
حسین سرآبادانی تفرشی
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟

اشتراکی گری از نوعی دیگر
آیا مصرف مبتنی بر همکاری می تواند منجر به عادالنه تر 

شدن اوضاع شود؟

1. مروری بر اقتصاد اشتراکی ]1[
امروزه با توسعه فناوری اینترنت و گوشی های هوشمند، 
از نسل جدید توسعه اقتصادی سخن گفته می شود؛ این 
کمیت و سلطه یک الگوریتم  نسل جدید که به معنای حا
بر افراد انسانی است ابتدا در صنعت حمل ونقل بروز 
کسب وکار  گیگ ]2[ با ظهور و پیشرفت  کرد. اقتصاد 
کل آمریکای شمالی  اوبر ]3[ ابتدا در آمریکا و بعد در 
که در برخی منابع  پا طرح و معنا شد؛ به گونه ای  و ارو
مفهوم اقتصاد اوبری در برابر این کسب وکار نوین ابداع 
که با برنامه  شد. استارت آپ »اوبر« کسب وکاری است 
گوشی های هوشمند کار می کند، هر کسی که درخواست 
کمک مکان یاب  خودرو داشته باشد از طریق آن و با 
گوشی درخواست خود را ثبت می کند و نزدیک ترین 
خودرو به سرعت در محل حاضر می شود. امروز اوبر با 
فتح کشور به کشور بازارهای مختلف وارد صنعت های 
گیگ یا اقتصاد  دیگر نیز شده و در آنچه به نام اقتصاد 
که این دو اصطالح  کی )با منظرهای متفاوتی  اشترا
دارند ]4[( معروف شده پیشگام است. الگوی داخلی 
کسی های اینترنتی  کشور ما، تا کسب وکار در  این مدل 

همچون »اسنپ« و »تپسی« است.

گیگ« را این  گونه تعریف  کمبریج »اقتصاد  دیکشنری 
می کند:

کردن برای یک  کار  که در آن به جای  »روشی از اشتغال 
کارهای پاره وقت و جدا  کارفرمای مشخص، افــراد به 
کدام از آن ها درآمد  از یکدیگر مشغول می شوند و هر 

مجزای خود را دارند«.
در این الگوی اقتصادی مدیریت، درآمدزایی، رصد و 
پایش، ارزشیابی و حتی شورش و اعتراض علیه این الگو 
یتم یا نرم افزار نصب شده در  همه و همه از طریق الگور
گیگ  گوشی های هوشمند صورت می پذیرد. اقتصاد 
به نوعی مدیریت و درآمدزایی از مجرای نرم افزار بر افراد 
است و در مورد مثالی همچون اوبر، این نرم افزار بسترساز 
تعامل و معامله P to P در فضای تجارت الکترونیک و 

کسب وکارهای الکترونیک است.
یتم هزینه مبادله ]5[ میان دو فرد را  در واقع این الگور
برای معامله کاهش داده و از این مجرا ضمن خلق ارزش 
برای طرفین، برای خود نیز سود کسب می کند. مشاغل 
اینترنتی خود را بیشتر از سایر بنگاه های اقتصادی با تغییر 
کرده  کسب وکار همگام  و تحوالت نوظهور در محیط 
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و ضمن ایجاد اشتغال پایدار و ارزش افزوده در چرخه 
اقتصاد، برای بقا در محیط های رقابتی تالش می کنند.
کی« در جهان با ابزارهایی همچون  اما »اقتصاد اشترا
دنیای دیجیتال و اینترنت، روند رو به توسعه ای را طی 
کرده است. پیش ازاین مدل های اقتصاد مشارکتی در 
کثر این  گون استفاده می شد؛ اما در ا گونا قالب های 
ک دو یا چند نفر معدود بودند.  مدل ها طرفین اشترا
کی به  کنون اقتصاد اشترا که هم ا این در حالی است 
کاالها و  کردن طرفین بیشتر در استفاده از  دنبال درگیر 
کوتاهی  که نیازهای یک نفر را در مدت  خدماتی است 

برطرف می کند.
کی از دیرباز وجود داشته؛ در این مدل  اقتصاد اشترا
کاال یا خدمت به  مالکیت یک نفر یا یک شرکت بر 
کاماًل مشخص است. توسعه  گذاشته شده   ک  اشترا
کی توسعه  فناوری موجب شده تا دامنه اقتصاد اشترا

کسب و کار تبدیل شود. یابد و به یک روش جدی در 
جوهره اصلی در این اقتصاد، تغییر ماهوی در نهاد 
مالکیت و تغییر منظر در خرید و تصاحب کاال و خدمات 
کمتر و با روش  است. »وقتی می توان چیزی را با قیمت 
کرد، چرا آن را بخریم؟« اصل نوآوری صورت  ساده اجاره 
گرفته در اینجا نوعی نوآوری در مفهوم و ماهیت مصرف 
ک گذاری« ]6[ است. هزینه پایین تر برای  با ابزار »اشترا
کیفیت و  مشتری، در دسترس پذیری باال، خدمت با 
یابی تعامل اقتصادی، از مزایای این مدل  امکان ارز

کسب وکار است.
اما این ساختار اقتصادی، برندگان و بازندگانی دارد و 
یگران مختلف، پیامدهای  حسب چارچوب منافع باز
خاص خود را به دنبال خواهد داشت. این امر ضرورت 
به روزرسانی و تنظیم گری هوشمندانه و فعال دولت ها در 

اقتصاد اینترنت محور اشتراکی را مضاعف می کند. یکی 
یعی و عدالت محور  از این پیامدها، توجه به ابعاد توز

کی است. توسعه اقتصاد اشترا

2. عدالت اجتماعی و اقتصاد اشتراکی
پرداخت به ابعاد ناظر بر عدالت اجتماعی در مورد 
که هیچ توافقی در مورد  گسترده  پدیده ای این چنین 
تعریف اولیه آن نیز وجود ندارد، کمی دشوار و عجوالنه 
که پیش از بروز آثار  به نظر می رسد اما ناچار مهم است 
کشور، پیامدها مورد توجه قرار  آن بر ساختار اقتصادی 
گیرد؛ تحلیل پیامدهای این الگوی اقتصادی از منظر 

یعی و اجتماعی یکی از آن  پیامدهاست. تأثیرات توز
کتابخانه های محلی همسایگان تا به  که از  پدیده ای 
ک گذاری دوچرخه های محلی و تا شرکت های  اشترا
چندمیلیارد دالری هواپیمایی ظهور و بروز داشته است، 
همگی نشان دهنده آن است که مصرف مبتنی بر مشارکت 
ک گذاری  گرچه پدیده به اشترا ]7[ رو به افزایش است. ا
کاال و خدمات پدیده جدیدی نیست؛ اما فناوری های 
جدید و روندهای فرهنگی جامعه معاصر حرکت به 
سمت جایگزینی دسترسی ]8[ به جای مالکیت ]9[ را 
تسریع کرده است. مزایای اجتماع گرایانه و پایداری مالی 
این انتقال به نوعی یک خروج از فرهنگ اسراف جویانه 
و انزواطلبانه مصرف گرایِی بعد از جنگ جهانی دوم 
گرفته است.  که به شکل عیان مورد استقبال قرار  است 
که هرگونه تعریف از مالکیت به تبع  نکته مهم آن است 

حاصل نگاه شما به حوزه عدالت اجتماعی است.
کی،  بااین وجود، بعد از تحسین ها پیرامون اقتصاد اشترا
پرسش ها و تردیدهایی در مورد وعده های این الگوی 
اقتصادی از سوی تحلیل گران انتقادی عالم اجتماعی 
کسی  گردیده است. ابهاماتی مانند اینکه چه  مطرح 
کسانی  به پلتفرم ]10[ دسترسی دارد؟ سود برای چه 
کسانی قواعد را تنظیم می کنند؟ آیا آن ها  است؟ چه 
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در الگوی اقتصادی گیگ مدیریت، درآمدزایی، رصد 
و پایش، ارزشیابی و حتی شورش و اعتراض علیه 
این الگو همه و همه از طریق الگوریتم یا نرم افزار 
گوشی های هوشمند صورت می پذیرد. نصب شده در 



واقعًا ارتباط معتبری میان رده های نسل و طبقه برقرار 
کارگران،  می کنند؟ چه حفاظت ها و حراست هایی از 
کاربران و عموم وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش ها به نوع 
کدام به تناسب خصوصیات  خاص پلتفرم و شرایط هر 
ذاتی اش، بستگی دارد. یکی از بحث های قابل طرح، 
کی  بر اســاس ایــن پرسش ها توجه به اقتصاد اشترا
ی تحولی برای عدالت اجتماعی و  به عنوان یک نیرو

یست محیطی است. ز
کی دارای  ازاین جهت به نظر می رسد اقتصاد اشترا
پیامدهای ]11[ بالقوه مثبت و منفی اســت. در بعد 
کار  ی  چالشی و تهدیدکنندگی، مسائل مرتبط با نیرو
کار، موقتی سازی  شامل افزایش اشکال غیراستاندارد 
کارفرما و  کار، وابستگی تام به الگوریتم نرم افزاری به جای 
کارگر، قراردادهای اشتغال  کارفرما با  تغییر ماهیت رابطه 
منعطف و یک سویه، افزایش نابرابری دستمزدی و سازوکار 
قیمت گذاری یک سویه به نفع صاحبان سرمایه، افزایش 
نرخ بیکاری بخش های سنتی و کاهش قوانین حمایتی 
کارگران از جمله موارد قابل طرح در پیامدهای آن در  از 

کار است. بازار 
در مورد پیامدهای این الگو بر عدالت زیست محیطی نوعی 
که نیازمند مطالعه های تجربی خاص  ابهام وجود دارد 
است. برخی بر این باورند که این الگو ضمن جلوگیری از 
کارآمد  مصرف بی رویه منابع طبیعی، موجب بهره گیری 
منابع و حفظ و نگهداشت منابع طبیعی می شود. در 
کارآ از منابع  مقابل منتقدین ضمن غلو شمردن استفاده 
گونه دیگری  کی، معتقدند به  طبیعی در اقتصاد اشترا

یست در معرض تهدید و آسیب است. محیط ز
کی،  به عنوان مثال در مــورد نمونه رایــج اقتصاد اشترا
کسی های اینترنتی، این موضوع قابل طرح است.  تا
کسی های آنالین بر این  صاحبان استارت آپ های تا
که کسب وکارهای جدید آن ها با نوعی مدیریت  باورند 
کاهش تردد و  ترددهای شهری توانسته  است باعث 
که بهره وری  به تبع کاهش ترافیک و آلودگی هوا شود؛ چرا

استفاده از خودرو از حدود 0/6 به 1/5 افزایش یافته و 
افراد در مسیر رفت وبرگشت در حال رساندن مسافران 
به مقصد هستند. در مقابل برخی مطالعات و شواهد 
کسی های آنالین  که ورود این تا تجربی نشان می دهد 
گسترده تر و تقاضا برای  به نوعی بــازار را در این حوزه 
استفاده از این خودروها را به جای وسایل حمل ونقل 
عمومی افزایش داده است. در واقع در اینجا به جهت 
کیفیت خدمات، تقاضاها و  کاهش قیمت و افزایش 
که تا پیش ازاین در بازار حضور نداشتند، وارد  افرادی 
بازار شده و به جهت این سازوکار انگیزشی، استفاده از 
این خودروها رو به تزاید است. نتیجه چنین اثر انگیزشی، 
افزایش تردد و به تبع افزایش ترافیک و آلودگی هوا است؛ 
درست برخالف استدالل صاحبان این کسب وکارهای 
که اقتصاد  جدید. بااین حال نظر متداول آن اســت 
یه و به تبع مصرف  کی، تغییر الگوی مصرف بی رو اشترا
کرده است؛ ادعایی  عادالنه تر را برای جهان امروز فراهم 

که تا اثبات قابل قبول راه طوالنی در پیش دارد.
کی هنوز در دوران ابتدایی  به نظر می رسد اقتصاد اشترا
رشد خود است و با توجه به گستره ذینفعان مختلف در 
ی خوب تحولی  مورد آن، نگرش به آن به عنوان یک نیرو
کی  با اختالف هایی روبرو است؛ برخی نیز اقتصاد اشترا
را با مالحظات زیست محیطی و عدالت اجتماعی طرح 
می کنند. می توان دو سویه متفاوت را در باب اقتصاد 
ک گذاری نیازهای  یت نمود. از سویی اشترا کی رؤ اشترا
اساسی چون غذا موجب بهبود رفاه طبقه کم درآمد جامعه 
کارآفرینان و صاحبان سرمایه  می شود و از سوی دیگر 
کالن از تشویق عموم  با پلتفرم های خود، سودهایی 
کم مصرف  کاالهای  ک گذاری و اجاره  جامعه به اشترا
یع درآمدی  افراد می برند و این اهمیت توجه به ابعاد توز
نابرابرساز در اقتصاد اشتراکی را مضاعف می کند. در این 
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که اقتصاد اشتراکی، تغییر  نظر متداول آن است 
الگوی مصرف بی رویه و به تبع مصرف عادالنه تر را 
که تا  کرده است؛ ادعایی  برای جهان امروز فراهم 

اثبات قابل قبول راه طوالنی در پیش دارد.



یع کننده منافع،  جهت نظام مالیاتی و سازوکارهای توز
کلیدی در سرریز منافع ناشی از توسعه فناوری  نقشی 
برای عموم جامعه با هدف تحقق عدالت اجتماعی و 
گر  سرریز شدن این منافع در میان عموم جامعه دارد. ا
ارزش های بیرونی ]12[ همچون تولید ثروت در جامعه 
کی از  گردد، توجه به اقتصاد اشترا به عنوان مبنا مطرح 
منظر ارزش های ذاتی چون عدالت اجتماعی به حاشیه 
می رود و این امر تحلیل گران را به مطالعه اقتصاد اشتراکی 

از این منظر ترغیب خواهد نمود.
اعتماد، سرمایه اجتماعی و تعامل مبتنی بر روابط میان 
فردی بلندمدت و پایدار جوهره اصلی اقتصاد اشتراکی 
که تمام بیم ها و امیدها در مورد آینده آن حول  است 
این مفاهیم سازمان می یابد. بااین حال تکیه بر روابط 
کافی به نظر  میان فردی در تحقق عدالت اجتماعی نا
می رسد. به نظر می رسد نیازمند راه حل های مبتنی بر 
یشه های ساختاری  کید بر ر خط مشی های عمومی با تأ
که از جمله ابتدایی ترین آن ها  فقر و نابرابری هستیم 
کاالها و  الزام دولت ها برای تأمین دسترسی جهانی به 
خدمات اساسی است. بدین جهت نیازی فراتر از به 

کاالهای اولیه و امور خیریه برای تعدیل  ک گذاری  اشترا
نابرابری ها مورد نیاز است. پرداخت به نابرابری و فقر 
که باید  یشه در برنامه ها و ساختارهای عمومی دارد  ر
گیرد تا نابرابری های  در اقتصاد جدید مورد بازنگری قرار 

کاهش یابد. ناموجه 
یعی و  کنونی به نظر می رسد پیامدهای توز در شرایط 
کی، سویه دوگانه دارد: از  عدالت محور اقتصاد اشترا
کاهش  سویی برخی ظرفیت ها و زیرساخت های آن با 
هزینه تمام شده خدمات و افزایش دسترسی ها، موجب 
تحقق بیشتر عدالت اجتماعی و برابری مصرفی شده 
ــت؛ از ســوی دیگر برخی ســازوکــارهــای نابرابرساز  اس
کاماًل فعال در این الگوی اقتصادی وجود  به صورت 
که بالقوه امکان افزایش نابرابری های افسارگسیخته  دارد 

را فراهم می آورد.

پی نوشت

]Sharing economy .]1: ترجمه هایی همچون »تشریکی، مشارکتی، تسهیمی« نیز 
کی« شباهت  برای این نوع اقتصاد شده است و تنها نقطه ضعف ترجمه »اشترا
که در ادبیات معاصر ما در مورد اقتصاد سوسیالیستی حول  آن با لفظی است 

کلمه به کاررفته است. مالکیت عمومی ابزارهای تولید این 
]2[. gig economy
]3[. Uber
]4[. مفهوم »Sharing Economy« در زبان انگلیسی نیز دارای معادل های 
که غالبًا مفهوم اصلی آن ها حول استفاده مشترک  متفاوت و متنوعی است 
از یک خدمت و دارایی در بستر اینترنت است. البته ممکن است بسته به 
 Gig« تعبیر استفاده شده، حدود و ثغور این مفهوم جابه جا شود. عباراتی چون
 economy«، »Collaborative economy«، »Sharing economy« »peer to peer
 economy«، »Circular economy«، »Access economy«، »Platform economy«
Trust economy«، »Uberisation«« و »Reputation economy« از جمله عبارات 
که با تسامح در یک معنا استفاده می شوند؛  مورد استفاده برای این مفهوم است 
گون عملی اند.  گونا اما در جای خود دارای ابعاد متفاوت مفهومی و داللت های 
گفته  کسب وکار سخن  مثاًل آنگاه که از منظر نرم افزاری و تسلط آن بر این مدل 

گیگ مطرح می گردد. می شود، عبارت اقتصاد 
]5[. Transaction cost
]6[. Sharing
]7[. Collaborative consumption
]8[. Access
]9[. Ownership
]10[. Platform .
]11[. Impact
]12[. Extrinsic values
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اعتماد، سرمایه اجتماعی و تعامل مبتنی بر روابط 
میان فردی بلندمدت و پایدار جوهره اصلی اقتصاد 
که تمام بیم ها و امیدها در مورد آینده  اشتراکی است 

آن حول این مفاهیم سازمان می یابد.


