ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ:
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Η ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ;
Αλέξανδρος Παζαΐτης &
Βασίλης Κωστάκης

Αλέξανδρος Παζαΐτης,
ερευνητής Tallinn University of Technology, μέλος P2P Lab
Βασίλης Κωστάκης,
καθηγητής P2P Governance Tallinn University of Technology, Faculty Associate,
Harvard University, συνιδρυτής P2P Lab

Παρατηρητήριο των Κοινών ΕΝΑ

Ιούλιος 2022

* Το άρθρο συνιστά σύνοψη και μετάφραση που έγινε από τους συγγραφείς για το Παρατηρητήριο των Κοινών του ΕΝΑ.
Η αρχική δημοσίευση είναι διαθέσιμη στο Pazaitis A, Kostakis V. Are the most influential websites peer-produced or priceincentivized? Organizing value in the digital economy. Organization. 2022;29(4):757-769. doi:10.1177/13505084211020192.

03

Εισαγωγή

Τ

ο 2006, ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ, Yochai Benkler, δημοσίευσε το θεμελιώδες βιβλίο του The Wealth
of Networks: How Social Production Transform Markets and Free-

dom. Σε αυτό, κατέγραψε το αναδυόμενο φαινόμενο που ονόμασε
ομότιμη παραγωγή, μέσα από παραδείγματα όπως η Wikipedia και το
ελεύθερο λογισμικό. Σε αυτά, αυτοοργανωμένες κοινότητες συμμετέχουν
χωρίς προκαθορισμένους ρόλους και δομή. Συνεισφέρουν εθελοντικά
περιεχόμενο, πληροφορία και γνώση, τα οποία διαμοιράζονται ως
«ψηφιακά κοινά», δηλαδή με βάση τους όρους που η κοινότητα
συναποφασίζει και ακολουθεί. Σύμφωνα με τον Benkler (2001; 2004;
2006), αυτά τα έργα έδειξαν έναν τρόπο παραγωγής και οργάνωσης
ριζικά διαφορετικό και πιο αποτελεσματικό από τις επιχειρήσεις και
τις αγορές. Γι’ αυτόν τον λόγο, αναμενόταν ότι θα κυριαρχούσε στην
παραγωγή διαδικτυακού περιεχομένου και πληροφορίας.
Ο Nicholas Carr, συγγραφέας σε θέματα τεχνολογίας και κοινωνίας και
πρώην συντάκτης του Harvard Business Review, γνωστός για την κριτική
του στάση απέναντι στον ενθουσιασμό γύρω από τις ψηφιακές τεχνολογίες,
εξέφρασε τους ενδοιασμούς του για τις θέσεις του Benkler στο blog του1. Ο
Carr υποστήριξε ότι ήταν απλά θέμα χρόνου μέχρι οι εταιρείες και οι κλασικές
διοικητικές δομές να βρουν τον δρόμο τους σε αυτή την αναδυόμενη αγορά
και να επιβεβαιώσουν την αποτελεσματικότητα του κέρδους ως βασικό
κίνητρο δημιουργίας και παραγωγής. Ο Benkler απάντησε στο blogpost
του Carr υποστηρίζοντας τη θέση του, και πρότεινε ένα στοίχημα για να
κριθεί η ποιότητα των προβλέψεών του. Ο Benkler υποστήριξε ότι μέχρι το
2011 οι ιστότοποι με τη μεγαλύτερη επιρροή θα βασίζονται σε περιεχόμενο
που θα παράγεται ομότιμα, όπως η Wikipedia ή το ελεύθερο λογισμικό. Ο
Carr υποστήριξε ότι το κίνητρο του χρηματικού κέρδους και οι ιεραρχίες θα
αποδεικνύονταν πιο αποτελεσματικές. Το στοίχημα των Carr-Benkler, που
είχε δημοσιευτεί ακόμη και στην εφημερίδα The Guardian (Arthur, 2006),

1

https://www.roughtype.com/?p=466.
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πυροδότησε μια ευρεία συζήτηση στην ακμάζουσα, εκείνη την εποχή,
σφαίρα των blogs. Σήμερα, 16 χρόνια αργότερα, με μια ψηφιακή οικονομία
που διαπερνά όλες τις σφαίρες της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης,
έχει νόημα να επανεξετάσουμε το στοίχημα των Carr-Benkler: Είναι η
ψηφιακή οικονομία αποτέλεσμα της ομότιμης παραγωγής ή των αγορών;

Ποιος κέρδισε το στοίχημα;
Το 2012, ο Carr επανήλθε2 στο στοίχημα και συμπέρανε ότι είχε
κερδίσει. Εξέτασε τους ιστότοπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στις πιο
βασικές κατηγορίες διαδικτυακών δραστηριοτήτων (π.χ. νέα, κοινωνικά
δίκτυα, εμπόριο), και είδε ότι όλοι τους ανήκουν σε εταιρείες που τους
διαχειρίζονταν με κίνητρο τη μεγιστοποίηση των κερδών τους. Ο Benkler
είχε προβλέψει ότι η ομότιμη παραγωγή θα ήταν ο κυρίαρχος τρόπος
διαδικτυακής παραγωγής και ο Carr κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η
ομότιμη παραγωγή δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει αυτόν τον στόχο.
Ο Benkler απάντησε3 ότι η ομότιμη παραγωγή, όπως είχε ο ίδιος εισάγει
τον όρο το 2002, αναφερόταν σε ένα αναδυόμενο φαινόμενο που βασίζεται
στην ικανότητα των ανθρώπων να συνδέονται και να αλληλεπιδρούν
μέσω του Διαδικτύου με ομότιμο (peer-to-peer) τρόπο. Αυτή η ικανότητα
δημιουργεί «μια τεράστια δεξαμενή υποχρησιμοποιημένης ανθρώπινης
δημιουργικότητας και προθυμία για συμμετοχή σε μία διανοητική
προσπάθεια» (Benkler, 2002: 30). Από τις εθελοντικές κριτικές χρηστών
του Amazon και την εθελοντική δημιουργία περιεχομένου στο Facebook, μέχρι τα ομότιμα έργα, όπως η Wikipedia ή τα έργα ελεύθερου
λογισμικού, αυτή η ικανότητα χρησιμοποιείται με διαφορετικούς
τρόπους και διαφορετικούς πολιτικούς προσανατολισμούς (Kostakis,
2018; Bauwens et al., 2019). Επομένως, για τον Benkler, οι ομότιμοι
παραγωγοί ήταν αυτοί συνεισφέρουν ένα κρίσιμο ποσοστό της αξίας
των ιστότοπων με τη μεγαλύτερη επιρροή.
Έτσι, προτού μπορέσουμε να αποφασίσουμε ποιος κέρδισε το στοίχημα,
πρέπει να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στη συμβολή της ομότιμης
παραγωγής και των ψηφιακών κοινών στην ψηφιακή οικονομία.

2
3

https://www.roughtype.com/?p=1599.
https://blogs.harvard.edu/ybenkler/2012/05/07/on-the-carr-benkler-wager
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Υπάρχουν διαφορετικές μορφές ομότιμης παραγωγής
Πρώτον, θα πρέπει να γνωρίζει κανείς τη λεπτή διαφορά μεταξύ της
ομότιμης παραγωγής και της ομότιμης παραγωγής των ψηφιακών
κοινών. Αυτή η διαφορά μεταξύ των δύο εννοιών, που συχνά
χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημες, έχει γίνει ιδιαίτερα εμφανής την
τελευταία δεκαετία. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι οργάνωσης και
διαχείρισης της πληροφορίας στο Διαδίκτυο. Κάθε ένας από αυτούς
μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές μορφές κοινωνικής και πολιτικής
οργάνωσης. Σκεφτείτε, από τη μια πλευρά, πώς γίνεται η διαχείριση
των δεδομένων και της δραστηριότητας των χρηστών σε πλατφόρμες
όπως το Facebook, η Google ή το Bitcoin. Από την άλλη, δείτε μοντέλα
των ψηφιακών κοινών της Wikipedia, του ελεύθερου λογισμικού και
των έργων ανοικτού σχεδιασμού.
Ας συγκρίνουμε, ενδεικτικά, δύο γνωστά παραδείγματα: το Facebook
και τη Wikipedia. Και οι δύο πλατφόρμες βασίζονται σε ένα επίπεδο
ομότιμης επικοινωνίας και συντονισμού, όπου οι χρήστες αλληλεπιδρούν
και μοιράζονται περιεχόμενο και πληροφορίες. Στο Facebook, αυτή η
αλληλεπίδραση περιορίζεται στο «μπροστά» επίπεδο της πλατφόρμας,
που είναι το μόνο στο οποίο έχουν πρόσβαση οι χρήστες. Υπάρχει όμως
και ένα «πίσω» επίπεδο, όπου τα δεδομένα χειρίζονται με συγκεντρωτικό
τρόπο κεντρικά, μέσω αδιαφανών αλγορίθμων που έχουν σχεδιαστεί για
να μεγιστοποιούν τα κέρδη του Facebook.
Αντίθετα, η Wikipedia λειτουργεί με διαφανείς κανόνες που
αναπτύχθηκαν από την κοινότητα των χρηστών, και μέσω υποδομών
ανοιχτού κώδικα. Οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν τον έλεγχο στο
πως δημιουργείται νέο περιεχόμενο και το πως διαχέεται η πληροφορία
με βάση τη μεγιστοποίηση της αξίας για όλους.
Η επιλογή μεταξύ ενός μοντέλου προσανατολισμένου στη μεγιστοποίηση
του κέρδους ή προσανατολισμένου στα κοινά ευνοεί και ενδυναμώνει
ορισμένες συμπεριφορές έναντι άλλων. Ως εκ τούτου, η ομότιμη παραγωγή
αποτελλεί ένα ευρύτερο φαινόμενο, μέρος του οποίου είναι τα ψηφιακά
κοινά. Το Facebook, η Google ή η Amazon χρησιμοποιούν την ομότιμη
παραγωγή με εντελώς διαφορετικούς τρόπους από ότι η Wikipedia ή τα
μυριάδες έργα ελεύθερου λογισμικού (π.χ. Linux, Apache HTTP Server,
Mozilla Firefox).
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Έτσι, όλες οι μορφές ομότιμης παραγωγής δεν είναι ίδιες. Δεν υπάρχει
απόλυτος τρόπος να διακρίνουμε την μία μορφή από την άλλη, όμως
η αρχιτεκτονική των υποδομών έχει μεγάλη σημασία στην ψηφιακή
οικονομία.

Το Διαδίκτυο είναι περίπλοκο
Η Eghbal (2019) σε μία μελέτη της επιρροής του ελεύθερου λογισμικού
στο Διαδίκτυο, μας δείχνει ότι το λογισμικό πίσω από τους ιστότοπους
με τη μεγαλύτερη επιρροή, αλλά και σχεδόν όλο το λογισμικό που
χρησιμοποιείται από εταιρείες του Fortune 500 και κυβερνήσεις
βασίζεται σε ελεύθερο λογισμικό. Από τον Apache, τον πιο δημοφιλή
διακομιστή ιστού, έως το GNU/Linux, το οποίο υποστηρίζει τους
κορυφαίους υπερυπολογιστές, και από το WordPress, το πιο δημοφιλές
σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, στο OpenSSL, το πιο δημοφιλές
πρωτόκολλο κρυπτογράφησης για την ασφάλεια των συναλλαγών.
Όλες οι παραπάνω λειτουργίες, βασικές για την ψηφιακή οικονομία,
αποτελούν έργα ομότιμης παραγωγής.
Αν και η πλειονότητα των ιστοσελίδων με επιρροή φαίνεται να διευθύνεται
από εμπορικές εταιρείες, σημαντικό μέρος της τεχνολογικής υποδομής
τους βασίζεται σε ψηφιακά κοινά. Όμως, θα μπορούσε να αναρωτηθεί
κανείς, ποιος χρηματοδοτεί τις κοινότητες αυτών των ψηφιακών κοινών;
Πράγματι, εταιρείες όπως η Google, η IBM, το Facebook, η Intel και
η Amazon έχουν υποστηρίξει τέτοιες κοινότητες. Ακόμη και η Microsoft, της οποίας ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Steve Ballmer είχε
πει το 2001 ότι το GNU/Linux είναι «καρκίνος», είναι τώρα ένθερμος
υποστηρικτής του ελεύθερου λογισμικού (Bright, 2019; Greene, 2001).
Ωστόσο, το ερώτημα δεν θα πρέπει να είναι εάν οι μεγάλες εταιρείες
τεχνολογίας συνεισφέρουν άμεσα ή έμμεσα στα ψηφιακά κοινά, αλλά
εάν αυτές οι εταιρείες συνεισφέρουν αρκετά και με δίκαιο τρόπο. Είναι
επίσης σημαντικό να κατανοήσουμε σε ποιο βαθμό η συνεισφορά/στήριξή
τους επηρεάζει την κατεύθυνση ορισμένων έργων ψηφιακών κοινών και
πώς αυτό επηρεάζει την ευρύτερη κοινότητα των συντελεστών και των
χρηστών.
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Επιπλέον, παραπάνω αναλύσαμε τον τρόπου που τόσο Facebook, όσο
και η Wikipedia βασίζονται σε περιεχόμενο που παράγεται με ομότιμο
τρόπο. Ωστόσο, πλατφόρμες όπως το Facebook χειραγωγούν τη ροή
των πληροφοριών για να ενισχύσουν τους τύπους αλληλεπιδράσεων
που σχετίζονται περισσότερο με τους διαφημιστικούς πελάτες τους.
Αυτή η «εξορυκτική» στάση μειώνει την αξία των πληροφοριών για τους
χρήστες της πλατφόρμας που τις παράγουν από κοινού, καταστρέφοντας
σταδιακά τον κοινωνικό ιστό που κάνει τα κοινωνικά δίκτυα πολύτιμα
εξαρχής. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί πώς αυτό το μοντέλο αφήνει χώρο σε
μορφές εκμετάλλευσης και πολιτικής επιρροής, καθώς και στη διάδοση
ρητορικής μίσους που πλήττει άμεσα ευάλωτες ομάδες χρηστών, όπως
μας δείχνουν οι πρόσφατες περιπτώσεις του «εργοστάσιου μίσους»
(Knaus et al., 2019), του σκάνδαλου της Cambridge Analytica (Wong,
2019) και των Facebook Papers (Lima, 2001).
Αντίθετα, τα έργα ψηφιακών κοινών έχουν δείξει σχετικά μεγάλη
ανθεκτικότητα στην εκμετάλλευση τους για ιδιωτικό συμφέρον. Η Wikipedia είναι το πρώτο αποτέλεσμα σε πολλές αναζητήσεις στο Google
και έχει διαφανείς κανόνες για την επισήμανση και την κατάργηση
καταχωρήσεων ή περιεχομένου που στοχεύει στην αυτο-διαφήμιση.
Ομοίως, μια πρόσφατη μελέτη σχετικά με την κοινότητα του Debian (O’Neil et al., 2021) δείχνει ότι, παρά τον αυξανόμενο ρόλο των
εταιρειών σε έργα ελεύθερου λογισμικού, π.χ., μέσω της πληρωμής
των προγραμματιστών/τριών, ο αντίκτυπος στο πώς οργανώνεται
η συνεργασία τους θεωρείται ασήμαντος . Αντίθετα, η οικονομική
υποστήριξη των εταιρειών επιτρέπει σε λιγότερο προνομιούχα άτομα
να αφιερωθούν σε έργα που τους ενδιαφέρουν, ενισχύοντας έτσι την
ηθική της κοινότητας και επιτρέποντας ενδεχομένως περισσότερη
ποικιλομορφία. Το κίνητρο του κέρδους δεν μοιάζει να είναι το ίδιο
πανίσχυρο στα ψηφιακά κοινά και αυτό μειώνει το πεδίο και τον
αντίκτυπο της ανθρώπινης απληστίας. Ταυτόχρονα τα ψηφιακά κοινά
κάνουν ορατές πιο πλουραλιστικές μορφές δημιουργίας αξίας, που δεν
λαμβάνονται υπόψη στις παραδοσιακές πρακτικές management.
Η υποδομή και η δημιουργία περιεχομένου πίσω από τους πιο δημοφιλείς
ιστοτόπους φαίνεται να βασίζεται περισσότερο στα κοινά και λιγότερο
στην αγορά. Ωστόσο, και τα δύο στοιχεία συνυπάρχουν σε ένα συνεχώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ενώ τα οικονομικά κίνητρα φαίνεται ότι
θέτουν ευάλωτες ομάδες δυνητικά σε κίνδυνο, οι μορφές οργάνωσης
γύρω από τα ψηφιακά κοινά επιδεικνύουν ανθεκτικότητα και συχνά
προσαρμόζουν τα εμπορικά κίνητρα στους όρους της κοινότητας, ακόμη
κι αν αυτή η μάχη μοιάζει να είναι άνιση, όπως θα δούμε στην επόμενη
ενότητα.
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Δεν υπάρχει «φυσικό» αποτέλεσμα στην οικονομία, την
τεχνολογία ή την κοινωνία
Η στροφή της ψηφιακής οικονομίας προς την αγορά θεωρείται από
πολλούς ως μια «φυσική» οικονομική εξέλιξη. Ωστόσο, όπως μας
υπενθυμίζει ο Chang (2010) δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά «φυσικό»
σχετικά με την οικονομία και την αγορά. Όλα τα οικονομικά αποτελέσματα
προκύπτουν ουσιαστικά από μία σειρά πολιτικών επιλογών και
θεσμικών σχέσεων. Για παράδειγμα, όπως έχει δείξει αναλυτικά η Mazzucato (2013), όλες οι τεχνολογικές καινοτομίες που κάνουν το iPhone
ένα «έξυπνο” τηλέφωνο – όπως η σύνδεση στο Διαδίκτυο, το σύστημα
GPS, η οθόνη αφής, η μπαταρία ιόντων λιθίου, ο σκληρός δίσκος, η
τεχνολογία αναγνώριση φωνής, κ.α. – αναπτύχθηκαν από ερευνητές
που πληρώνονταν από το κράτος. Το ίδιο ισχύει και για τον αλγόριθμο
αναζήτησης της Google και για την πλειονότητα των πρωτοπόρων
εταιρειών της Silicon Valley. Επιπλέον, δεν θα μπορούσε να υπάρξει
ψηφιακή οικονομία γενικότερα χωρίς βασικές υποδομές, όπως ο
παγκόσμιος ιστός ή το τεράστιο υποθαλάσσιο δίκτυο καλωδίων. Όλες
αποτέλεσαν, τουλάχιστον στα αρχικά τους στάδια, δημόσιες επενδύσεις.
Ένα σύστημα δημόσιων θεσμικών οργάνων ρυθμίζουν και επιτηρούν
τους όρους που διέπουν την παροχή υπηρεσιών στο Διαδίκτυο, τη
μετάδοση πληροφοριών ή την πρόσβαση των χρηστών σε αυτές. Μόνο
αφού τεθούν σε εφαρμογή όλα τα παραπάνω, μπορεί ο ανταγωνισμός
και οι δυναμικές των αγορών να λειτουργήσουν.
Οι Big Tech εκμεταλλεύονται τεχνολογίες που χρηματοδοτήθηκαν και
χρηματοδοτούνται με δημόσιο χρήμα, καθώς και υποδομές βασισμένες
σε ψηφιακά κοινά, μέσα από αδιαφανή και ιδιοτελή επιχειρηματικά
μοντέλα και έχουν αποκομίσει τεράστια κέρδη. Επιπλέον, πολλοί από
αυτούς συστηματικά εκμεταλλεύονται (και συχνά συνδημιουργούν)
«παράθυρα» στο παγκόσμιο φορολογικό σύστημα για να αποφεύγουν
να πληρώσουν το μερίδιό τους. Ως εκ τούτου, η κυριαρχία των αγορών
έναντι των ψηφιακών κοινών, όπου αυτή έχει επιτευχθεί, δεν είναι
κάποιο “φυσικό” επακόλουθο, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών.
Το κράτος ρυθμίζει τον ανταγωνισμό και τις δυναμικές της αγοράς,
καθορίζοντας ουσιαστικά τα οικονομικά αποτελέσματα. Με αυτόν τον
τρόπο εξυπηρετεί κι αυτό με τη σειρά του τα αποτελέσματα στους
εθνικούς λογαριασμούς, όπου τα κοινά και η σημαντική συνεισφορά
τους παραμένει αόρατη.
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Αντίθετα, δεν υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος εξαιτίας του οποίου
το κράτος να μην μπορεί την υποστήριξη που παρέχει στις Big Tech
να την παρέχει και στις κοινότητες των ψηφιακών κοινών (Bauwens
et al., 2019; Pazaitis and Drechsler, 2020). Για παράδειγμα, ας δούμε
πώς η πόλη της Βαρκελώνης ανέθεσε τεχνολογικά έργα σε τοπικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Albers, 2018). Με κατάλληλη θεσμική και
δομική υποστήριξη, τα ψηφιακά κοινά μπορούν να δημιουργήσουν
εναλλακτικά μοντέλα οργάνωσης και οικονομίας που ενδέχεται να
ενδυναμώσουν τον δημοκρατικό έλεγχο και τα κοινωνικά οφέλη σε έναν
ζωτικό τομέα όπως ο ψηφιακός.
Σήμερα, η οικονομική μας πολιτική υποθέτει σε μεγάλο βαθμό ότι οι
άνθρωποι οδηγούνται κυρίως από τις δυναμικές της αγοράς και το
προσωπικό όφελος, παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης
δραστηριότητας, πεισματικά, δεν κινητοποιείται από τα χρήματα. Από
τους φίλους και τις οικογενειακές μας σχέσεις, μέχρι την εργασιακή
μας αλληλεπίδραση πέρα από τους τυπικούς όρους των συμβάσεων
εργασίας μας, έως την ευρύτερη κοινωνική αλληλεπίδραση στη γειτονιά,
το χωριό ή την πόλη μας. Το ίδιο ισχύει και για την κοινωνική μας
αλληλεπίδραση μέσω Διαδικτύου. Το Διαδίκτυο επέτρεψε αυτή την
παραγωγική κοινωνικότητα να λάβει χώρα σε μεγάλη κλίμακα. Τα
ψηφιακά κοινά είναι ένας συγκεκριμένος τομέας όπου οι δυναμικές της
κοινωνικής παραγωγής έγιναν απλώς πιο ορατές.

Γιατί είναι σημαντικό όλο αυτό;
Στόχος μας με αυτό το κείμενο είναι να αναδείξουμε τα κοινά ως έναν
θεμελιώδη τομέα που στηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα κοινά
έχουν αναγνωριστεί από καιρό ως ζωτικός τομέας της οικονομίας,
περιλαμβάνοντας τα βασικά συστήματα υποστήριξης της ζωής (αέρας,
νερό, φύση), την κληρονομιά, τις παραδόσεις και τα κοινωνικά
συστήματα. Ομοίως, τα ψηφιακά κοινά παρέχουν τη βάση πάνω στην
οποία έχει αναπτυχθεί η ψηφιακή οικονομία.
Το στοίχημα των Carr-Benkler είναι ένα σημείο εκκίνησης για να
κατανοήσουμε τους σύγχρονους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες
στην πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Υπό αυτό το πρίσμα,
μπορούμε να αντιληφθούμε τα αλληλοσυγκρουόμενα συστήματα αξίας
(και αξιών!) που εμπλέκονται, καθώς και τις αντίστοιχες επιπτώσεις
για την οικονομική οργάνωση και τη δημόσια πολιτική. Στο πλαίσιο της
στρατηγικής της ΕΕ για την «ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης» για το
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2030, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τη συμβολή των κοινών στον
ψηφιακό μετασχηματισμό και πώς αυτή συχνά θεωρείται δεδομένη.
Έτσι τα κοινά γίνονται αόρατα, και ευάλωτα σε εκμετάλλευση και
απορρόφησή τους από το κυρίαρχο σύστημα. Από τη μια πλευρά, αυτή
η τάση οδηγεί στην υποβάθμιση των κοινών στα οποία βασίζεται ο
ψηφιακός μετασχηματισμός -και όχι μόνο. Από την άλλη, δεν λαμβάνονται
υπόψη βιώσιμες εναλλακτικές, βασισμένες στα κοινά, που μπορούν να
βελτιώσουν τα επίπεδα δημοκρατίας και δικαιοσύνης στη διαδικασία
του ψηφιακού μετασχηματισμού. Μια πραγματικά βιώσιμη και δίκαιη
ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών, τόσο για την κοινωνία όσο και για
τον πλανήτη, πρέπει να αναγνωρίσει και να υποστηρίξει τη σημασία
των κοινών.
Το να “μετρήσει” κανείς την αξία των ψηφιακών κοινών είναι ιδιαίτερα
δύσκολο, ωστόσο μπορούν να γίνουν ορισμένες προσεγγίσεις. Μια μελέτη
του 2009 από την Black Duck Software υπολόγισε την αξία του ελεύθερου
λογισμικού σε όρους εξοικονόμησης πόρων στα 387 δισεκατομμύρια
δολάρια (Asay, 2009). Οι Tapscott και Williams (2006) εκτιμούν ότι οι
επενδύσεις της IBM στο Linux εξοικονομούν στην εταιρεία περίπου
1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως από το κόστος ανάπτυξης και τη
συντήρησης λογισμικού. Μια πρόσφατη μελέτη (Blind et al., 2021) που
εκπονήθηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια ουσιαστική
συμβολή του ελεύθερου λογισμικού στην οικονομία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εκτιμώντας ότι μια αύξηση κατά 10% στον αριθμό των commits, δηλαδή των μεμονωμένων συνεισφορών σε ένα έργο ελεύθερου
λογισμικού, από το 2017 έως το 2018 μεταφράζεται σε αύξηση 0,4% του
Ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), το οποίο σε
όρους 2018 ήταν 63 δισ. ευρώ ετησίως. Μια οριακή αύξηση του αριθμού
των δεσμεύσεων και των συνεισφερθέντων αναμένεται να οδηγήσει
σε ετήσια αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ άνω των 100 δισεκατομμυρίων
ευρώ. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετά δημόσια δεδομένα σχετικά με
την ποσότητα και την ποιότητα της συμβολής των μεγάλων εταιρειών
τεχνολογίας στην ανάπτυξη του ελεύθερου λογισμικού. Ως εκ τούτου,
δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το πόση αξία λαμβάνουν
οι εταιρείες από το ελεύθερο λογισμικό και πόση αξία ανταποδίδουν.
Ωστόσο, το να «μετρήσουμε» εάν ένας ιστότοπος είναι περισσότερο
αποτέλεσμα της αγοράς ή των ψηφιακών κοινών μας οδηγεί ήδη σε
λάθος κατεύθυνση. Οποιαδήποτε μέτρηση δεν είναι ουδέτερη και,
σε μια οικονομία που βασίζεται στην αγορά, το μέτρο της αξίας
αντικατοπτρίζεται μόνο σε όρους συναλλαγών. Όμως, ακόμη κι αν η
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αλληλεπίδραση που λαμβάνει χώρα σε μια πλατφόρμα επικυρώνεται
με όρους αγοράς, δεν είναι απαραίτητα η αγορά που καθορίζει την
οργάνωση των σχέσεων των χρηστών. Ένα μεγάλο μέρος της συνεργασίας
στο Διαδίκτυο, όπως το ζούμε σήμερα, οργανώθηκε και συνεχίζει να
οργανώνεται αυτόνομα, είτε μεταξύ εθελοντών είτε και επαγγελματιών,
με βάση ομότιμες σχέσεις και ετερογενή κίνητρα.
Μια ενημερωμένη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού πρέπει να
κατανοήσει πώς τα ψηφιακά κοινά βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής
της διαδικασίας. Ένας μη εξαντλητικός κατάλογος σχετικών μέτρων
πολιτικής είναι:
Αναγνώριση από τις Big Tech της συμβολής των ψηφιακών
κοινών και θέσπιση διαφανών κανόνων για τις διαδικασίες
εμπορευματοποίησης και δημιουργίας εσόδων, με τη συμμετοχή
χρηστών και κοινοτήτων ψηφιακών κοινών στο δημόσιο διάλογο.
Θέσπιση μέσων χρηματοδότησης και υποστήριξης για εξέχοντα
έργα και υποδομές ψηφιακών κοινών, ενσωματώνοντας μορφές
συμμετοχικής διακυβέρνησης και συμμετοχικού προϋπολογισμού.
Θεσμική υποστήριξη αδειών και τεχνολογικών προτύπων που
βασίζονται σε κοινά, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών
εκδίκασης και επίλυσης διαφορών.
Ενσωμάτωση της ανάπτυξης πάρκων ανοικτής τεχνολογίας στη
στρατηγική του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Εν κατακλείδι, ποιος κέρδισε το στοίχημα; Ερωτήσεις τύπου «άσπρομαύρο» όπως αυτή μπορούν να έχουν μόνο δύο πιθανές απαντήσεις.
Ωστόσο, η πραγματικότητα, όπως συμβαίνει συχνά, είναι πιο σύνθετη.
Είδαμε ότι η απλήρωτη εργασία συνυπάρχει με την αμειβόμενη εργασία,
η μεγιστοποίηση του κέρδους συνυπάρχει με το κοινό καλό, και ο
homo economicus συνυπάρχει με τους homo socialis. Το 2006, οι Carr
και Benkler είχαν συμφωνήσει ότι αυτός που θα έχανε το στοίχημα θα
κερνούσε ένα δείπνο (Benkler, 2011: 191). Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι ο
Carr θα πρέπει να κεράσει το κυρίως πιάτο ενώ ο Benkler θα πρέπει
να κεράσει το επιδόρπιο. Το ποια θα είναι τα δικά μας στοιχήματα έχει
να κάνει με τα οράματα και τις ελπίδες μας για το μέλλον, καθώς είναι
πολλά περισσότερα από ένα δείπνο που έχουμε να χάσουμε.
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