اثر دیجیتالیسازی بر کسبوکارها
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ااتق بازرگانی ،صناعی ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت ربرسیاهی اقتصادی

تهیه کننده :مهسا رجبی نژاد
ناظر :عاطفه قاسمیان
واحد گردآوری و تحلیل آمارهای اقتصادی
معاونت بررسیهای اقتصادی
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
اردیبهشت 1400
از طریق پست الکترونیکی زیر میتوانید پیشنهادها و نظرات اصالحی خود را به واحد مربوطه منعکس نمایید:

economic.tccim@gmail.com
استفاده از مطالب این گزارش با ذکر منبع بالمانع است.

آیا پلتفرمهای کار دیجیتال میتواند رقابت عادالنه و مشاغل مناسبی ایجاد کند؟

پلتفرمهای کار دیجیتال اکنون بخشی حیاتی از زندگی
معاصر هستند و به ما این امکان را میدهند تا به تعداد
بیشتری از خدمات آنالین دسترسی داشته باشیم .آنها
این کار را با اتصال مشتریان یا مصرفکنندگان به
افرادی که عهدهدار انجام این وظایف هستند ( Gig
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 ،)workersانجام میدهند.
پلتفرمهای کار دیجیتال با آزادسازی نوآوری در مقیاس
گسترده جهانی ،فرصتهای بیسابقهای را برای
کارکنان ،مشاغل و جامعه ایجاد کرده است .با این
حال ،آنها تهدیدی جدی برای مشاغل مناسب و رقابت
عادالنه ایجاد میکنند.
گزارش اخیر سازمان جهانی کار نشان میدهد که
پلتفرمهای کار دیجیتال چگونه بر کارکنان و بنگاههای
اقتصادی جهان تأثیر میگذارند و چرا نیاز فوری به
نظارتی منسجم بر اقتصاد پلتفرمی وجود دارد.
 1کارکنان  Gigپیمانکاران مستقل ،کارکنان بستر آنالین ،کارکنان شرکتهای پیمانکاری ،کارکنان داوطلب و کارکنان موقت هستند.

پلتفرمهای کار دیجیتال  :شکل جدیدی
از شغل و کسبوکار
در سالهای اخیر ،فناوریهای دیجیتال به
طور بنیادی تغییر شکل دادهاند و در
بخشهای مختلف اقتصاد نفوذ کردهاند و
پایههای سنتی بازار کار را تا حد زیادی
متزلزل کردهاند.
انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات و
اینترنت موجی از فرآیندها و محصوالت
جدید را به راه انداخته و باعث رقابت و
رشد بهرهوری شده است .این امر منجر به
ظهور سیستم عاملهای کسبوکار
دیجیتال و راهی جدید برای سازماندهی
کار و کسبوکار شده است.
از سال  ،2010تعداد پلتفرمهای کار
دیجیتال در سطح جهانی پنج برابر
افزایش یافته است که باعث تسهیل
کسبوکارهای آنالین شده و یا کارکنان را
مستقیماً درگیر ارائه خدمات تحویل کاال
کرده است.
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چه چیزی پلتفرمهای کار دیجیتال را
متفاوت میکند؟
پلتفرمها چابک هستند و کار را به روشی کامالً
متفاوت از مشاغل سنتی سازمان انجام میدهند.
آنها مشاغل و مشتریان را به کارکنان متصل
میکنند و فرآیندهای کاری را با پیامدهای
عمدهای برای آینده کار تغییر میدهند.
ویژگیهای متمایز پلتفرمهای کار دیجیتال
چیست؟
موفقیت پلتفرمها به تأثیر شبکه بستگی دارد :جذب
تعداد کافی کاربر از هر طرف (مانند مشتری و کارکنان)
برای تسهیل فعالیت ها و امکان رشد.

اثرات شبکه
اهمیت دادهها
مدیریت الگوریتمی

پلتفرمها از الگوریتمهایی برای انطباق کارکنان با مشتری
و مصرفکننده استفاده میکنند .رتبه بندی ،بررسی
مشتری یا مصرفکننده ،سطح مهارت کارکنان ،لغو یا
پذیرش کار ،برخی از عناصر اصلی این تطبیق الگوریتمی
است.

استراتژی دارایی سبک
منابع مالی سرمایهگذاری مخاطره پذیر

ایجاد ارزش از طریق جمع آوری و درآمدزایی از
دادهها احتماالً بزرگترین تغییر در تجارت پلتفرمها
است.
پلتفرمها تمایل زیادی به سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای ،کارخانهها ،انبارها یا کارکنان ندارند .در عوض ،آنها در
زیرساختهای ابری سرمایهگذاری میکنند و به مهارتها ،ایدهها و داراییهای فیزیکی کاربرانشان (مشتریان و کارکنان)
بستگی دارند .این کار ،امکان گسترش سریع به روشی مقرون به صرفه را فراهم میکند.

استراتژیهای قیمتگذاری
قوانین حاکمیت سیستم عامل

بودجه پلتفرمها بیشتر از طریق صندوقهای
سرمایهگذاری مخاطرهپذیر تأمین میشود .به عنوان
مثال ،پلتفرمهای تاکسی از سرمایههای مخاطرهپذیر
برای ارائه یارانه و پاداش سخاوتمندانه برای جذب
کاربران هنگام ورود به بازارهای جدید استفاده میکنند
که این کار به آنها اجازه میدهد تا به سرعت گسترش
یابند ،اما هنگامی که تعداد کافی کاربر داشته باشند،
یارانهها را کاهش میدهند و حتی ممکن است
پورسانتهای دریافتی از رانندگان را افزایش دهند.

پلتفرمها از روشهای گوناگونی (مانند انواع هزینهها و اشتراکها) برای جذب و افزایش
کاربران و افزایش جلوههای شبکه استفاده میکنند.
کارکنان ،مشتریان و مشاغل برای دسترسی به پلتفرم باید شرایط
خدمات آن را بپذیرند .این توافقنامهها به طور یک جانبه توسط
پلتفرم تعیین میشوند و جنبههایی مانند بندهای انحصارپذیری،
پذیرش /رد کار ،غیرفعال کردن حسابها ،حل اختالف و استفاده از
دادهها را شامل میشوند .این کار ،پلتفرمها را قادر میسازد تا
کنترل قابل توجهی بر کارکنان داشته باشند و میتوانند توانایی
مشتریان و مشاغل را در تعامل با کارکنان شکل دهند.
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این برای مشاغل سنتی چه معنایی دارد؟
ظهور پلتفرمهای کار دیجیتال ،فرصتها و
چالشهایی را برای مشاغل سنتی ایجاد کرده است.
سازمان جهانی کار مصاحبههایی را با نمایندگان 85
شغل در بخشهای گوناگون انجام داده است ،که
بینشی در مورد چگونگی تغییر پلتفرمهای کار
دیجیتال و به چالش کشیدن مشاغل سنتی ارائه
میدهد.
اثرات شبکه

پلتفرمها به کسبوکارهای سنتی روشهای جدیدی برای برون سپاری
انواع کارها ،خدمات و فعالیتهای خردهفروشی ارائه میدهند که
عملکرد سازمانی آنها را بهبود میبخشد .مشاغل از پلتفرمهای مبتنی بر
وب آنالین برای سه هدف گسترده استفاده میکنند :استخدام  ،کاهش
هزینهها و بهبود کارایی و دسترسی به دانش برای نوآوری.

فرصتها
چالشها

پلتفرمها همچنین تهدیدهای عمدهای برای مشاغل سنتی به وجود
میآورند .بسیاری از استراتژیهای پلتفرمها ،رقابت برای سایر
بنگاهها -به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط ( )SMEرا بسیار دشوار
میکند .این موارد شامل استفاده از دادهها و الگوریتمها برای تعیین
قیمتگذاری ،پیشبینی تقاضا و عرضه ،ترجیحات مصرفکنندههای
هدف و ارائه خدمات با هزینه کم یا صفر است .مزایایی که پلتفرمها از
آن بهرهمند هستند میتواند منجر به رقابت ناعادالنه شود ،مشکلی که
به دلیل عدم وجود چارچوبهای نظارتی مناسب ایجاد میشود .تنظیم
مقررات برای اطمینان از وجود شرایط برابر ،در جایی که قوانین
مشابهی هم برای مشاغل سنتی و هم برای پلتفرمها اعمال میشود ،به
ویژه در مورد امنیت اجتماعی ،شرایط کار و حل اختالف ،ضروری است.

نیروی کار دیجیتالی شده:
کارکنان  Gigچه کسانی هستند؟
پلتفرمها دو نوع از کارکنان را درگیر میکنند :نیروی کار اصلی،
مستقیماً استخدام شده توسط پلتفرمها ،و کارکنانی که کارشان از
طریق این پلتفرمها با واسطه انجام میشود و به عنوان “"Gig
شناخته میشوند.
سازمان جهانی کار با استفاده از نظرسنجیهای انجام شده با 12
هزار پاسخ دهنده ،اولین تصویر مهم و اساسی از کارکنان پلتفرمهای
کار دیجیتال را در چندین بخش و کشور تهیه کرده است .تحقیقات
نشان میدهد که این کارکنان به طور معمول کمتر از  35سال سن
دارند ،مرد هستند و در مناطق شهری یا حومه زندگی میکنند .بیش از
 60درصد آنها دارای تحصیالت عالی بوده و در سیستم عاملهای
تحت وب آنالین مشغول به کار هستتند .برخالف انتظار ،بیش از 20
درصد رانندگان تاکسی مبتنی بر برنامه و کارکنان بخش تحویل کاال
نیز شرایطی مشابه دارند .نتیجه این تحقیقات میتواند زمینههای
اشتغال مانند کمبود فرصتهای شغلی محلی که با سطح مهارت
کارکنان مطابقت دارد را نشان دهد.

آیا کار کردن با پلتفرمها منبع اصلی درآمد به
حساب میآید؟
کار با پلتفرمها منبع اصلی درآمد بیشتر کارکنان در تاکسیهای مبتنی
بر برنامه ( 84درصد) ،خدمات تحویل مبتنی بر برنامه ( 90درصد) و
برای حدود یک سوم کارکنان در پلتفرمهای آنالین تحت وب است.

آیا شغل به اندازه کافی برای همه وجود دارد؟
بیشتر کارکنان پلتفرمهای آنالین تحت وب ( 86درصد) و پلتفرمهای
تحویل ( 69درصد) تمایل به کار بیشتر را ابراز کردهاند .با این حال،
پلتفرمها به دلیل تقاضای باال به کار و در مقابل کمبود شغل ،قادر به
پذیرش کارکنان مازاد نیستند .عالوه بر این ،بسیاری از کارکنان ،به
ویژه در کشورهای در حال توسعه ،به دلیل محدودیتهای اعمال شده
توسط پلتفرم یا مشتری ،از دسترسی به کار و مشاغل پردرآمد
محروم هستند .این شرایط ،تأثیرات منفی جدی بر استقالل کارکنان،
دسترسی به کار و دستمزد آنها دارد.

کارکنان پلتفرمها :آزادانه فعالیت میکنند،
توانمند شدهاند و یا شرایط محدودکنندهای دارند؟
برنامههای کاری انعطافپذیر ،آزادی انتخاب وظایف و انتخاب کار در
هر زمان و هر مکان باعث محبوبیت پلتفرمهای دیجیتال میشود.
کارکنان همچنین برای کسب درآمد اضافی یا به دلیل کمبود سایر
فرصتهای شغلی به پلتفرمهای دیجیتال میپیوندند.
با این حال ،کار با پلتفرمها شرایط چالش برانگیزی را ارائه میدهد
که شامل درآمد کم ،نوسانات درآمد ،فسخ ناعادالنه حساب کارکنان،
دسترسی محدود به کار و حمایت اجتماعی ،و موانع ایجاد اتصال به
بیش از یک پلتفرم است.

در عمل ،مدیریت الگوریتمی ،فرآیندها و عملکرد کار را به گونهای
شکل میدهد که اختیارات کارکنان پلتفرمها را محدود میکند.
کارکنان پلتفرمها برای گذران زندگی خود ،مجبور هستند ساعتها
کار کنند که این موضوع در برقراری تعادل بین کار و زندگی آنها تأثیر
دارد و میتواند منجر به ایجاد استرس شود.

کووید ،19-ریسک مرتبط با کارکنان
پلتفرمها را برجسته کرده است
پوشش ضعیف حمایت اجتماعی ،به وضوح کارکنان
پلتفرمها را در همهگیری کووید 19-تحت تأثیر قرار داده
است .در ترتیبات کاری مبتنی بر وظیفه ،بسیاری از افراد
استطاعت مالی الزم برای قرنطینه کردن خودشان بدون
دریافت مزایای مرخصی استعالجی را دارا نیستند 7 .نفر از
هر  10نفر کارکن ،امکان دریافت جبران دستمزد و یا بیمه
مربوط به ابتال به بیماری را در حالتی که تست کووید انها
مثبت شده را ندارند و این امر خطراتی را هم برای خودشان
و هم برای دیگران بدنبال دارد.
مطابق بررسیهای صورت گرفته در آگوست سال ،2020
در کشورهای شیلی ،هند ،کنیا و مکزیک ،از  348فرد
مشغول به کار در سیستم تاکسیهای مبتنی بر ،app
سیستم تاکسی سنتی و خدمات تحویل 32 ،درصد به دلیل
ضرورت اقتصادی ،علیرغم نگرانیهای شدید ناشی از ابتال
به کووید 19-در محل کارشان ،در طول بحران کرونا به
صورت تمام وقت کار میکردند.
بحران کووید 19-درآمد  9نفر از  10راننده تاکسی و  7نفر
از  10کارگر تحویل کاال را در کشورهای مورد بررسی
کاهش داد و به طور کلی وضعیت کارکنان پلتفرمها طی این
بحران بدتر شده است.

معمای نظارتی
پلتفرمها شرایط توافقنامه خدمات خود را به صورت یک
جانبه تنظیم میکنند .این شرایط تا حد زیادی توسط قانون
حمایت از کار محدود نشده و ممکن است با پلتفرمهایی که
تمام شرایط کار برای کارکنان را تعیین میکند ،رویه
گفتگوهای فیمابین کارکن و کارفرما را کامالً کنار بگذارند.
طبق کنوانسیونها و توصیههای سازمان جهانی کار ،هر
کارگری دارای حقوق کار جهانی است .اما چگونه میتوان
این حقوق را برای کارکنان  Gigتضمین کرد؟
تنظیم پلتفرمهای کار دیجیتال پیچیده بوده و شامل قانون
کار و سایر قوانین و سیاستهای مربوط به کار مناسب
است .چالشها شامل اعمال حقوق جهانی کار مانند حمایت
اجتماعی و معامله جمعی برای کارکنان پلتفرمها ،اطمینان از
رقابت عادالنه ،استفاده منصفانه از دادهها ،بهبود حفاظت از
دادهها و پاسخگویی الگوریتمی و اصالح سیستمهای
مالیاتی است.

غنیمت شمردن فرصتها
ارائه راهحلها ،از جمله اشکال جدید مقررات ،در
سراسر جهان در حال رشد است که از جمله آنها
میتوان به توافقنامه مذاکره جمعی که بر اساس آن
کارکنان نظافت را به عنوان شاغالن در دانمارک
برسمیت شناخته و یا تصمیم قضایی که استانداردهای
قانونی ایمنی و بهداشت را برای کارکنان سیستم
عامل در برزیل گسترش میدهد ،اشاره کرد .با این
حال ،این راه حلهای مثبت پراکنده بوده و نمیتوان
آن را تحت عنوان یک قاعده مطرح کرد.
با توجه به اینکه پلتفرمها در چندین حوزه قضایی نیز
فعالیت میکنند ،گفتگو و ایجاد هماهنگی در زمینه
سیاستهای بینالمللی ضروری است.

گفتگوی اجتماعی میان پلتفرمها ،دولتها ،کارکنان
پلتفرمها و نمایندگان آنها نیز به همین ترتیب حیاتی
است تا اطمینان حاصل شود که اقتصاد دیجیتال به
محرک قدرتمندی برای رقابت عادالنه و کار مناسب
برای همه تبدیل میشود.

