 
"ценови ориентири".

Г. Мийнс доказва, че този тип инфлация 
(известна също под названието "инфлация 

на разходите") е невъзможно да се лекува 
с помощта на обикновените методи, из-
ползвани дотогава в парично-кредитната и 
бюджетната политика на държавата. Тези 
свои възгледи американският институцио-
налист развива и в публикациите след вой-
ната: "Колективният капитализъм и ико-

номическата теория" (Collective Capitalism 

and Economic Theory,//Science, 1957, August 
16), "Властта над ценообразуването и об-

ществения интерес" (Administered Pricing 
Power and the Public Interest, New York, 1962), 
"Корпоративната революция в Америка: 

Икономическа реалност и икономиче-

ска теория" (The Corporation Revolution in 
America: Economic reality vs. economic theory, 
New York 1962), "Корените на инфлацията" 

(The Roots of inflatio// SWith Blair et. at. New 
York, 1975).

Въпреки, че е остър критик на корпо-
рациите в годините на кризата, разобли-
чавайки онези от тях, които използват 
пазарната си мощ за повишаване на цени-
те, Мийнс все пак предполага, че законо-

дателството, а също и профсъюзите ще 

станат онази уравновесяваща сила, коя-

то да неутрализира многото отрицател-

ни последствия на корпоративната сис-

тема, съхранявайки при това позитивните 
елементи на колективния капитализъм и 
осигурявайки по-ефективно и равномерно 
разпределение на собствеността и дохо-
дите.

Мийнс, както и много други институ-
ционалисти, възлага функциите на контрол 
и регулиране на държавата. Той е привър-

женик на създаването на държавен сек-

тор в икономиката, който по неговото 
мнение е длъжен с течение на времето 
да се разширява, като осигурява база за 
усилване на намесата на правителството. 
Според него, един от механизмите за наме-
са на държавата е контролът над крупните 
корпорации и ограничаване на тяхната дей-
ност в случай на необходимост.

Г. Мийнс, както и У. Мичъл – един от 
основателите на американския инсти-
туционализъм, препоръчва създаването и 
разширяването на системата за социал-
но застраховане и въвеждане на систе-

ма на колективните договори по отно-

шение на работната заплата. Нещо по-
вече, отивайки по далеч, той предлага да 
се въведат също договори между съюзите 
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на предприемачите и тези на потребите-
лите за регулиране на цените на стоките 
и услугите.

Г. Мийнс подкрепя възгледа за необ-

ходимостта от национално планиране. 
В основата на планирането, според него, 
трябва да лежи отчитането на основните 
производствените ресурси и основните 
потребности в мащабите на страната. 
То трябва да касае преди всичко разпре-
делението на новите капиталовложения в 
основните отрасли. Работите на Г. Мийнс 
по изучаване в края на 20-те и началото на 
30-те години на миналия век на ключова-
та роля на най-крупните 200 нефинансови 
корпорации в икономиката и системата 
на техните финансови връзки служи като 
важна съставна част на обосновката на 
приетите в годините на "Новия курс" за-
кони за контрол над операциите с ценни 
книжа и холдинг-компаниите в отраслите 
на комуналното обслужване.

Г. Мийнс разглежда еволюцията на об-
щественото производство като движение 
от натурално стопанство към "атомис-
тична икономика", от нея към "частен ка-
питализъм", а след това към "колективен 

капитализъм". Според него, последният 
се различава съществено от "частния ка-
питализъм" като социално-икономическа 
система. Крупните корпорации, по мнение-
то на Мийнс са "велики предприемателски 
колективи", и системата, състояща се от 
тях или намираща се под тяхно господ-
ство, напълно може да бъде наречена "ко-
лективен капитализъм". 

Мийнс разглежда "колективния капи-
тализъм" като принципиално нов етап от 
развитието на капиталистическата сис-
тема и оптимистично оценява нейните 
перспективи. По неговото мнение, глав-
ните признаци на прехода от "частния ка-
питализъм" в принципно нова "система" – 
това е дифузията на акционерния капитал 
и присъщото на корпорацията отделяне 
на управлението и контрола над производ-

ството от собствеността върху капита-
ла. Протеклата "управленска революция" 

довежда, според него, до независимост на 
управляващите от собствениците и на 
загубване от страна на собствениците 
на реалната власт над корпоративните 
предприятия.

Корпорацията се е превърнала в ня-

какъв нов "социален институт", който 
отразява обществените интереси. Дей-
ността й на този етап се оценява вече 
не само въз основа на критерия за получе-
ната печалба, но и на базата на "крите-
рия за социална отговорност". Мийнс се 
изказва положително и за практиката на 
"вътрешно фирменото планиране", което 
по неговите думи, довежда до "рационално 
използване на ресурсите".

Като оценява настъпилите промени в 
икономиката, той подчертава, че тези из-
менения са такива, че възниква необходи-
мостта да се подложи на реконструкция 
традиционната икономическа теория във 
всичките й основни раздели и да се форму-

лира нова теория, която трябва да даде 
представа за условията, при които ще се 
достигне действена взаимовръзка между 
интересите на корпорациите и на обще-
ството.

Това трябва да бъде последвано от 
икономическа реформа, която да осигу-
ри пълна координация на интересите на 
монополите с обществените интереси. 
Същността на предлаганата реформа се 
състои в това държавата да регламенти-
ра дейността на корпорациите за сметка 
на установяване на максимален предел на 
цените и дивидентите. Той предлага също 
да се измени системата на заплащане на 
мениджърите, за да ги ориентира към дос-
тигането на "обществени ползи" и мате-
риално да бъдат поощрявани за постига-
нето им.

Оценявайки по-късно, в една от свои-
те статии, опита на "Новия курс" Мийнс е 
принуден да признае, че никаква цялостна 
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теория, която да е служила като надеждно 
ръководство за политика не е имало нито 
тогава, нито по-късно. Институциона-
листите отхвърлят неокласическата 
теория, но не и теорията и практиката 
на "свободното предприемачество". От-

съствието на алтернативна концепция 

придало прагматически характер на 

търсенето на "среден път" между двете 
"крайности" – приципа на централизирано-
то планиране и приципа laissez-faire.

В заключение можем да кажем, че при-

носът на Г. Мийнс се изразява в това, 

че разработва доктрината за админи-

стративните цени в качеството на 

алтернатива на ортодоксалната ико-

номическа теория. В рамките на тази 
доктрина той дефинира важни понятия 
като административни цени, админи-
стрирана инфлация, съвременна корпора-
ция и необходимост от държавно вмеша-
телство в регулирането на икономиче-
ската дейност.

Той внася и значителен принос в раз-

витието на индикативното общонацио-

нално планиране на икономиката. Макар, 
че трудовете на Г. Мийнс не се оценяват 
високо от ортодоксалания икономикс, от-
ношението към научните му постижения 
от страна на пост-кейнсианците и инсти-
туционалистите е много положително. В 
съответствие с неговата "иконоборче-
ска" природа, той разработва собствена 
теория, без да се мъчи да сформира школа 
от последователи. Обаче неговите идеи 
продължават и до днес да оказват силно 
влияние върху теорията и възгледите на 
икономистите с различна ориентация в 
течение на повече от петдесет години.

Няма съмнение, че запознаването с 
произведенията на двамата известни 
американски институционалисти, има не 
само характер на исторически преглед 
на техните идеи, но и възможност да се 

използва подходът им при изследването 
на сложните икономически процеси, про-
тичащи днес. Глобализацията на кризата, 
която води до криза и на институциите и 
на националните икономики изисква нови, 
нестандартни решения, целенасочени и 
отговорни действия от страна на всички 
правителства.

"Моето мнение – пише Д. Гущеров в 
предговора към изданието – е, че в тази 
книга няма готови отговори, но има го-

тови въпроси, играещи ролята на научни 

задания, а често пъти правилно структу-
рираното изследователско задание е по-
важно дори от самото последващо изслед-
ване"12. Затова днешната криза, според 

него, трябва да бъде разглеждана като 

криза на дифузиралата собственост.
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