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ник мотао ауторитативније користити. Било би можда нужно 'осно- вати посебан орган који би ce посветио систематском сређивању свих прописа и сваке године иж повремено објављивао службена издања пречишћених текстова позитивног права.Указујући на ово питање не умањујем значај појаве Зборника 
прописа HP Србије, који ће не само корисно послужити пракси и теорији нашег ирава, већ свакако бити и потстрек за даљи системат- ски рад на сређивању пречишћених текстова нашег позигивног

Д. Ђ. Денковић

André Philip: LA DÉMOCRATIE INDUSTRIELLE. Paris, Presses Universitaires de France, 1955,Атадре Филип, професор Пјравног факултета y Сарбрикену, аутор више радова из области историје радничких покрета и са- времене привредне историје (L’Angleterre moderne, Paris, 1926; Le problème ouvrier aux États-Unis, Paris, 1927; L’Inde moderne. Paris, 1930; Trade-Unionisme et syndicalisme, Paris, 1936; La crise et l’économie dirigée, Paris 1935, итд.) објавио je после Другог светсжог рата два већа дела: L’Europe unie et sa place dans l’économie internationale (Paris, 1953) и La démocratie industrielle. У првом делу анализирано je савремено светско тржиште и прииаване- су разне међународне оргакизације чији je задатак да олакшају робну размену између појединих земаља. Нарочита пажња указана je проблему економ- оке и политичке оарадње европских држава и мерама које треба да ирипреме услове за њихово уједињење. Међутим, друго дело по- буђује посебан интерес по изложеним основним концепцијама и по томе што je добар део тог рада посвећен Југославији. Ово дело претставља y неку руку наставак прве кнлге, само, док су y прет- ходном делу -утлавном приказивани организациони облици будуће европоке заједнице, дотле je овде требало објаснити друштвену садржину једног оваквог политичкот организма и дати његово те- ориско оправдање, што je учињено развијањем тезе о такозваној иидустриској демократији.Основне идеје аутора, од којих неке нису нарочито нове, са- стоје ce y томе да je главна тешкоћа западних демократија y не- заинтсрееованости радничке класе за посао који свакодневно обав- ља. Уколико ce жели остварење једне онажне привреде y Евро- пи, неопходно je иаћи средства и методе путем којих би ce по- стигла максимална заинтересованост радника за већу, ефикаснију и јевтинију ттроизвсдњу. - Капиталистичка класа je покушавала то- ком XIX и XX века да нађе та средства и методе. Боллг и ефи- касиији начин плаћања радника (према постигнутим резултатима) није био довољан да реши овај проблем. Зато су капиталисти при- ступили другим мерама. Они су обезбеђивали y неким случајевима извесно учешће радника. y деоби добити предузећа или чак и y власништву над ислим. Затим су покушали да то постигну изме- ном физичких и психичжих услова рада, да тај рад прилагоде чб- веку. Посебна пажња посвећена ,је питатву унапређивања радника према успеху y раду и према стажу, обавештавању радника о при- роди и значају посла који обавља предузеће, тражењу од радни- ка да дају сутестије за болау организацију производње итд. Исто- времено ce водило рачуиа о бољем уређењу радних просторија, о њиховом грејању, осветљењу, ветрењу, затим о ритму.рада, пауза- ма и слично.



ПРИКАЗИ 95Међугим, аутор сматрада су све ове мере недовољне и да оне код радника не уклањају ooehai&e зависиости које трпи радник -и које je, према аутору, чак много теже него осећање да je екагвло- атисан, што je код њих створило неповерење према власнику пре- дузећа и неку врсту апатије (с. 32). Основно je да радници преуз- му један део одговориости и права y вези с организа!цијом произ- водње y предузећу. Зато ce y разним земљама почело приступати оснивању радничжих комитета y фабрикама који. углавном имају саветодавни карактер и иреко којих колективи радника треба да буду информисани о свима битним стварима y вези са радом пре- дузећа, да буду коноултовани по одређеним шитаиљшиа. Ови коми- тети могу да Спроводе извесну финансиску контролу над ра!дом предузећа, да учеетвују утехнччкој орпанизајцији производње и да имају мања или већа права y аигажовању или отпуштању радиика.Али да би цео овај систем дао потребне резултате, да не би долавило до извесиих парцијалних акција које би мотле донети  привремене корисги изоловаиим радЈничким колективима, али бити од штете за привреду целе земље, — потребно je да фабрички ко- митети буду подупрти „синдикалиим: радничким покретом, моћиимх 
•л добро оргаввизоваЈгим, когји би иигервеиисао ne y орланизачдаји предузећа, него y општем планирању тржишта које детерминише реалие цене и реалну расподелу дохотка. између друштвеиих кла- са“ (60). Оваква синдикална организација би, пратећи економеки развој земље, могла y иравом часу да засстева повећање надница не доводећи y питање општи привредни просперитет земље. Она би y име радника склапала колективне уговоре, покретала односно одобравала покретање пвпрајкова од стране појединих гругва рад- ника или читавих синдикалгних савеза. С друге стране, „оиа мора да тражи учествовање y доношењу свих одлука које одређују еко- номску политику земље“ (99). Према томе она треба да има- битну улогу y економском и политичком животу једне зеиље, Поред то-га, заклаучује аутор, овакав моћаи раднички покрет би, нарочито y ве- ћини евроткжих земаља, где ce мношгво политичисих партија по- јављује све више и више као фактор нестабилиости и нереда, им» задатак да предузме ивицијативу y вези с окушвањем задружних и 1СЛИЧИИХ 'арганжација к-оје претставЈваЈју сељаке, a тако исто и лево оријентисаних политичких партија „око једног заједничког програма -одбраие права радника и организације економског живо- та земље y општем интересу“ (111). .Горе изнета теорија допуњава ce излагањем њене практичне примеие y појединим земљама, и то на првом месту y Југославији,. као земљи са радничким самоуправљањем, затим y Фраицуској и најзад y оквиру будуће уједињене Европе.Излагаању о Југославији аутор je пришао оа пуно добре воље и објективности, али je ње<гова грешка y томе што je на неких 6-6 страница хтео да анализира и д5 свој суд доеловно о свим дру- штвеним, економским и политичкихг ироблемима наше земље. Кад ce још има y виду да je он био упућен једиио на узак круг извора објављених на фраицуоком језику, иа ни њих иије користио пот- пуио, као и да je провео сасвим кратко време y нашој зеиљи, — онда je разумљиво што су му ce поткрале разне мање или веће омашке, површни и нетачни подаци о иизу иитања, потрешгаи за- кључци итд. У недостатку иростора немогућно je упуштати ce y детаљнију оцену разних анализа и закључака које писац даје y вези са привредом Југославије, али треба напомеиути да ce, с обзи- ром на карактер књиге, могло очекивати, да ће он највише говорити о проблему и искуствима радничког самоуправљања код нас. Ме- ђутим, о томе je релативно врло мало речи. Аутор y начелу при- хвата теориску оправданост, неминовност и ефикасноет ове уста- 



96 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАнове, али сматра да ће y практичној примени ових принципа бита врло много тешкоћа с 'обзиром на неписмеиост, конзервативност, саевим ниску техничку културу и сељачки менталитет великог дела нашет радништва.- Он зато сматра да je радничко управљање предузећима показало више резултата y Словенији и северној Хр- ватској, где je радничка класа знатно уздигнутија и свеенија, него y Босни, Македонији и Црној Гори (160, 161).Укратко, и поред наведених примедаба, и поред извесних нео- снованих и нетачних анализа и судова о нашој земљи, аутор сматра да Југославија остварује један смео експеримент, да га остварује понекад са извесним оклевањима и. лутањима, али страсно, оду- шевљено, са циљем да едеал радничког самоуправљања и админи- стративне децентрализације прилагоди практичним потребама и да би западне земље требало да овај- експеримент, који ce заиста раз- вија y правцу демократсжрг социјализма, прате с интересом и сим- патијама. Овај експеримент, завршава аутор, изражава вољу да ослсбоди човека, и уместо да га потчини свемоћној администра- цији, жели да му допусти да y евом свакодневном животу уче- ствује y управљању сопствеиим пословима (165, 166). Уосталом да аутбр псжазује најбољу вољу да схвати и разуме нашу стварносг, види ce и по томе што он, истина псд извесним условима, прихва- та чак и оправданост постајања тзв. једнопартиског система y на- шој земљи, што je заиста доста -редак случај код интелектуалаца на Западу.После анализирања „југословенског експеримента“ аутор пре- лази на излагање искустава које je постигла Фраицуска y вези с економско-друштвеним преображајима којима je приступила после Другог светског рата, износећи притом више сугестија и предлога заонованих на раније изложеним концепцијама, помоћу којих би требало решити ииз друштвених и економских проблема ове земље који не допуштају одлагање.Развијајући даље свој систем индустриске демократије аутор прелази на његову примену y оквиру једне економски и политички уједињене Европе. За стварање једне такве заједнице потребно je претходно решити велики број прсблема y вези са ублажавањем, a касније и постепеним укидањем царинских и девизних ограни- чења, изједначавањем услова индустриеке и аграрне производње y разним европским државама и образовањем заједничког тржи- шта. Он y том смислу предлаже низ мера, међу којима напр. проширење права, Еврогкже Заједнице за угаљ и челик, као и осни- вање нових организација супранационалног карактера које би све заједно довеле до тога да Еврола оствари потребан напредак y по- љопривреди, да елиминисањем заосталих и бољом опремом и спе- цијализацијом постојећих предузећа подигне продуктивност рада и повећа индустриску производњу, да обезбеди индустријализацију неразвијених облаети (Грчке, Туреке, јужне Италије и Југослави- је —• пошто аутор укључује y свој систем и нашу земљу) и да тако омогући постепено стварање једне солидне економске целине, до- вољно снажне да би Европа могла да ce 'појави, уз САД, и на свет- оком тржишту које би y међувремену такође било ттостушно либе- рализовано.Аутор зна да би y овако економски уједињеној Европи капи- талистичка класа била још јача, па би зато требало да раднички синдикални покрети пређу своје националне оквире. Иначе, не буду ли тако учинили, они ће;, како аутор каже (L’Europeunie. . ., 352), ри- зиковати да ce нађу разједињени, везани за своје националне држа- ве и неће ce моћи с успехом сутаротставити капиталистима организо- ваним на једном вишемнивоу. A ако на време предузмумере даство- ре снажне радничке организације, које би могле.да узму дуног уче- 



ПРИКАЗИ 97шћа y раду европских економских и политичких институција, онда могу привудити моћни и на европском ллану организован „прогре- сивни капитализам”, како na писац назива, да радницима плати мно- го веће наднице и да им свакако учини и друге уступке. Јер, y инду- стриској демократији, како иам je аутор претставља, капитализам ће битм y стању да учини овакве уступке, „али он то неће учииити ако на то није присиљен“ (La Démocratie industr., 288).To. би била углавном суштина индустриске демократије она- ко како je теориски и практично замишља аутор, и то примењена прво y оквиру Европе, a касније и y ширим сразмерама. Ова тео- рија, изложена иначе живо и занимљиво, иако са честим дигре- сијама и мнотим детаљима, због чега ce понекад тешко прате основ-. не идеје, — садржи, као што ce то већ види из претходних изла-- гааа, низ противречноети и нерешених питања. Кад ce ова кон- струкција посматра y целини, онда je јасио зашто напр'. аутор, за- лажући ce за потребу што већег стимулирања радника, не иде до краја и не предлаже да раджгци стварно угарављају предузећима. Ова теорија истовремено показује напор аутора да уочи и да ука- же на огромне привредне и полигичке тешкоће са којима ce боре земље „слббоднот света“ и жељу ’ да ce- пронађе систем који би уклонио те тешкоће и омогућио нови процват и успон тих старих и водећих земаља капиталистичког света, заједно са великим .бројем „нових земаља“, бивших колонија итд., које би ce привредно по- дигле благодарећи напорима развијених капиталистичких држава. Овим би ce истовремено посредним путем ослабиле „комунистичке земље“ и умањила ефикасност њихове пропаганде. У вези с овим треба додати да данас, како верује' аутор, исход борбе између Исто- ка и Запада не зависи само од војне снаге, него и од тога хоће ли западне силе успети да подитну из заосталости азиске земље, на првом месту да индустријализују и извуку из беде Иидију, или ће то пре учинити Русија са Кином (256). ' ' ’Међутим, очигледно je да ии иидустриска демокр-атија, онако како je излаже аутор, чак и кад'би ce y потпуности остварила, не може бити тај спасоносни систем зато. што она, y жељи да по- стигне реформисање и оздрављење капиталистичкот друштва и ње- гово 'оспособљавање за даљи живот, носи y себи све битне 'против-' речности баш тог истог друштва. Ć друге стране, и само остваре- ње свих тих лепих.и великих планова, на којима би почивала та демократија, зависи, како je на више места истакао писац, од оби- лате и то пре свега материјалне. помоћи САД, па зато он апелује на ову водећу капиталистичку силу да ту помо-ћ пружи, потсећа- јући на славне дане када je Велика Британија y току XIX века, као земља са најснажнијсм привредом y том времену, са више схватања одговорности ‘Обезбеђивала слободну. међународну робну размену и када je спроводила 'систематску политику инвеетиција y неразвијеним земљаага (тј. пре свега y својим колонијама), улажу- ћи y те инвестиције непрекидно y року од 75 година просечно сва- .ке годиие по 8% од свот иационалног дохотка. Аутоар, не без гор- чине, пребацује Сједињеним Америчким Државама да оне, постав- ши наследник Велике Британије, иису оокавале довољно схватања своје одговорности и обавеза y односу на питања међународне ра- змене, него су напротив увеле и стално појачавале свој систем ца- ринске заштите итд. (250, 251). Све ово ие дозвољава да ce верује да ће САД, чак и кад би биле сиремне да пруже сву ту пoMoћ за остварење горњих .планова, имати довољно разумевања и добре воље да омогућавају ратвитак баш такве демократије која би, како подвлачи аутср (L’Europe unie..., 358, 359) водила управо ка ства- рању једне Евроле економски и политички улево оријентисане.Др. Велимир Васић


