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Podsumowanie 

 

Projekt INCA bada, w jaki sposób tzw. platformy cyfrowe oddziałują na europejskie 

demokracje i instytucje. Platformy te, choć sprzyjają wzrostowi gospodarczemu i transformacji 

świata pracy, stanowią wyzwanie dla decydentów i obywateli w zakresie uczestnictwa ludzi w 

procesach decyzyjnych, nierówności majątkowych i ze względu na erozję zaufania do instytucji 

publicznych. W szczególności tzw. GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft) 

stają się w coraz większy stopniu infrastrukturą dla kształtowania opinii, organizacji pracy i 

debaty politycznej. Ich rosnąca siła w kształtowaniu i wpływaniu na te kwestie poprzez lobbing, 

stosunki przemysłowe i oddziaływanie kulturowe stała się przyczyną szerokiej debaty na temat 

sposobu radzenia sobie z przemianami związanymi z platformizacją. Podczas gdy 

społeczeństwa europejskie wyrosły w oparciu o liberalne demokracje i instytucje z właściwą 

im zdolnością do reprodukcji skoordynowanej gospodarki rynkowej, dziś ich rola wydaje się 

być ograniczona ze względu na trudności w regulowaniu korporacyjnej siły platform, która 

rozprzestrzenia się za sprawą polityki, gospodarki i kultury. INCA ma na celu 

- zdefiniować sposoby podtrzymywania zaufania do instytucji i nowe modele zarządzania 

zdolne połączyć rozwój platform z integracją społeczną i udziałem obywateli w procesach 

decyzyjnych; 

- stymulować alternatywne modele biznesowe i stosunki przemysłowe, aby uczynić GAFAM i 

platformy odpowiedzialnymi za sprawiedliwość społeczną przy jednoczesnym zachowaniu ich 

innowacyjności; 

- wyjaśnić sposoby, w jaki GAFAM wpływa na opinię obywateli europejskich, warunkując 

procesy demokratyczne. 

Badając społeczno-historyczne korzenie rozwoju platform i erozji skoordynowanej gospodarki 

rynkowej, zbierając dane na temat lobbingu, stosunków przemysłowych i kształtowania opinii 

przez GAFAM, a także tworząc działania partycypacyjne na rzecz wzmocnienia procesów 

demokratycznych i zaangażowania obywateli, INCA przyczyni się do zwiększenia 

demokratycznej odpowiedzialności i integracji w procesach gospodarczych wywołanych przez 

transformacje cyfrowe. 
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