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„WOPROSY EKONOMIKI“

(Zagadnienia ekonomiki) wyd. Instytut Ekonomiki A. N. Z. S. R. R. Miesięcz
nik. Główny redaktor — K. W. Ostrowitianow.

Nr 1. Od redakcji: Czasopismo „Zagadnienia ekonomiki” jest, organem 
teoretycznym, naświetlającym zagadnienia radzieckiej ekonomiki (polityczna 
ekonomia socjalizmu, aktualne problemy gospodarcze) i gospodarki krajów ka
pitalistycznych (problemy imperializmu i ogólnego kryzysu kapitalizmu, walki 
dwóch obozów, kryzysu kolonialnego, krytyka i demaskowanie imperialistycz
nej reakcji pod wodzą St. Zjednoczonych i jej pomocników — prawicowych 
socjalistów). W czasopiśmie znajdą także oświetlenie zagadnienia gospodarki 
krajów ludowej demokracji i dróg ich rozwoju w kierunku socjalizmu w so
juszu z Z. S. R. R. i w oparciu o jego doświadczenia, w oparciu o zawsze zwy
cięską teorię marksizmu-leninizmu. W czasopiśmie znajdą także oświetlenie 
kwestie statystyczne, historii gospodarczej itp. Czasopismo stawia sobie jako 
zadanie współdziałanie przy likwidacji braków w pracy radzieckich ekonomi
stów przez rozpatrywanie aktualnych zagadnień w duchu marksizmu-leninizmu 
i ostatnich wskazań partii.

G. Kozłow: Lenin i Stalin jako twórcy ekonomii socjalizmu. K Ostro
witianow: Socjalistyczne planowanie i prawo wartości. M. Gutcajg: Eko
nomiczne sprzeczności współczesnego amerykańskiego kapitalizmu.

Odczyty i dyskusje. O rezultatach i kierunku prac Instytutu ekonomiki A. N. 

Z. S. R. R. (stenogram odczytu dyrektora Instytutu — K. W. Ostrowitiano- 
wa na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu. Ogólne sprawozdanie z dyskusji 
w dziedzinie ekonomiki patrz niniejszy tom „Przeglądu Socjologicznego” 
str. 537—546).

Krytyka i bibliografia. Książka o prawidłowościach wojennej gospodarki 

Z. S. R. R. Recenzja redakcyjna z książki N. Wozniesieńskiego pt. 'Wo

jenna gospodarka Z. S. R. R. w okresie Wojny Ojczyźnianej. 1947. Str. 192. 
Prof. W. W. Danilewskij: Rosyjska technika. 1947. Str. 484 .Rec. K. Kli- 
mienko. Recenzja nosi tytuł: Cenna praca z dziedziny rosyjskiej techniki. 

Książka ta, jak zaznacza recenzent, jest pierwszą pracą tego rodzaju, materiał 
w niej zebrany świadczy o tym, że całego szeregu wielkich odkryć i wynalaz
ków po raz pierwszy dokonano na Rusi i w Rosji. Techno-ekonomiczne podej

ście zamiast marksistowsko-leninowskiej analizy. Recenzja E. Szifrina 
z książki S. Wiszniewa pt. Przemysł krajów kapitalistycznych w czasie dru

giej wojny światowej... str. 224.
Nr 2. 100-lecie „Manifestu Partii Komunistycznej“ (kilka artykułów pod po

wyższym tytułem). W. Maslennikow: Niektóre cechy obostrzenia ogólnego 

kryzysu kapitalizmu. L. Opacki: Zubożenie mas pracujących krajów kapi

talistycznych i pogorszenie się ich odżywiania. (Przegląd materiałów).
Odczyty i dyskusje. Przeciw antymarksistowskiemu naświetlaniu gospodarki 

krajów kapitalistycznych. Dyskusja nad pracą zbiorową pt. Wojenna gospo

darka krajów kapitalistycznych i przejście do gospodarki pokojowej. 1947. 
Str. 438.
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Krytyka i bibliografia. Rec. S. Pokrowskiego pt. O przedkapitalistycznych 

formacjach w Rosji z pracy P. I. Liaszczenko: Historia narodowej gospo

darki Z. S. R. R. t. I. 1947, str, 663,

Nr 3. I. Gładkow: Zagadnienia ekonomii politycznej w przedpaździerniko- 

wych pracach J. W. Stalina. L. Berri: Gospodarcza rola specjalizacji w socja
listycznej gospodarce.

Recenzja z książki Kontrola robotnicza i nacjonalizacja przemysłowych przed

siębiorstw Piotrogradu w latach 1917—1919. T. I, Zbiór dokumentów, 1947, 
str. 492.

Czasopismo podaje wykazy książek, artykułów i recenzji z dziedziny ekono
miki i nauk pokrewnych, które pojawiły się w Związku Radzieckim.

J. L.

„PŁANOWOJE CHOZIAJSTWO”

Politiko-ekonomiczeskij żurnał Gospłana (Planowa gospodarka. Polityczno- 
ekonomiczne czasopismo Państwowej Komisji Planowania). Red. Nacz. G. P. 
Kosiaczenko.

R. 1948 Nr 1. B. Sucharewskij: Ożywiony powojenny rozwój gospodarki 

socjalistycznej. G. Kozio w: Manifest komunistycznej partii o prawach eko
nomicznego rozwoju społeczeństwa.

Krytyka i bibliografia. N. Wozniesienskij: Wojenna gospodarka Z. S. R. R. 

w okresie Wojny Ojczyźnianej (rec. K. Ostrowitianow). Recenzja I. Dwor
kin a pt. Przeciwko wypaczaniu leninowskiej nauki o imperialiźmie z pracy 
zbiorowej pt. Wojenna gospodarka krajów kapitalistycznych i przejście do go

spodarki pokojowej.

Nr 2. L. Gatowskij: Planujące socjalistyczne państwo jako źródło rozwoju 

radzieckiej gospodarki. Rec. T. Kozłowa pt. Przeciwko odrywaniu statystyki 

od praktyki socjalistycznego budownictwa z książki G. S. Krejnina: Kurs 

statystyki w krótkim wykładzie. 1946.
J. L.

„IZWIESTJA AKADIEMII NAUK S. S. S. R.“
Oddielenije Ekonomiki i Prawa

R. 1948 Nr 1. Recenzja kand. nauk ekonom. J. Kronroda pt. Teoria pie

niądza i obrotu pieniężnego z książki prof. G. A. Kozłowa pod tym samym 
tytułem.

Nr 3. Prof. A. W. Karass: Zagadnienie własności w ..Manifeście Partii Ko

munistycznej“. Recenzja A. I. Kazarina z X tomu „Dzieł“ Diderota (1947, str. 
568, nakład 5000, Gospolitizdat).

Nr 4. E. I. Zaozierskaja: Manufaktura za Piotra l. 1947, str. 188, nakł. 
3000. Recenzent — W. I. S orno w.


