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ALEKSANDER Z. WASSILEW

PODARCE CYFROWEJ – WYBRANE PROBLEMY

Streszczenie

W gospodarce cyfrowej 

rynku. Tworzenie obiektów binarnych jest czaso-

rozrywki
.

Wprowadzenie

Gospodarka c organizowa-
a-
l-

– w postaci binarnej – czyli 
dane), a 2015).

W nowej gospodarce sieci cyfrowe oraz infrastruktury komunikacji zapewnia-
, na której ludzie i organizacje ,

Being Digital Nicholas Negroponte (1996)
metafory przetwarzania atomów do przetwarzania bitów.

wykonane nieuchronnie kie-

gazety, rozrywka lub seks) (Cascone 2015).
W s l-

kich form digitalnych (danych) – tworzonych, wymienianych i „konsumowanych” 
–
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gospodarka jest o 2015), a gospodarka cyfrowa –
tym bardziej; dobrobyt to nie tylko konsumpcja, dane to n

-cenna”.
– z pragmatycznej i socjologicznej per-

spektywy badawczej –
zwrócenie uwagi na zjawisko fetyszyzacji „informacji”.

1. Nowe zasady rynku

Zdaniem Barbrooka (2009) na przestrzeni (ponad stu) lat fetyszyzm towarowy 
i-

„informacji”.
a-

, jak technologie nia 
rzeczy, rozumienia oraz pod
„stan naturalny” wielu procesów ekonomicznych i zasad organizacyjnych. Post

ie, 

–
stwierdza Barbrook (2009). a-

–
(2011, s. 2 .

(2009, s. 199) dodaje, „ ludzi w takich
pasji porozumiewania sieciowej i

z z wydarzeniami”. W tak wysoce zindywi-
dualizowanym i urynkowionym w znacznym stopniu niezamierzo-
nym skutkiem – – jest intensyfikacja prak-
tyk które zdaniem Berkinga (1996, s. 192) „systematycznie

dyktatowi wymiennej i logice rynku”.

2. Tworzenie form digitalnych

sieci jest tworzenie danych (form binarnych). 
one a-
zywane – w stanie „surowym” (nieprzetworzone, nieposegregowane, nieskatalogo-

e-
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e i ich wymiary (MAN 2016). Utrwalone na material-

W sieci wy – zdigitalizowanych 
e – e fakty,

zdarzenia e-

a
(sensu) – wymaga ich zinterpretowania przez podm
(IW 2016). Jako prerekwizyty takiej interpretacji danych konieczna jest wiedza 
a priori podmiotu, i-
ka, ej” informacji

l-
wnie przez firmy produkcyjne i wydawnictwa (w celach ko-

j-
–

o-

do obserwacji i zbierania danych poufnych. Podstawowy model biznesowy serwi-

a-
niem , , przeczytanie 
postów, ruch myszy na ekranie itp. (MAN 2016).

Z kolei Urry
iego i Well-

danych. generowane przez ludzi (lub portale 
medialne) -
-

3. Problemy z kosztami produktów binarnych

Tak first 
copy cost) – digitalizacja (konwersja danych analogowych na cyfrowe) – jest naj-
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-

– metryczki, tagi, deskryptory lub 

Koszty „informacji” biznesowych
(gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i przekazywania odpowiednych 
form binarnych). Znalezienie tego, co jest potrzebne, wymaga czasu, odpowiednych 
ludzi i niekiedy profesjonalnego oprogramowania do selekcji i opracowania da-

2016). Do 
–

e-
konsultacji i doradztwa (Chang 2015).

Ludzie godziny np. gramy lub strony
Wikipedia), przy czym nie za korzysta-

nie z ich produktów. sieci 
jest przede wszystkim ich czas, zaniedbanie e,

– ryzyko.
Typowe dla czasów obecnych, zdaniem Barbrooka (2007), jest wykorzystanie 

o niej. Nie kosztuje prawie nic, by dosko-
kopie danych cyfrowych. W innym miejscu Barbrook 

konwergencja mediów, telekomunikacji i informatyki w naszej
„kopiuj i wklej”.

wirtualnych jest prawie zerowy. 
„ ” jako ekonomii zerowe koszty nie-
materialnych dóbr z sieci.

Za darmo Chris Anderson (2011) analizuje problem „zeru-
kto na tym zarab a-

alternatywne. Patel (2010, s. 187) o-
a-

nych, prawie tyle samo co linie lotnicze”
gazów cieplarnianych przez dwa poszukiwania w Google’u porównywalne jest do 
zagotowania czajnika wody
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ekonomicznie lub pragmatyczno-
- a-

- – niekomercyjne –

wsparcia i budowania
–

informacji dla optymalnego podejmowania decy-
zji w danej sytuacji –
priorytetów –

wykalkulowanie zysków i strat wskutek dokonania danego wyboru).
–

charakter subiektywny (Olender i Wydro 2007).
ikiem ich wykorzystania (konsumpcji). 

do motywacji, argumentacji lub potwierdzenia
(cheery picking). 

e-
niem – dopuszczono do 

o-
g , jest 

–
otrzymywania. Problemem w konstruowaniu tego typu daru jest to o-
mogenizowania dzieli ludzi na „ ” i „ ”.
na zdobywanie sieci

nych form pracy grupo-
wej (Strange 1986).

zredukowane do jest aktem interakcji spo-

– ny obiekt jest symbolem 
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soby, które nie 
sieci (Chang 2015). Nie zawsze jednak 

poinformowanie ma skutek pozytywny. W Bhut
2010). 

albo odwrotnie proporcjonalna do 
ie, Internetu

sieci bezskalowych) z-
a-

cyjny, znany jako prawo Metcalfe’a: „ kacyjnej lub 
t-

”
wraz ze wzrostem liczby

nanego 
Bernarda M. Barucha ym: „Nigdy nie 

”. W podobnych sytuacjach rozpowszechnienie danej in-
formacji zmniejsza jej o-

„w „na szczycie”, to takie 
„

Ciekawe jest porównanie McMullena (1973, za: Harley n-
formacji do ubezpieczenia – valueless), dopóki jej nie potrzebu-
jemy – priceless).

5. Problemy z cenami „informacji”

d-
nieniem. 

marketingiem (parame-
j-
a-

nformacyj-
nych. Cena specjalistycznych baz danych w dzisiejszych czasach a-
sta – jako rynków finansowych,
gdzie codziennie ne ( 2016).

Cena pro y-
W kontek-

(1997)
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n-
kretnym przypadku.

Problem
m.in. jako syndrom „kota w worku”, przez Sal (2011) i przedstawiony 
jako paradoks informacji przez Ol

ci. Konsument z kolei nie 

Facebooka – Marka Zuckerberga – nie jest 
„ ”. Ale jest to cena za korzystanie z wszelkich 

form binarnych w erze cyfrowej
-ekonomiczny autorów (Nuwer danych osobowych 

jest „ e” . Google, 
w zamian za „wolny” do poczty e-mailowej i-
ków w ich prywatnej korespondencji sper-
sonalizowane reklamy. Facebook wielu danych osobowych, 
przydatne dla reklamodawców – takie jak adres, i zatrudnienie zainte-
resowania, hobby i online ( 2016).

zawsze – np. rów-
. Uwaga dla mediów,

które w zamian .
nie jest czynnikiem biernym. On jest w stanie komu

– , i czy 
e okienka w . „Informacja”

, ale nie ma

Podsumowanie

W gospodarce cyfrowej tworzone, wymieniane i konsumowane r-

sieci. Specyfika „towarów” 
binarnych 
ich powstan w-

Informacja jest potrzebna do podejmowania decyzji w konkretnej sytuacji. Dla 
y-

,
k-

n-
o-
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, a-

fetyszyzacji technologii i informacji.
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PRICE AND VALUE IN DIGITAL ECONOMY – SOME PROBLEMS

Summary

In the digital economy different digital forms are created, distributed, exchanged,
used. The nature of these products also changes the nature of the market. Creating bina-
ry objects is time- and labor-consuming, but easier to distribute. These are public goods,
but their value (utility) in use for a decision, or entertainment, is subjective. Value is 
a broader concept than the price.
Keywords: data, information, cost, value, price.
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