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تحریم اجتماعی بنگاه
اقتصاد  اجتماعی

هیچ کســب وکار و هیچ اکوسیســتمی یک شــبه خلق نمی شود؛ اما 
به سادگی و یک شــبه می توان آن را نابود کرد. این گزاره، وقتی بیشتر 
نمــود می یابد که در شــرایط پیچیده و پرتنش سیاســی، اجتماعی 
امروز کشــورمان، ذره ذره شاهد اضمحالل اکوسیستم استارت آپی مان 
به دســت خودمان هستیم! تضعیف کسب وکارهای داخلی و حمله به 
اســتارت آپ های کشورمان، درست زمانی در حال وقوع است که طبق 
آمارهای جدید ارائه شده از ســوی آنکتاد )کنفرانس تجارت و توسعه 
ســازمان ملل(، ارزش صادرات جهانی خدمات دیجیتال از حدود ۳/۳ 
تریلیون دالر در سال ۲۰۱۹ به ۳/۸ تریلیون دالر در سال ۲۰۲۱ رسیده 
و بســیاری از کشــورها در تالش اند تا با درک بهتر اقتصاد دیجیتال و 
تاثیرات آن بر اشتغال زایی از ابزارهای ICT و تجارت الکترونیکی بهترین 
بهــره را ببرند و به این ترتیب تبعات و تلفات اقتصادی برآمده از دوران 
کووید را پشت سر بگذارند. جوان های دهه ۹۰ امیدوارانه و با صدها ایده 
نوآورانه به حوزه ای ناشناخته -که پیش از آن کمتر بدان پرداخته شده 
بود- وارد شــدند و این گونه بود که انقالب تازه ای در صنعت و تجارت 
کشور پایه ریزی شد و کم کم اکوسیستم استارت آپی در دل تجارت ایران 
ریشه دواند.حاال جامعه با نسلی روبه رو بود که یا امکان مهاجرت نداشت 
یا رفتن را به عنوان راهکار تلقی نمی کرد؛ بنابراین بسیاری از جوان های 
تحصیل کرده و نخبه کشور ماندند و شروع به ساختن کردند. اوایل این 
دهه، دولت تا حدودی فضا را برای رشد اکوسیستم استارت آپی فراهم 
کرده بود؛ زیرساخت های مناسبی در زمینه IT و ICT طراحی شده بود 
که به نظر می رسید، بستر مســاعدی برای به اجرا درآوردن ایده های 
نوآورانه جوان ها فراهم است.قطار تجارت الکترونیکی و کسب وکارهای 
دیجیتال به راه افتاد اما دیری نپایید که سنگ اندازی ها آغاز شد. در واقع 
پیشینه مقابله و مخالفت های عمومی با اکوسیستم استارت آپی کشور به 
سال ها قبل بازمی گردد.از همان ابتدای امر که کسب وکارهای دیجیتال 
شکل جدی به خود گرفتند، سروکله گروه های مخالف پیدا شد. افرادی 
که با فرمول های اقتصادی گذشــته، سال ها حکم فرمای بازار بودند و با 
ساختن گلوگاه های مختلف، کسب درآمد می کردند، حاال با نوآوری هایی 
مواجه شده بودند که کارشان را سخت می کرد؛ با وجود اپلیکیشن ها و 
استارت آپ های متعدد، سودآوری از مسیر رانت، پیچیده و دشوار شده 
بــود و این موضوع به مذاق منفعت طلبان رانتی خوش نمی آمد؛ دیگر 
جایی برای ســازمان هایی همچون تاکسیرانی و کسب درآمد از طریق 
فروش مجوز تاکســی نبود. اپ هایی نظیر »اسنپ« و »تپسی« به بازار 
آمده بودند که تاکسی های دربســتی را سامان دهی می کردند و دیگر 
درآمدزایــی از راه انحصارگرایی و تمامیت خواهی رانتی محلی از اِعراب 
نداشــت. اعتراضات، تظاهرات و آشــوب های تاکسی داران مقابل درب 
مجلس شورای اســالمی در آن سال ها هرگز از خاطره جمعی فعاالن 
اکوسیستم استارت آپی پاک نخواهد شد. صحبت از گسترش مویرگی 
ده ها و صدها کسب وکار مبتنی بر اینترنت است. دیجی کاال، بساط فروش 
کاالهای دیجیتال در بورس های رقابتی و بازارســیاه ها را برچیده بود و 
کسانی که سال ها با اقتصاد رانتی و انحصاری کسب ثروت کرده بودند، 

ترســان و هراســان، این پدیده نوظهور 
را تــاب نمی آوردنــد. از ســوی دیگر، 
اســتارت آپ ها و کسب وکارهای نوظهور 
هنوز برای قاطبه جامعه، حوزه ای نوین 
و ناشــناخته محسوب می شدند؛ تا آنجا 
که به عنوان مثال، جذب ســرمایه ۵۰۰ 
میلیاردریالــی »دیجی کاال« از مجموعه 
»سرآوا« برای جامعه قابل باور نبود. هنوز 
هم این باور غلط در میان مردم رواج دارد 
که موفقیت استارت آپ ها تصادفی و بر 
مبنای شانس است؛ در حالی که زمان، 
انرژی، تخصص و ســرمایه های مادی و 
انسانی بســیاری صرف می شود تا یک 
استارت آپ، کارآفرین باشد و به جایگاه 
باالیی در سودآوری و اشتغال زایی برسد.

عدم شناخت مردم نسبت به این حوزه 
و نیز موضع گیری های تهدیدآمیز برخی 
گروه هــای مخالف در برابــر این پدیده 
موجب شد تا شایعات و شبهاتی درباره 
بنگاه های  ایــن  ارزش های ســاختگی 
اقتصادی بر سر زبان ها بیفتد و فعالیت 
آنهــا را در دوره هــای زمانی مختلف از 
ابتدای شکل گیری تا به امروز حساسیت زا 
و مناقشــه برانگیز جلوه کند. با حسابی 
سرانگشتی می توان دریافت که گردش 
مالی یک استارت آپ موفق حتی به اندازه 
یکی از ســاختمان ها و برج هایی که در 
منطقه یک پایتخت ساخته می شود هم 
نیست اما به نظر شما چرا همواره نوک 
پیکاِن تهدیدها و نظارت های سخت گیرانه 
به سوی این اکوسیستم نشانه رفته است؟ 
شاید بتوان گفت؛ یکی از مهم ترین دالیل 
این حجم از حساسیت بر این حوزه، میزان 
اثرگذاری آن در زیر پوست جامعه و نفوذ 
حداکثری استارت آپ ها از طریق اینترنت 
در میان مردم اســت؛ شغل بسیاری از 
افراد جامعه امروزمان به اپلیکیشن هایی 
نظیر »اســنپ«، »دیجی کاال«، »دیوار« 
و... وابسته است و به طور مستقیم با آنها 
سروکار دارند و از طریق آنها کسب درآمد 
می کنند. بنا بر همه اینها، بد نیست در 
بخش پایانــی این یادداشــت کمی به 

آسیب شناسی مقابله و مخالفت با استارت آپ های شناخته شده و مطرح 
کشور بپردازیم و از منظری دیگر با این کسب وکارها روبه رو شویم.تخریب 
و حمله به برندهای استارت آپی شناخته شده را از دو زاویه می توان مورد 

بررسی قرار داد؛
- حالت اول؛ اگر فرض ما درست باشد و برند مورد نظر، درآمد خود 
را از مسیری غیرشفاف و رانتی کسب کرده باشد، چه سناریویی می توان 

برای آن متصور شد؟
ظرفیت اکوسیستم اســتارت آپی حال حاضر ایران، حتی با در نظر 
گرفتن تمامی برندهای مطرح این حوزه )از جمله اسنپ، تپسی، علی بابا، 
دیجی کاال، دیوار، شیپور و...(، هنوز یک صدم ظرفیت کشور برای تامین 
نیازهای امروزمان نیست اما از سوی دیگر، شکل گیری و رشد و توسعه 
یک اســتارت آپ در ایران هم کار ســاده ای نیست و چالش های زیادی 
را به دنبال دارد.بســیاری از استارت آپ های ایرانی به دلیل تحریم های 
موجود و محدودیــت در جذب ســرمایه گذار خارجی مجبور به ثبت 
شــرکت هایی صوری در خارج از کشور شــدند تا بتوانند از این طریق 
تحریم ها را دور بزنند. بنابراین پرواضح اســت که مسیر ورود سرمایه به 
این گونه استارت آپ ها غیرشفاف خواهد بود؛ همین کژتابی ها گاهی سبب 
می شــود تا شایعات و شــبهاتی در میان مردم شکل بگیرد؛ تا آنجا که 
دسته جمعی کمر به نابودی یک کسب وکار یا استارت آپ ببندند. نمونه 
روشن آن، هجمه هایی است که اخیراً علیه دیجی کاال اتفاق افتاد اما خیلی 
زود مدیرعامل مجموعه با اســناد و مدارک و نمودار و مستندات مدلل 
درباره منشأ سرمایه های دیجی کاال توضیح داد و با معرفی سهامداران و 
شرکای مالی خود، ابهام زدایی کرد. کشورهایی که موتور اقتصادشان بر 
پایه بوروکراسی و مبتنی بر نفت و رانت پیش می رود، پایدار نیستند و 
تنها افرادی خاص در این کشورها ثروتمند می شوند. بر این باورم که در 
جامعه ای با اقتصادی چنین بیمار، اگر هر پولی، اعم از شفاف و غیرشفاف/ 
رانتی و غیررانتی به سمت کسب وکارها و استارت آپ های مولد و کارآفرین 
سرریز شود، اتفاقی مثبت و قابل تامل خواهد افتاد. استدالل ساده ای برای 
این حرف وجود دارد؛ وجود پول )شــفاف یا غیرشفاف( در چرخه مالی 
یک استارت آپ نه تنها برای جوان های خوش فکر، نخبه و پویای کشور 
اشتغال زا و فرصت آفرین است بلکه ارزش خلق می کند و بر زندگی عامه 

مردم نیز اثر مثبت خواهد گذاشت.
- حالت دوم؛ فرض کنیم که کسب وکار مورد نظر از هر لحاظ شفاف 
و بی حاشیه فعالیت می کرده و ما به اشتباه و بدون تحقیق و بررسی و 
بدون در نظر گرفتن مســتندات و دالیل کافی آن را تحریم و هویت و 
شخصیت برند را تخریب کرده ایم. حال چه سناریو و مسیری برای این 

فرضیه می توان تصور کرد؟
در چنین حالتی، شاید مدیران اصلی برند مورد نظر، آسیب جدی 
و جبران ناپذیــری نبینند اما باید باور کنیم که همه امیدها و آرزوهای 
یک نسل به باد خواهد رفت. نسلی که امیدوارانه وارد این حوزه شدند 
و حاال دچار یأس و سرخوردگی اند. یک بار دیگر، تالشی مفید و اثرگذار 

نابود می شود. 

امید به آینده
چرا تحریم برندها خطاست؟

 رضا غیابی
  استراتژیست کسب وکار و کارشناس پدیده های نوظهور اقتصادی


