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  قبضه کرد یدر شورو
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  یاقتصاد ثانو
 -افتهيت سازمان ي اختالس، فساد، جنا-  اشینيرزميوجوه ز گريو د. س.ش.ج.ه اياقتصاد سا

 یدستگاه ها  ازیاري بسیآلودگبه ] ن وضعيا... [ نظام کمک کردیت به فروپاشينها در
 با مقامات یف خط ارتباط عموديا تضعيقطع   وی دولت- ی هرم حزبیکنترل درون  ویحکومت
را به  )مقامات(   نومن کالتورها)یا گروهي (یق شخصي که منافع و عالیطورب. شد منجر

، یراتور امپی برای شومی آمدهاین پيا قدرت سوق داد و  ثروت ویر رسميد و غيمنابع جد
  .اقتصاد داشت ه، نظام، وياتحاد

   پروسمنیگوري                                                    گر
  

  دریق بحران اقتصادي موجب تعم١٩۶٠انه دهه يم  ازیع اقتصاد ثانويرشد سر و ظهور
  . شدی اقتصاد شورويی نهایختگيهم گس از  و١٩٨٠دهه  اواخر

  فيشل آلکسيترمل و م.رجيمي                           والد                     
  

ک ين حال، رشد آن را تحريع در ف داد، ويمصرف را تخف  بازاری هایه کاستياقتصاد سا
  آورد وید ميافته را پدي سازمان یاقتصاد  تبه کاریها  ها رشد گروهیوجود کاست... کرد

  . شودیم  جامعه منجریاسيس  وی اجتماع-ی  اقتصادی ثباتیآن به ب پس از
  ناياجيانا کوري                                                 تات

  
 است؟ البته، یتيش واجد چه اهم.ا.ک.درون ح  دریاسيش سيگرا وجود دو  بریپافشار

ها،  سنت د وي، به سبب عقایاصل کاربرد محو  پس ازیحت  خود دارند وی برایافکار، عمر
سم، دوش به ياليسوس سم ويتالين نکته فراتر، مادام که کاپيا از.  مانندیم ماندگار، یتا حدود

دهه  در.  کردی رسوخ میگريک نظام به دي ه ها لزوما ازينظر و دوش، وجود داشتند، افکار
 یجفر کاگو ويدانشگاه ش دمن ازيلتون فري بازارآزاد می افکار افراط١٩٨٠ و ١٩٧٠ یها

، یوي، بولیلي چون شی مختلفیسران کشورها افت، وي ی جهانیاتي حديساش از هاروارد تجد
  .رفتنديرکود پذ  تورم ويیه ها را همچون درمان نهايلهستان آن نظر ا ويتانين، بريآرژانت
 درباره یشه اين انديچن. شدند ن افکاري مجذوب ایاتحاد شورو  درین زمان، کسانيهم در

ان يها قبل جر مدت ک که ازيال دموکراتيوند سوس با ریدرون اتحاد شورو آزاد در بازار
  . شدرجو داشت جفت و

ست يدر حزب کمون  ویجامعه شورو  دريیشه هاين اندي چنیماندگار شدن و شه داري ریبرا
ک بخش ي.  بودندیم کار  دری خارجیروهاين ق، ويسنت ها، عال ش ازي بیزيست چي بایم
 آن افکار روشنفکران در ش ازي بیت سهمسي بای قاعدتا میاتحاد شورو در ک قشريا ي

 طبقه دهقانان بود، و  دريین عالقه هاي، چنیخ شوروين تاري نخستیدهه ها در. داشته باشند
 نپ من ها، که یعنين، يشيه داران پيسرما  وینه دهقانيش زمي با پيیله قشرهاين ها به وسيا

ن که اتحاد يهم.  شدندیل ميتکمبودند،  دواريش از انقالبشان اميت پيبه بازگرداندن موقع



 

 ی به صورت کارگران کشاورزیمزارع اشتراک  ویمزارع دولت  دهقانان را دریشورو
 ی برایشالوده دهقان د، ازي را آفریبس بزرگ طبقه کارگر  کردن کشوریبا صنعت درآورد و

  : رشکل انديين تغيا انگريب ريارقام ز. کاستو  فریستيتالي شبه کاپیشه هاياند
 درصد ٢٧ تنها ١٩٧۵ دادند، اما دریل ميت را تشکي درصد جمع٨٣ دهقانان ١٩٢۶در

 ۶٢ به ١٩٢۶در  ون نفريلي م۵  ازیترابر کارگران بخش صنعت، ساختمان و شمار. بودند
  .دي رس١٩٧۵ون دريليم
  

سم يالي در درون سوسيی بورژوایشه هاي اندی برای تازه ای، اقتصادیبنا ري ز١٩۵٣ پس از
 ی خصوصت اقتصاديفعال  بود که دریتيجمع ساخت عبارت از رين زيا. رشد کردبه  آغاز

 یعنين، ياقتصاد نخست کنار ، که دریبه اصطالح اقتصاد ثانو ، دری درآمد شخصیراب
اقتصاد  حضور بدو امر، وجود و در. بود ان داشت، سرگرم کاري جریستيالياقتصاد سوس

 معموال طبقه یاقتصاد ثانو. د شی پنهان میستياليوس با اقتصاد سیزيهم آم  به خاطر دریثانو
  گرفت که دریبرم  را دریکشاورزان کارگران و شتري شد، بلکه بی را شامل نمیگانه اجدا
  ویت خصوصيفعال  دست اندر کاریقانون ريا غي یقانون ن، به طوريه اقتصاد نخستيحاش

چه   افراد هرینده ايبه نحو فزا یجنگ اقتصاد ثانو  پس ازیها سال در. کسب درآمد بودند
 ک قشريجه ينت در ل داد ويدرآمدشان را تشک  ازیشتريبخش ب برگرفت و  را دریشتريب

 قا دريبرژنف دق خروشچف و ن محصول عصريتباه کننده تر. د آمدينو پد خرده بورژوا از
 یادت اقتصيفعال. داشت  برد قراریآن سود م  که ازیقشر  وی خصوصین اقتصاد ثانويا

آن در دوران  مهار پس ازنشد، اما  سم محوياليسوس کمال، در  هرگز، تمام ویخصوص
برآورد، در دوران برژنف شکوفا   سری تازه ایزندگ زمان خروشچف با سر ن، درياستال
ن اقتصاد یگزی عرصه ها جایاريبس ن دريلتسی  گورباچف ویدوران زمامدار در شد و
سم ياليسوس گسترده بر ژرف و اري بسی اثرات منفید ثانواقتصا.  شدیستياليسوس ن وينخست
خلق  گريد ا باري را خلق ید خصوصيتول ع وي توزینظام ها منابع درآمد و.  داشتیشورو
 یها ه گر بنگاهي توجیعالقه ها شه ها وياند بذر. ديات گسترده انجاميجنا به فساد و. کرد

الوده  شن نظام شد ويمخالف ن ويستفاده منتقد ایمنبع آماده برا. همه جا افشاند  را دریخصوص
  .ک فراهم آورديال دموکراتي سوسیشه هاي اندی برای مادیا
وهله نخست الزم است  ، دری اقتصاد ثانویامدهايپ ج ويبرشمردن نتا ح ويتوض ش ازيپ

 ی به بحث گذارد، جلوه هایستياليات سوسيادب ف شود، کارکردش را دري تعریاقتصاد ثانو
ما اقتصاد . حجم و اندازه اش برآورد شود گفته شود و خش بازينش وصف شود، تارگوناگو
ف ي تعریرقانونيا غي یقانون  اعم ازیدر آمد خصوص  به منظوریت اقتصادي را فعالیثانو
ل محکم ي دو دلی کسب پول خصوصیرقانونيغ  وی شمول هر دو شکل قانونیبرا. مي کنیم

دانش پژوهان اقتصاد  گريد  گروسمن ویگوريله گريوس که به یفينخست، تعر. وجود دارد
ثابت به هنگام   مشخص ویفيتعر با استفاده از ن رويا از گرفته شده است، و  به کاریثانو

 ی خصوصیت اقتصاديدوم، فعال. افتي کاهش خواهد یآشفتگ رجوع به مطالعاتشان ابهام و
.  متفاوتندی جمعیت اقتصاديبا فعال دهد که ی را پرورش ميیشه هاياند مناسبات، ارزش ها و

ان يجر ن نکته را دريها ا یشورو. سم کنديالي را متوجه سوسی تواند خطرین لحاظ ميبد
 یه گذاري سرمایارتباط با اجازه برا ها در يی نپ درک کردند، همان گونه که کوبایاجرا
 جهت، نيبد. ژه درک کردنديدوران معروف به دوران و  دریت خصوصيفعال  ویخارج
سم يالي سوسی تواند برای، میرقانونيا غي یقانون ر، اعم ازي فراگی خصوصیت اقتصاديفعال

  .شود مسئله ساز
آن   خطرکسان بودني ف باال داللت بريتعر  دریرقانونيغ  ویت قانونين حال، شمول فعاليبا ا

خدمت  ت ومرم ت هريواقع مسئول  توانست دری نمیستياليآنجا که بخش سوس از. کندیها نم
 کشور هر  دری خصوصیت اقتصاديرد، فعالي کاال را بعهده بگیمبادله جزئ کوچک، و



 

 یگاهي شد، جای حفظ میمحدوده ا در ، اگریت خصوصيفعال.  دادی رخ میستياليسوس
 ی قانونیت اقتصادين بخش فعاليشترين وضع درباره بيا.  کردیاشغال م  خطریب  ویعيطب
 ی خصوصیت اقتصادي فعال١٩٨۵و ١٩۵٠ یها ن سالي ب. صادق بودیاتحاد شورو در

 یرقانونيت غيعکس آن درباره فعال. افتي عمال کاهش یستيالي به نسبت بخش سوسیقانون
متعدد فرسوده  یها راه سم را ازياليم پرداخت، سوسين رخداد، که به آن خواهيا. صادق بود

 ن، دريا افزون بر.  بودیت قانونيم کشاندن فعاليتسل ن آن به سازش وي کرد، که کمترفاسد و
 .شد ري بشدت فراگیرقانوني غی خصوصیت اقتصادي فعال١٩٨٠ تا ١٩۵٠ یفاصله زمان

 ی رویستياليجوامع سوس اه، البته، تنها دريس ت بازاريا فعالي، ی اقتصاد ثانویرقانونيوجه غ
 منظور بی ساز چون فحشا، حسابی اشکالیرقانوني غیت اقتصاديسم فعاليتاليکاپ در. نداد
 یها سال در. ها و مشروبات ممنوع به خود گرفت فروش قرص ات، ويمال از فرار
دوران جنگ دوم  در  الکل ویرقانونيفروش غ کا درياه امريس ت بازاريت، فعاليممنوع
  .افتي ی ابعاد بس بزرگیره بنديدات جيتول گريد و ن، شکريک ماشيفروش الست  دریجهان

 را ی خصوصیت اقتصاديفعال  ازیع تريف وسيسم طيتاليم نسبت به کاپسيالياز آنجا که سوس
آن رو  بعالوه، از.  شدی را موجب میاه مشکل بالقوه بزرگتريس ت بازاري کرد، فعالیمنع م

حال توسعه   دردیاقتصا نظر وست که ازي به وقوع پیجوامع  دریستيالي سوسیها که انقالب
  دریه گذاريت سرماي مستلزم محدودیت مليامن  ویه اي سرماینه هايضرورت هز بودند، و
. عرضه بود ش ازي همواره بی مصرفیکاالها  ازی پاره ای بود، تقاضا برای مصرفیکاالها

 یا کوپن هاي شد که مستلزم صف ها یم ع منجريک نظام توزين وضع به نوبه خود به يا
 یزان کمبود کاالهايو م باالتر فوق الذکر ی اقتصادیت هايفعال شمار قدر هر.  بودیره بنديج

 یبرا.  شدیم شتريب ريتزو له ويتوسل به ح افت وسوسه نقض قانون وي ی می فزونیمصرف
 یتوان  پریت قانونيتقو د وي شدیآموزش کاري به پیستيالين وسوسه، جوامع سوسيمقابله با ا
  .دست زدند

رشد  ، وجود وج استيرا  ویعيافته طبيسم توسعه نياليسوس اه دري سیچند وجود بازارها هر
. باشد گران تعجب آوريها و د ستي مارکسی ممکن است برایاتحاد شورو  دریاقتصاد ثانو

ق اقتصاد ي دقیبازشناس ها در قصور اقتصاددان  ازی ناشیرين غافلگي این صورتيچن در
واقع، فاقد هرگونه  ، دری درباره اقتصاد شوروی عمومیستيمباحث مارکس.  استیثانو
کتاب توسعه  ، دريیايتانيست بريس داب، مارکسيمور.  استینه اقصاد ثانويزم  دریحيضتو

 از ، صرفنظر١٩۶۶د نظرشده دريتجد افته وي، بسط ١٩۴٨ چاپ ١٩١٧  ازیاقتصاد شورو
ا ي ی قانونی خصوصیها  درباره بنگاهیچ مطلبي، ه١٩٢٠دهه  اه درياشاره به بازارس دو
، ینا، اقتصاددان شوروياجيکور. یا. تی، به استثنا١٩٨٠تا . نکرده است  اظهاریرقانونيغ

متون   دریچ گونه بحثيه. ده گرفتندي را نادی اقتصاد ثانویاقتصاددانان شورو اکثر
  : یاسي اقتصاد سی چون کتاب هایاستاندارد

  ف؛ يلئونت دوره فشرده، اثر
   کوزولف؛ یراستاريسم، به وياليسوس: یاسياقتصاد س

  ان؛ يسي سرکیراستاريچشم اندازها، به و دستاوردها و: یاقتصاد شورو
  ن؛ يتيکين ، اثریاسياصول اقتصاد س

  .  پوپف عنوان نشدیوري ، اثریاسي درباره اقتصاد سیو مقاالت
، به ١٩۵٢، چاپ ی اتحاد شورویل اقتصادين گفتارش درباره مسايآخر ن، دريژوزف استال

خطر موسسات   اشاره کرد اما ازيیمناطق روستا  دری خصوصيید کاالي تولیسرسخت
قابل اغماض آن  و زي به سبب حجم ناچاحتماال(اورد يان ني به می ذکریرقانوني غیخصوص

 درباره یجزوه ا در زي نيیکايست امريپرلو، اقتصاد دان مارکس کتوريو. )آن زمان در
 اه دريس  را به بازاریافت، به همان صورت بخش کوتاهي  نشر١٩۶١ که دریاقتصاد شورو

پرلو . ديموقت د  محدود ویده ايگانه اختصاص داد اما آن را به وضوح پدي بیها و پول ارز



 

ا يسطح   کف دریمشت«اه را يس ر، بازاريان، معاون اول نخست وزيکويآناستاس م به نقل از
ن ي تا همیحت. »ستين مردم ما نيب  دریانيچ جريه« نامد که معرف یم» جامعه ما در

 ح وي صری بحثی در باره اقتصاد شورویکتاب الن پرلو در و کتوري، و١٩٨٠اواخر، 
  .دنديش نکشي پیاقتصاد ثانون روشنگراز
ت ياقتصاددانان بورژوا، فعال ه اکثرين زمنيا در ست، وياقتصاددانان مارکس گرچه اکثر

، يیکايان امري دانشگاهیده گرفتند، برخيسم نادياليدرون سوس  را دری خصوصیاقتصاد
 و اريده هوشين پدي نسبت به ا١٩٧٠دهه  در] CIA[ا ي، همانند سیوشورو ، ی غربیپاارو

 ی شورویواقع، اقتصاد ثانو در. آن پس آن را به مطالعه گذاردند از گوش به زنگ شدند و
 یگوري، گر١٩٨۵. کرد االت متحده را باروريک ايآکادم کار  دری تازه ایجاد کرسيشه اياند

 یجزوه ها دانشگاه دوک انتشار ترمل از ريميوالد  وی برکل-ايفرنيالگروسمن از دانشگاه ک
ن يب.  آغاز کردندی اتحاد شورویرز را درباره اقتصاد ثانوي پی ژنال پی دوک اوک- یبرکل
سنده يشش نو ست ويب ک جزوه ازي  دوک پنجاه و- ی پروژه برکل١٩٩٣ و١٩٨۵ یها سال

 برژنف پرداختند و ن جزوه ها به عصري از ایمين ش ازيب. کرد ن موضوع منتشريدرباره ا
ن ي را بیبودند که اتحاد شورو  استواری خانواده ا١٠۶١ به ی کمک رسانیبررس  بریاريبس
  ازی دوک فهرست- ین، پروژه برکليا افزون بر.  ترک کرده بودند١٩٨٢و ١٩٧١ یها سال
.  کردی گرد آوری شرقیااروپ  ویاتحاد شورو  دری درباره اقتصاد ثانویمطالعات  کار٢۶٩

ان يدانشگاه ل کردگان وي از تحصیت شماريحساس  توجه ویاقتصاد ثانو] د کهي نماین ميچن[
 ی اقتصادیت هايفعال ، به موجب قانون، اکثریسم شوروياليسوس. خته بوديرا برانگ
 ا بازي فروش ) کمک به خانوادهیبرا جز(گران ياستخدام د. قدغن کرد  را منع ویخصوص

 در یسع ، ویخارج ان، تملک ارزيل سود، معامله با خارجيوش کاال به منظور تحصفر
 در. مجاز خواند ريتجارت را قانون غ حرفه ها و راه پرداختن به اکثر ل درآمد ازيتحص
 یمرز چارچوب حد و ن، دريبا وجود ا. وجود نداشت کار  ازی قانونیجه بهره کشينت

  . شناختیم  را مجازیني معی خصوصی اقتصادیهات ي فعالیسم شورويالي، سوسیقانون
ت ي فعالی به سوی لغزشیگاه  اگری، حتی خصوصیزا درآمد کار  ازیقابل توجه مقدار
 ی داشتن قطعات کشاورزیقانون شورو.  شدی محسوب می داشت، قانونیرقانونيغ

کار  یا جمعي یمزارع دولت  که دری کسانیب را برايک جري محدود به سه چهارم یخصوص
 ی، به موجب برخ١٩٧۴در.  دانستیم ن نبودند مجازي که چنی مردمی برایحت  کردند ویم

 ی می را که صرف کشاورزيیها ک سوم تمام ساعتيبا ي تقریبرآوردها، مزارع خصوص
.  دادیمجموعه اقتصاد را به خود اختصاص م در  نفر– ک دهم کل ساعتيبا يتقر شد و

د ي را تولی شورویک چهارم محصول کشاورزي ش ازين بي همچنی خصوصیها نيقطعه زم
 مزارع ی به اصطالح بازارهای خصوصیها ني فروش محصوالت قطعه زمیو برا  کردیم

 یرقانوني غی سوء استفاده ها-یچند قانون  هر– فروش ن رشد ويا. افتي توسعه یاشتراک
 را )یل باربريو وسازات يبذر، کود، آب، علوفه، تجه( ی اجتماعیها يیچون سمت دادن دارا

  .ختيبرانگ حمل، محصول به بازار  وی خصوصیها نيقطعه زم ت ازي حمایبه سو
انه دهه يم به گفته گروسمن در.  دادیاجازه م زي مسکن را نیت خصوصي مالکیقانون شورو

 ی خصوصیخانه ها در  هنوزیت شهريک چهارم جمعي  ویت شورويجمع  ازیمي ن١٩٧٠
 یبرم در زي را نیرقانوني اعمال غی، اغلب برخیقانون  ویمسکن خصوص. ستندي زیم

 یراتيا کمک تعمي یرقانونيه کردن غي کرا-یبعد  به مستاجریرقانونيه دادن غراجا - گرفت
  ماموران وی، رشوه خواریستياليبخش سوس  ازی منحرف کردن مصالح ساختمانساختمان،

 چون پزشکان، دندانپزشکان، یي، صاحبان حرفه های خدماتیها بخش گريد در. آن ريغ
.  خدماتشان را به فروش رسانندی توانستند به طور قانونی میآموزگاران خصوص معلمان و

 یآن ها م  ازیبرخ روستاها بپردازند، و  دریرات خانگي توانستند به تعمیصنعت گران م
، به شرط یکاوشگران خصوص. مهم شرکت کنند ريغ  معامالت محدود ویشمار توانستند در



 

ن فروش يقانون همچن. معدن بپردازند در  توانستند به کاری به دولت، میفروش مواد معدن
 خود، ی، به خودی قانونیت خصوصيفعال.  دانستیم  را مجازیکرده شخص اقالم کار

د ناخالص يتول(  GNP ازین بخش به عنوان درصديسهم ا.  کردیجاد نمي ایمشکل بزرگ
گروسمن برآورد کرده است که . افتي یکنواخت کاهش ميوسته و يپ تا زمان گورباچف )یمل
البته .  دادیل مي تشک١٩٧٠درصد را در ١٠و ١٩۵٠ را درGNPدرصد ٢٢ن بخش يا

GNPت يب فعالين ترتيبد  رشد کرده بود، ویاديزان زي به م١٩٧٧و ١٩۵٠ن يفاصله ب  در
  .د مانیقابل مالحظه باق  همچنان مهم وی قانونی خصوصیاقتصاد

  
. د آوردي را پدیت قانونيفعال  ازی، مشکل به مراتب بزرگتریرقانوني، درآمد غ١٩۵٣پس از
 یه وجوه زندگي به خود گرفت و به کلیزيرت انگي سرانجام اشکال حیرقانونيت غيفعال

ن ي تریعاد.  شدی محدود می انسانیها يی توانای که تنها با مرزهای نفوذ کرد، طوریشورو
 یها سازمان و  کاریمحل ها  ازیعنيدولت،   ازی به صورت دزدیادم اقتصيشکل جرا

ش را يها  دزدد تا دامیم کلخوز  علوفه را ازيیروستا«به گفته گروسمن، .  درآمدیعموم
خود را دنبال کند، " یه ايحاش"دد تا با آن تجارت ز دیرا م ابزار مصالح و نگهدارد، کارگر

 ی دزدد و تاکسی را میل دولتياتومب استفاده از  وني دزدد، راننده بنزیپزشک دارو را م
کشاندن   عبارت بود ازیکل ن داستان به طوريانواع مختلف ا» . راندی را با آن میردولتيغ

 ساختن ی برایمنابع دولت ها واستفاده از ونيله رانندگان کامي به وسیخصوص کاالها به بازار
  .لياتومب ريعما تي آپارتمان ی نو و نوسازیک خانه تابستاني

ن شکل يا. افتي یک انجام ميستماتي سیوه هايبه ش دولت به صورت عمده و  ازی دزدیگاه
 یبودند دست به کارها  شد که قادریافته ميتکاران سازمان يجنا  ازيیها گروه«شامل 

ع يا ضاي که با گزارش درباره مفقود یرانيجمله، مد از» .ابعاد گسترده بزنند در جسورانه و
 یانبارها اب دري کمیگذاردن کاالها کنار.  کردندیاه ميس  بازاری کاالها، آن ها را راهشدن
ان مورد نظر يمشتر  ازيیافت انعام هايدر ران به منظوريا مدي مسئول فروش یسو  ازیدولت
 آن یل که براي با دوام مانند اتومبیکاالها.  بودی معمولیاه اقداميس بازار ا فروش آن ها دري

 یبرا زين و»  سوء استفادهی بود برایفرصت قابل توجه«وجود داشت  ست انتظاريها ل
  . باالتريی فروش دوباره به بهایعني، یسوداگر

ن بخش شامل يا.  بودندیرقانوني غیدرآمدها گري دی راه ها،دي تولیحت رات، خدمات ويتعم
 یاختن مسکن هاس ، مبلمان ویاطيو خ دوز ل، دوخت وياتومب ريلوازم منزل، تعم ريتعم

مصالح  زمان و  بودند، اغلب با استفاده ازیرقانونين کارها، که خود غيا.  شدی میخصوص
 به دست ی حتید خصوصيتول.  گرفتی صورت میمشاغل مقرر و قانون به سرقت رفته از

، یه گذاري شامل سرما-  کامل کلمهیکامال گسترده به معنا  وینير زميه داران زيسرما
 بازار فروش کاالها در کردن کارگران، و استثمار و رياس کالن، اجيمق د دريول تیسازمانده

ل يلباس، کفش، وسا «- ی مصرفیکاالها دات معموال ازيبه گفته گروسمن تول. اه درآمد بوديس
 یت هاين نوع فعاليا«به عالوه، .  شدیل ميتشک» رهيغ آالت کم بها و وري، زیخانگ

 ی رخ میتراکشا مزرعه اي یک کارخانه دولتي ی پناه ظاهر نسبتا کالن معموال دریخصوص
 ین مي که پوشش الزم را تامی مناسب به کسانس، با پرداخت رشوه هایعيبه طور طب داد و

 که وکالت معامله گران یس، حقوقدان برجسته شوروي مین سيکنستانت» .کردند همراه بود
 با عنوان یکتاب اتش را بعدها دريببود تجر  عهده دار١٩٧٠دهه   را دریاري بسینيرزميز
 یکارخانه ها  ازیشبکه ا«: س نوشتي میس. ح داديتوض» یسم شورويتالي پنهان کاپیايدن«

د يتول کار آن ها دست اندر از ها هزار ده» .را فراگرفته است کشور  سراسریخصوص
 از یاريبس  ویف دستي پاپ، کی غربیقي موسی، نوارهاینک آفتابي، کفش، عیبافتن«

تا » ک کارگاه منفردي«صاحبان   هستند ازیمالکان آن ها مجموعه ا. هستند» گري دیکاالها
  ».ها کارخانه اند  که صاحب دهیون روبليلي چند میها خاندان«



 

اقتصاد  متنوع از  رنگارنگ وی هم، منظریرو  گوناگون، بریرساله ها  ازیمجموعه ا
ک سال ي ی طيی مواد غذایوشندگان خصوصفر. دوران برژنف فراهم آورده اند  دریثانو
  به طوری دولتیها شگاهيآرا شگران دريآرا. ارد روبل داشتنديلي م۵/٣۵ به مبلغ یفروش

 - یاقتصاد ثانو( SEجه معامله را به ينت« گرفتند و یم»  باالیليخ «یها معمول انعام
Second Economy (آبجو، باز  وه ويشراب م و  انگورید خانگيتول.  کردندی منتقل م

د ناخالص ي درصد تول٢/٢ بالغ بری به رقمیفروش اتانول دزد ، وی دولتیفروش نوشابه ها
له ياه به وسيس بازار ن دري فروش بنز١٩٧٠ آخردهه یها سال در. دي رسی م١٩٧٩ دریداخل

 ینواح ن دري درصد تمام فروش بنز۶۵و  ٣٣ن يمعلوم، ب قرار ه، ازيل نقليرانندگان وسا
ون يلي م۵/١حدود   دری مبلغ١٩٧٧ دری خصوصی اجاره ایخانه ها. ه است بودیشهر

  ی خدمات خصوصینه هايهز انعام، رشوه، و.  کرده بودیقانونريد مالکان غيروبل عا
 د که دري رسی میمبلغ برابر چهار ش ازي به بی به هنگام خاکسپار)یفات مذهبيهمچون تشر(

  ازیگري بخش دیر قانوني غیها فروش قرص فحشا و.  شدینه مي هزیسمر ی هایخاکسپار
  . دادیل مي را تشکیاقتصاد ثانو

نظام حمل   دریعملکرد اقتصاد ثانو  ازیمعروف، شرح مفصل ان، پژوهشگرينا کورکچيمار
ک راننده يبا آن که . ده استينام» کيپيت«آن را   ارائه داده وینقل ارمنستان شورو و

 اش به یمزد دولت ش ازيمسافرانش ب  کرد، ازیافت ميرن دستمزدها ديانگيم ش ازياتوبوس ب
 ها یافتيدر  ازیتنها بخش  کرد ویان جمع ميمشتر ما ازيه ها را مستقيکرا او.  آوردیدست م

، یبابت نظافت، نگهدار از زي نيیها بدون خرج کردن پرداخت.  دادیل ميرا به دولت تحو
 ک راننده اتوبوس، پس ازي درآمد ان، کليپا  کرد دریم سوخت منظور ، ویدکيقطعات 
ان يکورکچ.  شدی اش می و دولتیزان حقوق رسميم تا سه برابر دو نه ها، بالغ بريکسرهز

 به یتا حدود زين  وی اقتصادیهای اثر دشوار ، در١٩٨٠ان دهه يپا رد که دري گیجه مينت
 به صورت ن بخشيا  داشتند، ویاقتصاد ثانو  دریدست» همه« گورباچف یاست هايسبب س

  .درآمده بود» خدمات ص کاال وي تخصی مسلط برایروين«
 یک هرگونه تالش براي انواع مشکالت متدولوژ بود؟ی به چه بزرگین اقتصاد ثانویا

 زين و گريکديکارشناسان ارقام .  کندیده ميچيپ زان رشد آن را مبهم ويم محاسبه اندازه و
ن يبه رغم ا. ده انديافت، به چالش کشي انتشار ١٩٨٩ را، که پس ازی شورویارقام رسم

 ی سال با نرخیس ش ازي بی طین نظر موافقند که اقتصاد ثانويمسئله، همه کارشناسان با ا
ک ي  ازین درآمد قانونيف رابطه بيشل آلکسيم ترمل و.رجيميوالد. نده رشد کرده استيافزا

 یني معینواح گر، دري دیوس را از ا پس اندازيخدمات   کاال وینه شده برايسو و مبالغ هز
 یبستگ  و تناسب١٩٨٩و ١٩۶۵ نيکه بافتند يآن ها در. ل کردندين تحلياوکرا ه ويروس از

ان يبه ب.  محو شده استین که به کليشده، تا ا تر فيضع ف ويضع نه پس اندازيهز درآمد و
به . وده است بیدرآمد قانون ش ازينده بي فزاینه شده با پس اندازبه نحويگر، کل مبلغ هزيد

رشد   حجم وی را برایچ رقميآن ها ه. ن تفاوت استي عامل ایرقانونيگمان آن ها درآمد غ
 ١٩٨۵ و ١٩۶۵ یها ن ساليب«دند که يجه رسين نتي ارائه ندادند، اما به ایاقتصاد ثانو
م، با يون کي ئ- ونگيپژوهشگر، ب گريد» .حال رشد بوده است  با سرعت دریاقتصاد ثانو

: دي رسی مشابهیريجه گيدسترس بود، به نت  در١٩٩١ که پس ازی شورویآمارها  ازاستفاده
  ».افته بوديش ي افزا١٩٩٠ تا ١٩۶٩واقع، از ، دریرسم ريحجم مطلق اقتصاد غ«

قات يتو تحقيانست نا ازياجيکر. یا.، تینه اقتصاد ثانويزم  دریکارشناس برجسته شورو
 شناختن یقانون که طرفدار(س .ش.ج. ای دولتیزيون برنامه ريسي وابسته به کمیاقتصاد

 یکي در.  را محاسبه کندید رشد اقتصاد ثانويز کوشي ن) بودیاقتصاد ثانو  ازیدست کم بخش
درآمد بدست  مقدار ف استفاده کرد ويآلکس  مشابه روش ترمل ویوه ايش از ها، او یبررس از

ارقام بدست آمده، به همان . سه کرديقام پس انداز نه ويماه را با کل مبلغ هز  دریآمده قانون
  .نشان داد زي، که گسترش ثابت آن را نی اقتصاد ثانوی را برایصورت، نه تنها حجم بزرگ



 

  
  کاال وخدمات ویسه با رشد کل پول مصرف شده برايمقا رشد حقوق ماهانه کارگران در

  بانک ها زان اندوخته دريم
  

                      ١٩۶١٩٧   ١٩٧٠    ٠۵    ١٩٨    ١٩٨٠۵    ١٩٨٨  
  حقوق ماهانه به

  ٨/٢١٩   ١/١٩٠   ٩/١۶٨   ٨/١۴۵    ١٢٢     ۶٠/٨٠ارد روبل      يليم
  

  درصد نسبت
  ٢٧٣      ٢٣۶      ٢١٠      ١٨٠    ١۵٢                       ١٩۶٠به 
  

  نه ويکل هز
  اندوخته به 

  ۴/٧١٨     ۵٩٠   ۶/۴۶۴   ٩/٣٢٩   ٢/٢٢٣    ٢/١٠٣ارروبل       يليم
  

  درصد نسبت
  ۶٩۶     ۵٧٢     ۴۵٠       ٣٢٠     ٢١۶                      ١٩۶٠به 
  
 ید که اقتصاد ثانوي رسیابين ارزي، به ای کل اقتصاد شوروینا، با استفاده ازآمارهاياجيکر
 عي سریانون اقتصاد ثيا افزون بر.  کردیرشد م تر عي انتخاب شده باال سریدوره ها  ازیحت
 ی رسمینا، درآمد ملياجي کریابيبر اساس ارز . کردی رشد م)یرسم (نياقتصاد نخست از تر
دهه   و اواخر١٩۶٠ه دهه ي اولیها ن سالي بی خرده فروشیکاالها ارزش خدمات و و

رشد کرده  جده برابري هیاقتصاد ثانوافت، حال آن که يش يا پنج برابر افزاي  چهار١٩٨٠
  .بود

  ويیکاياقتصاد دانان امر.  آن دشواراستیزان واقعين ميي رشد کرد، تعیصاد ثانوگرچه اقت
 یاندازه اقتصاد ثانو ن حجم ويرند که تخمي پذیک ميدئولوژينش اي با هرگونه بیشورو زين
ف ي ها تعریدشوار  ازیکي. است ارتباط با کل اقتصاد کشور دشوار در. س.ش.ج .ا در

اقتصاد «، »یاقتصاد ثانو«، »هياقتصاد سا«، »یرسم ري غاقتصاد« است که از یگوناگون
  .دي آیل به عمل مين قبيا از و» اهيس اقتصاد بازار«، »ینيرزمياقتصاد ز«، »یخصوص

 ی، قانونی خصوصیت اقتصاديمهم عبارت است از فعال اريدانش پژوهان، مع  ازی برخیبرا
 ی میفي تعریرو  اگریحت.  استیرقانونيت غيتنها فعال اريگران معي دیبرا. یرقانونيغ و

 رد که ممکن است کمتري گیبرم  را دریاتيها فرض یابيد، تمام ارزيتوانست توافق به عمل آ
راه   را، ازی شورویمقداراقتصاد ثانو ک اقتصاددان اندازه وي. نانه باشنديواقع ب شتريا بي

سه يمدار پلوتو مقا  ها ازکدانيزيف فيا تعرياره پلوتو، يگان سرگردان سيمطالعه نوسان همسا
  .روشنگرند ارياط ها، برآوردها بسياحت ن اخطارها ويتمام ا از صرف نظر. کرده است

 رياساس ارقام اقتصاد کالن، برآورد کرد که ارزش ساالنه کاالها و خدمات غ نا، برياجيکر
دهه  واخرا ارد روبل دريلي م٩٠ به ١٩۶٠ل دهه ياوا ارد روبل دريلي م۵با يتقر  ازیقانون

 یمت جاري  به ق) خالصید مليتول(ی  شورویهرگاه ارزش درآمد مل. افتي رشد ١٩٨٠
 ١٩٩٠ارد روبل دريلي م٧٠١، و ١٩٨٨ ارد روبل دريلي م۴٢٢، ١٩۶٠ارد روبل دريلي م١۴۵

صد در ٢٠، ١٩۶٠ دری درصد درآمد مل۴/٣حدود   دریبوده باشد، آنگاه ارزش اقتصاد ثانو
 یرقانوني قبال غیت هاي از فعالی برخ١٩٩٠در (. شده بود١٩٩٠ درصد در٨/١٢ و ١٩٨٨
 یرقانوني را که به طورغی شخصیها  کل ثروت١٩٨٨سال  نا درياجي کر). شده بودیقانون



 

تمام   درصد از٢۵ تا ٢٠ا يارد روبل، يلي م٢۴٠ تا ٢٠٠انباشت شده بود بالغ بر ل ويتحص
  .ن زدي تخمیثروت شخص

 به یبرا.  را ارائه داده استیرقانوني غیت اقتصاديفعال  ازیمد ناشنا تنها درآياجيارقام کر
 یت اقتصاديفعال ست مقداري بای، میت اقتصاد خصوصيکل اندازه فعال  ازیدست دادن درک

ت ي فعالیتمام  توان گفت مقداریرات مجسخن، به  گريبه د. ارقام او افزوده شود  بریقانون
 درصد ٣۵ تا ٣٠ا ي ١٩٨٨ یکل درصد برا از  شماره باالتر١٠ دست کمی خصوصیها

 . توان باشدی م١٩٨٨ انباشته شده دریخصشثروت 
ت مهم ي شخصیبا برآوردها  شد، ارقام اوینا اعمال مياجيارقام کر  برین اصالحاتيچن اگر
 یداده ها  بری گروسمن متکیبرآوردها.  شدیاس مي گروسمن، قابل قیگوري، گريیکايامر

  . شده استی گرد آوریمهاجر شورو ک هزاري ش ازيا بيمصاحبه   ازاقتصاد خرد است که
 درصد کل ۶٢که (ن يت شهرنشي جمع١٩٧٠  دهه  آخریها سال افت که دريگروسمن در

 یعني، یررسميمنابع غ درآمدش را از  درصد از٣٠ حدود )  دادیل ميرا تشک ت کشوريجمع
  . آوردیت م، بدسیرقانونيا غي یقانون ، اعم ازیت خصوصيفعال از

. ت کرده استين برآوردها را تقوي ا١٩٩١ پس ازی شورویهاويآرش  بری متکیپژوهش ها
 را یاقتصاد ثانو ک انگلستان، مقداريم، اقتصاددان دانشگاه وارويون کيونگ ئي، ب٢٠٠٣در
 ١٩۶٩فاصله  در.  کردیابي ارزیشورو  مربوط به بودجه خانواریاساس اصالعات رسم بر
 ٩٠٠٠٠ تا ۶٢٠٠٠ک نمونه ينه يهز  درباره درآمد وی اصالعاتیرو دولت شو١٩٩٠و

 ريغ «ینه هاي وهم درآمد وهزیپاسخ ها شامل هم درآمد رسم.  کردی را گرد آوریخانوار
 داد و نه ها ازي و هزیت خصوصيفعال از )یرقانونينه الزاما غ(، درآمد یعنيبود، » یرسم
 یجنس، درآمد ناش  شامل درآمد ازیرسم رين درآمد غيچن.  شده بودی ناشی خصوصیستدها
 ري غینه هايهز.  شدیاشخاص م درآمد از ، ویمحصوالت کشاورز وانات ويفروش ح از

 یل مي کاال تشکی برای پرداختی خود شخص و پول هایدي تولی را مصرف کاالهایرسم
 یپاسخ ها از ن پاسخ ها کمتري رود ایم  انتظاریعيطب  کرد که به طوریاد آوريم يک. داد

 ینه هايساختن درآمد و هز ل به آشکاري که مورد استفاده گروسمن بوده است میمهاجران
ان ي رود که پاسخ گوین احتمال مين حال، ايهم در.  داشته باشندیرقانوني غیت هايفعال

 بوده یق خصوصيرعاليدرگ شترين رو، بيا از و  تریسم ناراضياليگروسمن نسبت به سوس
 که دست به مهاجرت نزده بودند، یت خود نسبت به شهرونداني اهميیگنما بزریبرا اند و

 براساس ی اقتصاد ثانوی رود که برآوردهایم حال، انتظار به هر.  نمودندیمساعد م
. ن گونه بوده استي ایواقع، وضع بررس در.  گروسمن باشدیم کمتراز داده هاياطالعات ک

صد  در٢٨ -٣٣ال آن که گروسمن آن را ح درصد، ١۶ را یم کل درآمد اقتصاد ثانويک
دو طرف، رقم درست احتماال  هر  ازیح تعصب احتماليتصح به منظور. برآورد کرده است

  .انه آن دو استيحد م  دریزيچ
 اتحاد یراموني پی های درجمهوریافت که اقتصاد ثانويگرش دري دیبررس گروسمن در

  .ه داشته استيروس از  گسترده تری ابعادیشورو
  

  برژنف  در عصریسه با اقتصاد رسميمقا  دریزان اقتصاد ثانويم  گروسمن ازیبرآوردها
)١٩٧٧(  
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