به خودشان همچون انقالبیون سیاسی مینگرند؟ او در پاسخ گفت که مطلق ًا این طور نیست .به نظر
او ،کارمندان اُوبِر کنشگران حقوق مدنی با ذهنیت تکنولوژیک هستند .به عقیده او ،بعضی از افراد
میتوانند به زندگی دیگران ارزش��ی اضافه کنند .اُوبِر زمینهای فراهم میکند تا این قبیل افراد بتوانند
یکدیگر را پیدا کرده و با هم همکاری کنند.
در نهایت ،فلسفه وجودی کنشگرایی بازار آزاد چیزی جز این نیست .اما علیرغم این ،نحوه رخداد این
پدیده همچنان شگفتانگیز است .ده سال پیش ،من هرگز در خیالم نمیگنجید که یک عده برنامهنویس
کامپیوتری در دفتر کوچکی در شهر سانفرانسیسکو بتوانند انحصارات قدرتمند و استقراریافته دولتی در
نیویورک ،مسکو ،پکن و صدها شهر دیگر در سرتاسر جهان را در هم بشکنند.
اما این اس��ت قدرت ُکدهای برنامهنویسی کامپیوتری ،و این است قدرت انتخابهای انسانی که به
واسطه این ُکدها امکانپذیر و محقق میشوند.
*******

Uber Solves the Fundamental Problem of the Marketplace:
Turning Strangers into Honorary Kins
Taken from The Freeman magazine published by Foundation for Economic Education
Steven Horwitz, Professor of Economics at St. Lawrence University
Translated by Pouria Alimirzaei, M.Sc. in Software Engineering, Sharif University of Technology

ُا ِ
وبر مشکل اساسی بازار را حل میکند:

تبدیل غریبهها به «خویشاوندان افتخاری»!
استیون هورویتز ،استاد اقتصاد در دانشگاه سنت الرنس
مترجم :مهندس پوریا علیمیرزایی ،کارشناس ارشد نرمافزار از دانشگاه صنعتی شریف

اُوبِر یک نوآوری اقتصادی و نمونه واضحی اس��ت که نش��ان میدهد کارآفرینان خالق برای ارائه
کااله��ا و خدمات بهتر و ارزانتر به چه نحوی به کش��ف روشهای جدی��د میپردازند .در ضمن،
تجرب��ه اُوبِر به ما نش��ان میدهد ک��ه خالقیت کارآفرینان به چه ترتیبی به م��ردم کمک میکند تا از
البهالی موانع و مقررات دولتی ایجاد ش��ده در مس��یر ورود به کسب و کارهای مختلف عبور کنند
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و ب��ه پیش بروند؛ موانعی که در اصل به منظور حمایت از مصرفکنندگان طراحی ش��دهاند ،اما در
نهایت صرف ًا از شرکتهای جا افتاده و قدیمی حمایت میکنند.
س��ودمندی و برکات این نوآوریها تا کنون بارها مرا واداش��ته تا با شور و حرارت درباره خدماتی
نظیر اُوبِر مطلب بنویس��م .ش��اید به تعدادی که درباره این نوآوریها مطلب نوش��تهام در عمل از
خدمات آنها اس��تفاده نکردهبودم؛ البته تا همین ماه گذشته که بعد از  3بار استفاده از خدمات تردد
ش��هری اُوبِر ،حاال نه تنها بیش از پیش نس��بت به ارزشی که این به اصطالح «اقتصاد شراکتی» ارائه
میدهد ،متقاعد ش��دهام ،بلکه در ش��گفت ش��دهام از این که فناوری به چه نحوی به ما در حل یک
مشکل اساسی بازار کمک میکند.
مشکل مزبور عبارت است از «نیاز به ایجاد اعتماد بین غریبهها».
اقتصاددان و نویسنده بریتانیایی ،پروفسور «پل سیبرایت» ،در یکی از کتابهای فوقالعادهاش به نام
«در معیت غریبهها :تاریخ طبیعی زندگی اقتصادی» همین مش��کل اساسی را با جزئیات فراوان مورد
توجه و کنکاش عمیق قرار داده است .بنا به استدالل پروفسور سیبرایت ،برای این که بازارها بتوانند
به درس��تی و به طور کامل فعالیت داش��ته باش��ند ،ما به نهادهای مختلفی نیاز داریم که بتوانند برای
غریبهها امکانی فراهم آورند تا به یکدیگر کمتر مشکوک باشند ،نهادهایی که بتوانند به ما کمک کنند
تا غریبهها را به «دوستان افتخاری» ،یا به تعبیر من به «خویشاوند افتخاری» خود تبدیل کنیم.
ما انس��انها در قس��مت اعظمی از تاریخ بشر در گروههای کوچکی از قوم و خویشان خود زندگی
کردهایم؛ یعنی در ش��رایطی که میتوانس��تیم با همه مردمی که میشناختیم شخص ًا تعامل کنیم .بعد
از هزاران س��ال زندگی به این ش��یوه ،مغز ما به گونهای تحول یافته که به خوبی میدانیم در چنین
شرایطی چگونه باید عمل کنیم .اما دنیای مدرن ایجاب میکند که ما با افرادی تعامل کنیم که شخص ًا
آنها را نمیشناسیم و در عین حال رفتارمان با آنها به گونهای است که انگار آنها را میشناسیم.
مث� ً
لا فرض کنید یک نف��ر میخواهد برای تعمیر یخچال ش��ما به منزلتان بیاید .در این ش��رایط ،به واقع
ش��خصی میخواهد به حریم خانه ش��ما وارد شود که او را نمیشناسید و هرگز هم او را ندیدهاید .شما با
چه اعتمادی این کار را میکنید و چه چیزی به شما اطمینان خاطر میدهد که او را به خانه خود راه دهید؟
احتماالً آن ش��خص با یک ماش��ین یا وانت به در منزل ش��ما آمده که آرم یا عالمت تجاری یک ش��رکت
معروف روی بدنۀ آن قرار دارد و خود او هم یونیفرمی پوشیده که هویت آن شرکت را نشان میدهد.
ما در ذهن خود نس��بت به این موضوع آگاهی داریم که «انگیزه کس��ب سود» برای تولیدکنندگان و
ارائهدهندگان کاال و خدمات در بازار ،مش��وقی به وجود میآورد تا ش��رکتها افراد قابل اعتماد را
اس��تخدام کنند (استخدام افراد ناباب اعتبار شرکت را خدش��هدار میکند و در نتیجه فروش و سود
شرکت کم میشود) .در ضمن ،ما با توجه به عالمت و نام تجاری یا «برند» ،یونیفرم ،و دیگر نشانهها
اطمینان حاصل میکنیم که فرد مورد نظر قابل اعتماد است .اگر کسی سر زده به در منزل شما بیاید
و زنگ خانه ش��ما را بزند ،بدون این که روی ماش��ینش آرم شرکت حک شده باشد یا بدون داشتن
یونیفرم مشخص ،احتماالً در راه دادن او به داخل منزل خیلی تردید میکنید.
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حاال وقتی درس��ت به ماهیت تاکس��ی اُوبِر فکر کنید متوجه میش��وید که موضوع دقیق ًا شبیه قضیه
همان تعمیرکار است .به طور کلی ،چه چیزی شما را راضی میکند تا بپذیرید که سوار ماشین یک
غریبه ش��وید؟ در مورد تاکس��یهای رسمی نش��انههای واضحی وجود دارند که برای ایجاد اعتماد
طراحی ش��دهاند .از جمله این نش��انهها میتوان به رنگ زرد یا سبز تاکسی (در آمریکا) ،نام تجاری
یک شرکت ،و نام و تصویر راننده روی داشبورد اشاره کرد.
البته در مورد اُوبِر قضیه دقیق ًا این طور نیس��ت و سیس��تم اُوبِر به این ش��یوه کار نمیکند ،زیرا در مورد
اُوبِر ،ش��ما سوار ماشین شخص غریبهای میشوید که هیچ رنگ یا عالمت مشخصهای ندارد که حاکی
از تاکسی بودن آن باشد .در نگاه اول ،این موضوع به نظر عین ًا شبیه همان فرد غریبهای است که بدون
یونیفرم یا هیچ عالمت مشخصهای به صورت اتفاقی برای تعمیر یخچال به در منزل شما آمده است.
اما اُوبِر شیوههای مختلفی را برای فائق شدن بر این مشکل به کار گرفته است؛ شیوههایی که هر یک
به نحوی هوشمندانه از فناوری استفاده میکنند .وقتی شما با استفاده از برنامه نصب شده روی تلفن
موبایل خود از اُوبِر درخواست ماشین میکنید ،اطالعات مربوط به هویت راننده ،به همراه یک عکس
از راننده و مش��خصات ماشین او (ش��امل رنگ و مدل و شماره پالک ماشین) فورا ً برای شما ارسال
میشود .یکی دیگر از شیوههایی که اُوبِر برای ایجاد اعتماد استفاده میکند ،سیستم ناوبری ماهوارهای
«جیپیاس» اس��ت که در آ ِن واحد به ش��ما نش��ان میدهد که ماشین درخواس��تی شما در آن لحظه
دقیق ًا در چه محلی اس��ت ،چه قدر با ش��ما فاصله دارد ،و از چه مس��یری دارد به آدرس شما نزدیک
میشود .اطالع از مشخصات دقیق راننده و ماشین او ،و نیز نگاه کردن به حرکت ماشین روی نقشه
«جیپیاس» نصب ش��ده روی برنامه موبایلتان (نقش��ه و مسیر حرکتی که لحظه به لحظه در سیستم
مرکزی اُوبِر ضبط و کنترل میشود) خودش یکی از همان نشانههای مهم ایجاد اعتماد است.
در ضمن ،اُوبِر شماره تلفن همراه راننده را نیز در اختیار شما قرار میدهد ،که این موضوع خیلی به
کار میآید؛ خصوص ًا در مواقعی که آدرس شما قدری مبهم و پیدا کردنش برای راننده دشوار باشد.
به عالوه ،در پایان کار و بعد از رسیدن به مقصد ،اگر چیزی را در ماشین جا گذاشته باشید ،با داشتن
ش��ماره تلفن راننده راحتتر میتوانید س��راغ آن را بگیرید .آیا تا به حال سعی کردهاید وسیله یا هر
چیز دیگری را که در تاکسیهای معمولی جا گذاشتهاید پیدا کنید و پس بگیرید؟
اخیرا ً در یکی از مواردی که از اُوبِر اس��تفاده کردم و قرار بود از فرودگاه به منزل بروم ،راننده حتی
سیستم جوابگوی پیام خودکار داشت که به من دقیق ًا اطالع میداد در چه محلی از فرودگاه باید او
را پیدا کنم و اطالعات تکمیلی دیگری هم در مورد ماشینش برای من فرستاد.
یکی دیگر از راههایی که اُوبِر برای ایجاد اعتماد اس��تفاده میکند ،سیس��تم رتبه دادن اس��ت که مانند
وبس��ایتهای خری��د (نظیر «ایبِی» یا «آم��ازون») عمل میکند که خریدار و فروش��نده یکدیگر را
نمیشناسند .مسافران با استفاده از این سیستم به رانندهها امتیاز میدهند و رتبه راننده در کنار عکس و
دیگر اطالعات هویتی او و ماشینش روی برنامه تلفن همراه مسافر ظاهر میشوند .در ضمن ،رانندهها
هم به مسافران امتیاز میدهند (و هر وقت که از اُوبِر درخواست ماشین میکنید رانندهها میتوانند رتبه
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یا امتیاز ش��ما را ببینند) .بنابراین اگر هنگام اس��تفاده از تاکسیهای اُوبِر بد رفتاری کنید و رتبه پایینی
داشته باشید ،دفعات بعد که تقاضای ماشین بکنید احتمال این که رانندهای حاضر شود به شما خدمات
بدهد کمتر خواهد بود .به هر حال ،فروشندگان خدمات نیز میخواهند بدانند با چه خریداری طرف
هستند و باید مطمئن شوند که مشتری آنها آدم قابل اعتمادی است.
و نهایت ًا این که اُوبِر نیز ،درس��ت مانند همان ش��رکت تعمیرات وس��ایل منزل ،انگیزه کس��ب سود
دارد .اگر رانندگان اُوبِر قابل اعتماد نباش��ند ،مردم از خدمات آن اس��تفاده نخواهند کرد و ش��رکت
اُوبِر متحمل ضرر خواهد ش��د .دقت کنید که شرکتهای بزرگ تاکسیرانی که از انواع حمایتهای
ِ
دولتی بهرهمند هستند (مث ً
شدت تاکسیهای
ال تاکسیهای رسمی و زرد رنگ در شهر نیویورک) به
اُوبِر با تأثیر مش��وقها مواجه نیس��تند .آنها نیازی ندارند که مانند تاکسیهای اُوبِر مسافران خود را
راضی نگه دارند ،زیرا حمایتهای دولتی خیال آنها را راحت کرده و اجازه ورود رقیبان را به بازار
تاکسیرانی نمیدهد .شاید به همین دلیل بود که راننده اُوبِر که در فرودگاه منتظر من بود با یک بطری
آب خنک به من خوش��امد گفت و ماش��ین او بسیار راحت و بسیار تمیز بود .چنین رفتار و دقتی را
نمیشود در تمام سفرهای بین شهری از تمام رانندگان تاکسیهای رسمی انتظار داشت.
البته اُوبِر هم ش��رکت کامل و بیعیب و نقصی نیس��ت و برخی اتهاماتی که اخیرا ً متوجه رانندگان
اُوبِر ش��ده خود مؤید همین امر اس��ت ،ولی هیچ سیستمی هیچ وقت در حد کمال نیست .از طرفی
همه ما میدانیم که از رانندگان تاکسیهای رسمی هم بارها شکایت شده و در مواردی هم به خاطر
تعدی به مسافرین دستگیر شدهاند .در این گونه مقایسهها همیشه باید تمام هزینهها و سودمندیهای
هر جایگزینی با دقت لحاظ و بررس��ی شوند .انعطافپذیری و هزینه پایین سرویس اُوبِر ،به عالوۀ
ش��یوههای مختلفی که سیس��تم اُوبِر با استفاده از آن قادر اس��ت خدمات بهتر و برتری به مشتریان
بده��د ،از اهمی��ت برخوردارند .در ضمن باید در نظر داش��ت که همه پرداخته��ای اُوبِر با کارت
اعتباری صورت میگیرند؛ و این یکی دیگر از ویژگیهای برتر اُوبِر است .لزومی ندارد که مسافرین
و رانندهها مقادیر زیادی پول نقد همراه داش��ته باش��ند .همراه نداشتن پول نقد احتمال سوء قصد و
سرقت را کاهش میدهد.
توپا گیر کمتر باش��ند و
زندگی به مراتب راحتتر و زیباتر میش��ود وقتی مقررات بیهوده و دس�� 
مردم بتوانند از جایگزینهای ارزانتر و بهتری نظیر اُوبِر اس��تفاده کنند و مجبور نباشند از خدمات
گران و بیکیفیت کمپانیهای عظیمی اس��تفاده کنند که پشتش��ان به «س��رمایهداری رفیقس��االر» و
حمایتهای بیدریغ دولتی گرم است .نوآوریهایی نظیر اُوبِر ،مشکل تبدیل غریبهها به «خویشان
افتخاری» را حل میکنند .خوش��بختانه ،آمیزهای از فناوریهای م��درن مانند جیپیاس ،پرداخت
الکترونیکی ،و تلفنهای همراه هوشمند که اُوبِر و دیگر شرکتهای جدید از آنها استفاده میکنند،
راههای مؤثری برای حل این مش��کل فراهم میآورن��د و به ما امکان میدهند که با چنان اعتماد و
آسودگی خاطری در صندلی عقب ماشین غریبهها بنشینیم که انگار روی صندلی عقب ماشین اقوام
خودمان نشستهایم.
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