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انقالب صلحآمیز ُا ِ
وبر

جفری تاکر ،مدیر توسعه دیجیتال بنیاد آموزش اقتصادی
برگرفته از مجله «فریمن» متعلق به بنیاد آموزش اقتصادی

مترجم :بردیا گرشاسبی

اش�اره :تصور کنید جوان نخبه اما بیپولی هس��تید که برای ش��رکت در یک کنفرانس مربوط
به فناوریهای دیجیتال به یک کش��ور خارجی س��فر کردهاید .صبح از خواب بیدار میشوید،
با عجله لباس میپوش��ید ،از هتل محل اقامت خود خارج ش��ده و در آن شهر غریب در به در
دنبال تاکسی میگردید تا هر چه زودتر به کنفرانس برسید .مدتها پیاده در خیابانها سرگردان
میش��وید ولی تاکس��ی پیدا نمیکنید .باالخره بعد از کلی حرص و جوش خوردن با بیش از
یک س��اعت تأخیر به محل برگزاری کنفرانس میرس��ید .در همان حال عصبانی با خودتان میگویید :آخر این
چه وضعیتی اس��ت؟ چرا مردم باید مدتها برای پیدا کردن تاکس��ی در خیابانها س��رگردان باشند؟ چرا تا به
حال کس��ی برای حل این مش��کل چارهای پیدا نکرده؟بعد فکری به ذهنتان میرس��د؛ فکر ساختن یک برنامه
کامپیوتری که روی تلفن موبایل نصب ش��ود .موضوع را با دوس��تتان در میان میگذارید و به اتفاق شروع به
ساخت یک برنامه میکنید.
ُ
ِ
ح��ال تص��ور کنید چنین برنامهای را طراحی کنید و اس��مش را بگذارید «اوبر» و به صورت امتحانی آن را در
ش��هر خودتان آزمایش کنید .بعد در عرض پنج س��ال ،میلیونها نفر در بیش از  300ش��هر دنیا از اختراع شما
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اس��تفاده کنند و برنامهای که همین طور اتفاقی اسمش را گذاشته بودید «اُوبِر» به یک کمپانی عظیم بینالمللی
با ارزشی بالغ بر  51میلیارد دالر تبدیل شود!
 51میلیارد دالر یک رقم افس��انهای اس��ت که حتی شمردن آن چندین سال طول میکشد! واقع ًا چه چیزی این
رش��د باور نکردنی را امکانپذیر کرده اس��ت؟ عدهای ممکن اس��ت بگویند که ایده دو جوان مبدع اوبر خیلی
عالی و بکر بوده اس��ت ،یا زمان ارائه طرح خیلی مناس��ب بوده ،یا شاید شانس آوردهاند که همان ابتدای کار
توانس��تهاند چند نفر س��رمایهگذار برای حمایت مالی از طرحشان پیدا کنند .گرچه نمیتوان انکار کرد که این
موضوع��ات همگی در موفقیت طرح نقش داش��تهاند ،اما مهمترین عاملی که این پیش��رفت ش��گفتانگیز را
امکانپذیر س��اخته بیش و پیش از هر چیز «رضایت مصرفکننده» اس��ت .اُوبِر ،درست مانند «گوگل» ،از صفر
آغاز ش��ده و به س��رعت به ارقامی افسانهای رسیده چون نیاز مردم را برآورده کرده است .به عبارت دیگر ،در
شرایطی که زور و اجبار و تبانی در میان نباشد ،هیچ فرد یا شرکتی نمیتواند به چنین موفقیتی نائل شود ،مگر
ای��ن که به مردم خدمت کند .مردم به کس��انی که نیازهای آنان را ب��ه بهترین نحو و با کمترین هزینه برآورده
میکنند پاداش میدهند .در واقع ،ارزش  51میلیارد دالری اُوبِر ،پاداش��ی اس��ت که مردم دنیا به آن دو جوان
باهوش دادهاند .برنامه اُوبِر به ملتهای مختلف در بیش از  300شهر دنیا (به ویژه به اقشار کمدرآمد) خدمت
کرده است و مردم بابت همین خدمت از پدیدآورندگان این برنامه تشکر کردهاند.
جفری تاکر ،نویسنده پرکار آمریکایی و مدیر توسعه خدمات دیجیتال «بنیاد آموزش اقتصادی» برای اطالع از
چگونگی کارکرد ش��رکت اُوبِر به دفتر مرکزی این شرکت در شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا
رفته و مطلب زیر حاصل مشاهده و تحلیل او از این دیدار است.
در ادامه این مقاله مطلب دیگری به قلم پروفس��ور «استیون هورویتز» استاد اقتصاد در دانشگاه «سنت الرنس»
نیویورک ارائه میگردد که در آن به نکات جالبی در مورد اُوبِر اشاره شده است.

آدم با ایس��تادن در قس��مت انتهایی اتاق اصلی برنامهریزی در دفتر مرکزی اُوبِر ش��اهد کار صدها
کارمندی اس��ت که پش��ت میزهای خود نشس��تهاند و با جدیت روی صفحه نمایشگر کامپیوترهای
خود تمرکز کردهاند .این کارمندان مشغول پیگیری تقاضاهای مسافرین در صدها شهر دنیا هستند.
مسافرینی که با اُوبِر معامله میکنند ،از طریق برنامه نصب شده روی تلفنهای موبایل خود بیواسطه
و مس��تقیم به کامپیوت��ر دفتر مرکزی اُوبِر متصل ش��دهاند و همه چیز اتوماتیک انجام میش��ود .اما
کارهای دیگری هس��ت که اف��راد باید انجام دهن��د .کارمندان اُوبِر لحظه به لحظ��ه جریان ترافیک
اُوبِر در ش��هرها را دنبال میکنند ،قیمتها را تعدیل میکنند ،مش��کالت نرمافزاری و سختافزاری
را مرتف��ع میکنن��د ،ویژگیهای جدید برنامه را آزمایش میکنند ،ب��ر پهنای باند نظارت میکنند ،به
بررس��ی و تأیید درخواس��ت رانندگان جدید میپردازند ،و برای ادامه رشد این کمپانی پنج ساله به
انجام بسیاری کارهای دیگر مشغول هستند.
هر رانندهای به یک مس��افر احتیاج دارد ،و هر مسافری یک راننده میخواهد .وظیفه اُوبِر این است
که ارتباط رانندهها با مس��افرین را به کارامدترین وجه ممکن برقرار س��ازد ،به شیوهای که از بُرد هر
دو طرف این معامله اطمینان حاصل شود.
دفتر مرکزی اُوبِر یک محیط کار نس��بت ًا س��اکت و آرام اس��ت که انواع مختلفی از فضاهای باز را در
اختی��ار کارمندان قرار داده اس��ت .پهن��ای هر یک از میزها در حدود  2متر اس��ت که در گروههای
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س��ه تایی به هم چس��بانده شدهاند .بیشتر کارمندان از مونیتورهای بزرگ «آی مک» استفاده میکنند،
و ه��ر ک��دام یک لپتاپ هم دارند که در موقع لزوم میتوانن��د آن را با خود به میزهای دیگر یا به
اتاقه��ای کنفرانس و حتی داخ��ل محفظههایی که مانند اتاقهای کوچ��ک در داخل دیوارها تعبیه
شدهاند ببرند.
وقتی در محیط دفتر قدم میزنید با نمایش��گرهای بزرگی مواجه میشوید که از کف تا سقف روی
دیوارها نصب ش��دهاند و تصاویر زیبایی از مس��یر تردد ماشینهای اُوبِر در شهرهای مختلف جهان
را نشان میدهند.
کارمندان با صدای آهسته با هم صحبت میکنند و یک زمزمه آرام در فضای دفتر به گوش میرسد .کار
این کارمندان خس��تهکننده و طاقتفرسا به نظر نمیرسد ،اما در عین حال از جنب و جوش غیرعادی
و هیجانانگیز شرکتهای جدید یا استارتاپها نیز خبری نیست .فضای کار به طور کلی سنگین و با
تمرکز زیاد به نظر میرسد ،انگار که عدهای با جدیت مشغول انجام یک مأموریت هستند.
اگر پویایی سیاس��ی اتفاقی را که در این دفتر در حال رخ دادن اس��ت درک نکرده باش��ید به کلی از
فهم نمایش انسانی خیرهکنندهای که کد برنامه اُوبِر امکانپذیر ساخته غافل ماندهاید .آن چه در دفتر
اُوبِر در حال اتفاق اس��ت به طور خالصه این است :این آدمها که آرام و در سکوت روی کلیدهای
کیب��رد کامپیوتره��ای خود تایپ میکنند ،به واقع دارند با وصل هر مس��افر به یک راننده ،به تدریج
انحصارات صد ساله در سرتاسر جهان را در هم میشکنند.
در لحظه تماش��ای آن کارمندان از خود میپرسیدم که آیا خودش��ان از اهمیت کارشان خبر دارند؟
ب��ه هر حال ،اکنون بیش از چندین دهه اس��ت که اقتصاددانان از انحصارات تاکس��یرانی مینالند و
انتقاد میکنند .اتحادیههای تاکس��یرانی تبدیل به کارتلهای عظیمی شدهاند که وجودشان هیچ گونه
توجیهی ندارد .این کارتلها نمونه بارز رفیقس��االری هس��تند .در همه جای دنیا ،گروه کوچکی از
تاکسیداران با البیگری از دولتها تقاضای انواع امتیازات ویژه دارند و مازاد منافع این امتیازات به
جیب سیاستمدارانی سرازیر میشود که آن امتیازات را به تاکسیداران اعطا کردهاند.
سیس��تم مزبور دقیق ًا یک سیس��تم فئودالی اس��ت .زمانی همه فعالیته��ا و حرفهها به همین
ش��یوه و با اعطای امتیازات ویژه انجام میش��د ،تا این که سرانجام انقالب
رهاییبخش قرن هیجدهم بس��اط این انحصارات را در
ه��م کوبید و راه را برای رقابت آزاد گش��ود .اما پس از
مدتی ،بیشتر شهرهای مدرن با اعطای امتیازات انحصاری
به تاکس��یداران ،باال بردن نرخهای کرایه ،و ارائه خدمات
س��طح پایین ،دوباره ش��یوههای قدیمی را باب کردند و راه
را ب��ر ارائهدهندگان جدید و افراد مس��تعدی س��د کردند که
مش��تاقانه حاضر بودند به کسب و کار در این حرفه بپردازند و
با هزینه کمتر خدماتی به مراتب بهتر به مردم ارائه دهند.
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اکنون چندین دهه اس��ت که اندیش��کدههای مختلف در مخالفت با انحصار تاکس��یرانی ،بیش��مار
گزارش��ات علمی و روشنگرانه در سطح جامعه منتشر کردهاند .هزاران سرمقاله در روزنامههای دنیا
فس��اد حاصل از انحصارات تاکس��یرانی و خدمات نازل آنها را به باد انتقاد گرفتهاند .اما گویا هیچ
میزانی از اس��تدالل عقلی و علمی در این زمینه کارس��از نیست .گروههای ذینفعی که از این سیستم
انحصاری بهرههای کالن میبرند ساختار سیاسی را قفل کردهاند و اجازه ایجاد هیچ گونه گشایشی
نمیدهند .کل این موضوع علیرغم مضحک بودن و مغایرت با عقل و انصاف همچنان با سماجت
به حیات خود ادامه میدهد.
در چنین ش��رایطی ،ناگهان پدیدهای به نام اُوبِر ظهور کرد .آغاز این پدیده در ابتدا با ناباوری همراه
بود :همه میگفتند که امکان ندارد و چنین سیس��تمی مثمر ثمر نخواهد بود .بعد نوبت به ش��گفتی
رسید؛ شگفتی از این که اُوبِر حقیقت ًا مؤثر است .بعد نوبت به هول و هراس رسید و نهایت ًا آشوب و
تظاهرات .باالخره این اواخر ،رفته رفته شاهد نشانههایی از تسلیم شدن به خواست عمومی بودهایم.
دولتها در سرتاس��ر دنیا به تدریج با واقعیتی که دهها س��ال از رویارویی و پذیرش آن وحش��ت
داشتند کنار آمدهاند و پذیرفتهاند که مسافران و رانندهها حقیقت ًا این شیوه ابتکاری را دوست دارند،
ش��یوهای که به مس��افر و راننده اجازه میدهد در هر لحظه از زمان و مکان به س��ادگی و به سرعت
یکدیگر را پیدا کنند.
مزایای رقابت در گس��تره ش��هرها پخش ش��ده و به همه جا س��رایت کردهاند ،در حالی که هزینه
س��رکوب و متوقفس��ازی رقابت عمدت ًا در یک جا متمرکز شده اس��ت .این موضوع برای اُوبِر در
مقابل وضعیت موجود یک نوع مزیت و برتری ایجاد میکند.
مهمتر از همه این که اُوبِر یک ایده و برنامه بس��یار س��اده اس��ت .رانندهه��ا در برنامه اُوبِر ثبت نام
میکنند .مس��افران نیز به سیس��تم اُوبِر اطالع میدهند که نیاز به راننده دارن��د .اُوبِر معامله راننده و
مسافر و پرداخت کرایه را تسهیل میکند .بدون وجود «اقتصادِ برنامههای تلفنی» چنین اتفاقی هرگز
امکانپذیر نمیبود .این اقتصاد و نیز فراگیری گس��ترده تلفنهای همراه به مس��افران امکان داده تا
بدون نیاز به دس��ت بلند کردن برای ماشینها در خیابان و انتظار برای پیدا کردن ماشین ،با رانندهها
مستقیم ًا ارتباط برقرار کنند.
در ضم��ن ،برنام��ه تلفنی اُوبِر امکان نظارت دقیق بر کیفیت خدمات را فراهم میآورد .مس��افران به
رانندهها رتبه و امتیاز میدهند ،و رانندهها نیز به مسافران رتبه و امتیاز میدهند .بنابراین هم مسافران
و هم رانندگان انگیزه نیرومندی دارند که تا حد امکان خوب باشند و شایسته رفتار کنند و امیدوار
باشند که در آینده نیز بتوانند از این خدمات استفاده کنند (هیچ مسافری دلش نمیخواهد از خدمات
رانندهای با رتبه پایین اس��تفاده کند و هیچ رانندهای نیز حاضر نمیش��ود به مس��افری که رتبه پایین
دارد خدمات بدهد).
کاهش تلفات جانی بر اثر رانندگی در ش��رایط نامس��اعد جس��مانی ،کاهش ترافیک در سطح شهر،
اس��تفاده بهتر و بهصرفهتر از کرایه دربس��ت اتومبیل در طول روز ،ایجاد مشاغل جدید– این سرریز
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مزایا میبایست از قبل قابل پیشبینی میبود ،اما هیچ کس قب ً
ال این مزایا را پیشبینی نکرده بود.
برای من از همه جالبتر سازوکار این انقالب صلحآمیز است .اُوبِر مصرفکنندگان عادی را تبدیل
به کنشگران رقابت در عرصه حمل و نقل کرده است .صدای این کنشگران در حمایت از خدمات
مس��افری به صورت مس��تقیم بین راننده و مسافر ،به قدری بلند و ش��دید بوده است که تشکیالت
مس��تقر سیاس��ی را وادار به عقبنشینی کرده اس��ت .در جاهایی که هنوز بازار فعالی برای جواز و
پالک تاکس��ی وجود دارد ،بازار ضربه نهایی خود را با کاهش ش��دید قیمتها به کارتل انحصاری
تاکسیرانی وارد آورده است.
در دوران مدرن به ندرت کسب و کار و شرکتی وجود داشته که در حضور مقررات دولتی با چنین
ش��دت و جرأتی وارد عمل شده باشد .اُوبِر آهسته به شهرها ورود میکند .رانندهای به دنبال مسافر
میگردد ،مس��افری برای جابهجایی راننده میخواهد ،و راننده به تقاضای مس��افر پاسخ میدهد .به
تدریج رانندگان بیش��تری در سیس��تم اُوبِر ثبت نام میکنند .تنها راه برای پی بردن به نحوه گسترش
این سیس��تم آن اس��ت که برنامه اُوبِر را روی تلفن موبایل خود نصب کنید و ببینید چند راننده اُوبِر
در حوالی منطقه شما وجود دارند.
س��ال گذشته در ش��هر «ویچیتا» در ایالت کانزاس ،از مسئول پذیرش یک هتل بزرگ در مرکز شهر
پرسیدم که آیا در شهرشان اُوبِر وجود دارد یا خیر .پاسخ او منفی بود ،اما گفت که میتواند به آژانس
کرایه اتومبیل زنگ بزند تا برای من ماش��ین بفرس��تند و این که بیشتر از نیم ساعت معطلی نخواهد
داش��ت .من برای این که مطمئن شوم ،تلفن موبایلم را در آوردم و متوجه شدم که در محدوده یک
مایلی من  4راننده اُوبِر در دس��ترس بودند .دکمهای را روی صفحه تلفن موبایلم فشار دادم ،ماشین
اُوبِر فورا ً آمد ،سوار شدم و رفتم .مسئول پذیرش هتل اص ً
ال نتوانست بفهمد که جریان چه بود.
اف��راد ه��ر یک تجرب��های از اُوبِر ب��رای نقل کردن دارند ،ام��ا تجارب مورد عالقه م��ن به مواردی
مربوط میش��ود که از اُوبِر در س��فرهای فرودگاهی اس��تفاده کردهام تا به این وسیله بر مقررات و
محدودیتهای مضحک تردد تاکسی در محوطه فرودگاهها غلبه کنم .در داخل و اطراف فرودگاهها
همه جا پر از تابلوهای هشدار دهنده است« :فقط از تاکسیهای مجاز استفاده کنید»« ،به ماشینهای
شخصی اعتماد نکنید»« ،فقط از گیشههای رسمی کرایه تاکسی استفاده کنید».
اما در نهایت ،حتی شدیدترین تدابیر امنیتی در فرودگاهها نیز نمیتوانند مانع از استفاده مسافران از
ماشینهای دوستان و اقوام خود برای رسیدن به مقصد شوند .مسافران و رانندگان اُوبِر نیز دقیق ًا به
گونهای عمل میکنند که گویی با هم دوست یا قوم و خویش هستند .من روی برنامه اُوبِر در تلفن
موبایلم کیلک میکنم و به راننده زنگ میزنم تا در محل مناسبی در محوطه فرودگاه قرار بگذاریم؛
درس��ت همان گونه که با دوس��تان یا افراد خانواده خودم قرار میگذارم .این شیوه همیشه به خوبی
عمل میکند و به انسان نوعی احساس شگفتانگیز و شادیآور دست میدهد از این که با استفاده
از این روش دوستانه و صلحآمیز ،سیستمی انحصاری و تحمیل شده با زور را دور زده است.
در مدت بازدیدم از دفتر مرکزی اُوبِر از یکی از کارمندان پرسیدم که آیا افراد شاغل در شرکت اُوبِر
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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.
*******
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ُ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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