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1. Περίγραμμα Μαθήματος 
Το μάθημα αρχικά εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές αρχές των οικονομικών των 

ψηφιακών αγορών. Ο απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει μια πολυδιάστατη 

κατανόηση των στρατηγικών αποφάσεων που λαμβάνουν οι εταιρίες που υιοθετούν 

επιχειρηματικά μοντέλα πλατφόρμας (platform business models) μέσω της δημιουργίας 

ψηφιακών δικτύων.   

Η σπουδαιότητα των οικονομικών των ψηφιακών δικτύων στη διαδικασία χάραξης 

επιχειρηματικής στρατηγικής απεικονίζεται στο γεγονός πως 9 από τις 10 εταιρείες με τη 

μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο δραστηριοποιούνται σε αγορές ψηφιακών 

δικτύων. Επιπλέον, οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες είναι όλες «τεχνολογικοί γίγαντες» 

(Apple, Google-Alphabet, Microsoft, Amazon και Facebook) που υιοθετούν επιχειρηματικά 

μοντέλα διαδικτυακής πλατφόρμας και ψηφιακές στρατηγικές προκειμένου να παραμένουν 

ανταγωνιστικές. Άλλες ανερχόμενες εταιρίες, όπως η Airbnb και η Uber, παρουσιάζονται ως 

δημιουργοί ηλεκτρονικών αγορών (marketplaces) δημιουργώντας ηλεκτρονικά δίκτυα που 

διευκολύνουν τις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανθρώπων. 

Η επιτυχία αυτών των επιχειρήσεων αποδίδεται κυρίως στις επιχειρηματικές αποφάσεις που 

λαμβάνονται υπό την οπτική των ψηφιακών δικτύων. Το δομικό στοιχείο αυτών των 

αποφάσεων είναι η στρατηγική ανάλυση των χαρακτηριστικών που καθιστούν τα δικτυακά 

προϊόντα να διαφέρουν από τα συμβατικά, δηλαδή: (i) εξωτερικότητες δικτύου, (ii) 
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συμπληρωματικότητα, συμβατότητα και προτυποποίηση, (iii) κόστος μετάβασης και 

εγκλωβισμός, και (iv) σημαντικές οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή.  

 

2. Στόχοι Μαθήματος 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι σπουδαστές αναμένεται να είναι σε θέση 

να:  

• Προσδιορίζουν και να αναλύουν τις ψηφιακές δικτυακές αγορές 

• Αναγνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους οι ψηφιακές δικτυακές αγορές θα 
πρέπει να εξετάζονται και να αναλύονται εντός ενός συγκεκριμένου πλαισίου  

• Αξιολογούν και να εκτιμούν την πιθανότητα επιτυχίας μιας νέας τεχνολογίας ή ενός 
νέου ψηφιακού προϊόντος  

• Αξιολογούν τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών προϊόντων για τη λήψη στρατηγικών 
αποφάσεων από την οπτική των εταιρικών και καταναλωτικών προτύπων  

• Κατανοούν τα επιχειρηματικά μοντέλα πλατφόρμας και να τα αναλύουν υπό την 
οπτική των ψηφιακών αγορών  

• Αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ παραδοσιακών και ψηφιακών αγορών  

• Διαμορφώνουν στρατηγικές αποφάσεις στις ψηφιακές αγορές 
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4. Βαθμολόγηση 

Η αξιολόγηση προκύπτει από την επίδοση στην τελική εξέταση (70%) και στη συγγραφή 

εργασίας (30%). Η εργασία είναι ομαδική και αφορά μια μελέτη περίπτωσης που θα 

παρουσιαστεί και θα συζητηθεί στην τάξη. 

5. Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Εβδομάδα Περιγραφή 

1 Εισαγωγή στις ψηφιακές δικτυακές αγορές 

2 Εξωτερικότητες δικτύων 

3 Συμπληρωματικότητα, συμβατότητα και προτυποποίηση 

4 Κόστος μετάβασης και εγκλωβισμός 

5 Οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή 

6 Η ψηφιακή οικονομία  

7 Εισαγωγή στις πολύπλευρες αγορές 

8 Το επιχειρηματικό μοντέλο πλατφόρμας  

9 Ο ρόλος των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης στις ψηφιακές αγορές 

10 Ουδετερότητα δικτύου και ρύθμιση ψηφιακών αγορών  

11 Παρουσιάσεις Εργασιών 

12 Τελική Επανάληψη 

13 Τελική Εξέταση 

 


