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Ανάπτυξη στρατηγικής  

στον αθλητισμό 

Μετά τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου θα γνωρίζετε: 

• Το περιεχόμενο του όρου "αθλητική στρατηγική" 

• Τα επίπεδα ανάπτυξης στρατηγικής ενός αθλητικού οργανισμού 

• Την εφαρμογή των συνεταιρικών και επιχειρησιακών στρατηγικών στον αθλη-

τισμό 

• Τις στρατηγικές σύνδεσης των αθλητικών υπηρεσιών με την αθλητική αγορά 

• Τη διαδικασία ανάπτυξης της στρατηγικής σκέψης στον αθλητισμό 

• Τη διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικής στους μη κερδοσκοπικούς αθλητικούς 

οργανισμούς 

Ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης 

Αρκετοί αθλητικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε πυκνοκατοι-

κημένες περιοχές και αντιμετωπίζουν άμεσο ανταγωνισμό από οργανισμούς που πα-

ρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες ή προϊόντα. Για παράδειγμα, στην Πάτρα λειτουργούν 

περίπου 60 γυμναστήρια και περισσότεροι από 200 αθλητικοί σύλλογοι σε διάφορα 

αθλήματα (Παπαδημητρίου, 2001). Όσοι σύλλογοι παρέχουν υπηρεσίες και προγράμ-

ματα στο ίδιο άθλημα, πέρα από τον αγωνιστικό συναγωνισμό, είναι αναπόφευκτο να 

ανταγωνίζονται και σε επίπεδο υπηρεσιών και προγραμμάτων. Παράλληλα, ανταγω-

νισμός υπάρχει και μεταξύ συλλόγων διαφορετικών αθλημάτων, αφού αρκετοί α-

θλούμενοι αλλάζουν συχνά επιλογή αθλήματος. 
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 Στον τομέα της άσκησης, οι δημοτικές αθλητικές υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή 

ανταγωνισμό με τις αντίστοιχες ιδιωτικές που παρέχουν τα σύγχρονα γυμναστήρια. 

Συνεπώς, κεντρικό μέλημα όλων των αθλητικών οργανισμών, κερδοσκοπικών και μη, 

είναι η επιβίωση μέσω της διατήρησης του μεριδίου τους στην αθλητική αγορά. Η 

επιβίωση — και, πολύ περισσότερο, η επέκταση — συνεπάγεται την ανάπτυξη στρα-

τηγικής σκέψης σε επίπεδο διοίκησης. 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα εστιάσουμε στη στρατηγική και τον προγραμματισμό της 

αθλητικής επιχείρησης ή του αθλητικού οργανισμού. Συγκεκριμένα, θα οριστούν οι 

έννοιες στρατηγική και προγραμματισμός και θα παρουσιαστούν μια σειρά από 

στρατηγικές οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στο σύγχρονο αθλητικό περιβάλλον. 

Παρά το γεγονός ότι ο όρος στρατηγική είναι μια πολυχρησιμοποιημένη έννοια στο 

αθλητικό περιβάλλον, σε πολλές περιπτώσεις παραμένει ακατανόητη. Δυσνόητη και 

περίπλοκη παρουσιάζεται και στη σχετική βιβλιογραφία, αφού δίνονται αρκετοί δια-

φορετικοί ορισμοί και θεωρητικές προσεγγίσεις. Ωστόσο, η ανάπτυξη στρατηγικής 

σκέψης προϋποθέτει σαφή κατανόηση των συναφών εννοιών του στρατηγικού προ-

γραμματισμού και της στρατηγικής. 

Στρατηγικός προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού των μακροπρόθε-

σμων στόχων και σκοπών του αθλητικού οργανισμού, σε συμφωνία πάντα με την α-

ποστολή του. Παράλληλα, σχετίζεται με τη διατύπωση του πλάνου δράσης (στρατηγι-

κή), των πολιτικών, και των προγραμμάτων που θα υλοποιήσει ο οργανισμός. Τα 

στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα, γιατί διασφαλίζουν την ορθότητα των αποφάσεων 

σχετικά με την κατανομή πόρων, ενώ βοηθούν τον οργανισμό να παρακολουθεί καλύ-

τερα τους παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων 

του. Όπως επισημαίνουν και οι Bridges και Roquemore (1998, σελ. 160), "ο στρατηγι-

κός προγραμματισμός ενθαρρύνει τα στελέχη να λάβουν αποφάσεις σήμερα για θέματα 

που θα επηρεάσουν τον οργανισμό τους στο μέλλον". 

 Ο Bryson (1991) τονίζει ότι ο στρατηγικός προγραμματισμός αφορά μια συστημα-

τική προσπάθεια λήψης σημαντικών αποφάσεων και πλάνων δράσης, τα οποία θεω-

ρούνται απαραίτητα για να κατανοήσουμε πλήρως τι είναι ο αθλητικός οργανισμός, τι 

προσπαθεί να επιτύχει, και γιατί. Στη απλούστερή της μορφή, η διαδικασία αυτή απαι-

τεί συστηματική συλλογή πληροφοριών, διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών, και 

προβληματισμό για τις μελλοντικές συνέπειες των σημερινών αποφάσεων. Τα οφέλη 

αυτής της διαδικασίας παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 4.1. 
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 Επειδή συχνά η έννοια στρατηγική θεωρείται συνώνυμη με τις έννοιες στόχος, 

σκοπός, και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός, είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε 

τις διαφορές. Η στρατηγική περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον 

τρόπο (ή τα μέσα) που χρησιμοποιεί ένας αθλητικός οργανισμός στην προσπάθειά του 

να επιλύσει σημαντικά προβλήματα και να επιτύχει τους στόχους του. Στο σημείο αυ-

τό αξίζει να γίνει αναφορά στην προσέγγιση του Mintzberg (1987), ο οποίος με τον 

όρο στρατηγική κάνει αναφορά σε πέντε ξεχωριστούς όρους: (1) τη στρατηγική ως 

πλάνο (προκαθορισμένη πορεία δράσης), (2) τη στρατηγική ως παγίδα (δράση με στό-

χο τον ανταγωνιστή), (3) τη στρατηγική ως διαδικασία (σειρά δραστηριοτήτων), (4) 

τη στρατηγική ως θέση (τοποθέτηση στο περιβάλλον ή την αγορά), και (5) τη στρατη-

γική ως προσέγγιση (ένας τρόπος παρακολούθησης και κατανόησης του περιβάλλο-

ντος). 

 Μια άλλη σημαντική διαφοροποίηση της στρατηγικής είναι ότι εστιάζεται στην 

αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος του αθλητικού οργανισμού, ενώ ο προ-

γραμματισμός είναι μια εσωτερική διαδικασία που έχει την τάση να βασίζεται στην 

υπόθεση ότι οι τρέχουσες τάσεις στην αθλητική αγορά θα συνεχίσουν να ισχύουν και 

στο μέλλον. Ο στρατηγικός προγραμματισμός προβλέπει πιθανές νέες τάσεις και μη 

αναμενόμενες εξελίξεις, και προτείνει ποιοτικές μετακινήσεις στην πορεία του αθλη-

τικού οργανισμού (Bryson, 1991). 

 Αρκετοί αθλητικοί οργανισμοί, ιδιαίτερα μη κερδοσκοπικοί, αντιμετωπίζουν προ-

βλήματα, όχι μόνο να επιτύχουν τους στόχους τους, αλλά και να θέσουν ρεαλιστικούς 

στόχους (Papadimitriou, 1995). Η στρατηγική σκέψη είναι απαραίτητη γιατί τους παρέ-

χει τη δυνατότητα να σχεδιάζουν ένα ξεκάθαρο πλαίσιο λήψης αποφάσεων και ανάλη-

ψης δράσεων που θα τους οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων τους. 

Πίνακας 4.1.   Τα οφέλη του στρατηγικού προγραμματισμού. 

 

 

 

 

 

• Ξεκαθαρίζει την κατεύθυνση του 

οργανισμού. 

• Θέτει προτεραιότητες. 

• Προβλέπει μελλοντικές συνέπειες. 

• Οριοθετεί ένα πλαίσιο αποφάσεων.

• Προσαρμόζεται σε αλλαγές δεδο-

μένων. 

• Αντιμετωπίζει μεγάλα οργανωτικά 

προβλήματα. 

• Βελτιώνει την οργανωτική  

απόδοση. 

• Χτίζει την ομαδική εργασία. 

• Ενισχύει την εξειδίκευση. 

• Αναπτύσσει τη στρατηγική σκέψη. 
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Ποιες αποφάσεις θεωρούνται, όμως, στρατηγικής σημασίας για έναν αθλητικό οργα-

νισμό; Οι σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την επέκταση του αθλητικού οργανι-

σμού σε: 

� Νέες υπηρεσίες και προγράμματα. 

� Νέες εγκαταστάσεις. 

� Νέες στοχευόμενες αγορές ή τμήματα αγοράς (Nanus & Dobbs, 1999). 

Αυτές οι αποφάσεις είναι ανάγκη να εναρμονίζονται με το ευρύτερο πλαίσιο δράσης 

ενός οργανισμού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συμβολή τους στην επίτευξη της απο-

στολής και των στρατηγικών στόχων του οργανισμού. Άλλωστε, όπως παρατηρεί και 

ο Slack (1997), όλοι οι αθλητικοί οργανισμοί διατυπώνουν στρατηγικές, αλλά ορισμέ-

νοι τις προμελετούν με προσοχή και μετά τις υλοποιούν, ενώ κάποιοι άλλοι τις υλο-

ποιούν ασυνείδητα και τις αντιλαμβάνονται αργότερα καθώς αναδύονται από τα απο-

τελέσματα. 

Ο στρατηγικός προγραμματισμός ως διαδικασία 

Το πιο θεμελιώδες θέμα που σχετίζεται με το στρατηγικό προγραμματισμό είναι ο 

προσδιορισμός της φύσης και των στόχων ενός αθλητικού οργανισμού. Ο αθλητικός 

οργανισμός που γνωρίζει καλά το χώρο στον οποίο λειτουργεί και τις ιδιαιτερότητες 

που τον χαρακτηρίζουν είναι σε πλεονεκτικότερη θέση να χαράξει τους στόχους του 

(Espy, 1986� Slack, 1997). Στη συνέχεια περιγράφονται τα τρία βασικά στάδια στη 

διαδικασία του στρατηγικού προγραμματισμού ενός αθλητικού οργανισμού ή επιχεί-

ρησης (Σχήμα 4.1). 

1) Προσδιορισμός της αποστολής. Το πρώτο βήμα είναι η διατύπωση της αποστολής 

του αθλητικού οργανισμού. Η αποστολή απεικονίζει την επίσημη δέσμευσή του 

σχετικά με τους γενικότερους στόχους του, τη φύση των υπηρεσιών ή των προϊό-

ντων του, και τα στοχευόμενα μέλη, χρήστες, ή καταναλωτές στους οποίους α-

πευθύνεται. Η αποστολή ενός αθλητικού οργανισμού είναι πολύ σημαντική γιατί 

παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται η επεξεργασία και η αξιολόγηση των 

στρατηγικών που πρόκειται να εφαρμοστούν (Hill & Jones, 1989). 

2) Εσωτερική και εξωτερική ανάλυση. Η εσωτερική ανάλυση αφορά την αξιολόγηση 

της έκτασης και της ποιότητας του έργου ενός αθλητικού οργανισμού, με παράλ-

ληλη καταγραφή των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του σε θέματα πόρων, ε-

ξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, εγκαταστάσεων τεχνολογίας, μάρκετινγκ, 

κ.ά. Για παράδειγμα, η απάντηση στο ερώτημα "ποιο είναι το έργο που παρέχει 
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 ένας αθλητικός οργανισμός;" θεωρείται εκ πρώτης όψης απλή. Ενδεικτικά αναφέ-

ρουμε μια σειρά από δραστηριότητες που συναντώνται σε έναν τυπικό κολυμβη-

τικό σύλλογο: 

• Παρέχει αθλητικά προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης. 

• Ανιχνεύει και προωθεί ταλαντούχους κολυμβητές. 

• Συμμετέχει στα περιφερειακά κολυμβητικά πρωταθλήματα. 

 

Σχήμα 4.1.   Τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης της στρατηγικής. 
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 Ωστόσο, μια συστηματικότερη καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων αυτού του 

συλλόγου μπορεί να αναδείξει επιπρόσθετες υπηρεσίες, αλλά και να επισημάνει τα 

σημεία όπου επικεντρώνεται η ενέργεια και οι πόροι του οργανισμού. Είναι πολύ πι-

θανό ένας οργανισμός να αφιερώνει περισσότερο χρόνο και πόρους σε υπηρεσίες οι 

οποίες παλιότερα δεν θεωρούνταν προτεραιότητα, ή ακόμη και να επεκτείνει τις δρα-

στηριότητές του σε νέες ομάδες υπηρεσιών. Ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορι-

σμός ολόκληρου του έργου ενός αθλητικού οργανισμού αποτελεί τη βάση για το 

στρατηγικό σχεδιασμό. 

 Παράλληλα, ένας αθλητικός οργανισμός πρέπει να αξιολογεί τις προοπτικές ανά-

πτυξης που υπάρχουν τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον του. 

Για παράδειγμα, η απάντηση στην ερώτηση "τι είδους αθλητικό έργο επιθυμεί να παρέ-

χει;" απεικονίζει στην ουσία το ενδιαφέρον του αθλητικού οργανισμού για περαιτέρω 

επέκταση και ανάπτυξη. Η αθλητική αγορά περιλαμβάνει αρκετούς αθλητικούς οργα-

νισμούς που αποφάσισαν κάποια στιγμή να διευρύνουν τον επιχειρηματικό τους χώρο 

και τις πηγές εσόδων τους. Για παράδειγμα, οι μεγαλύτεροι αθλητικοί σύλλογοι, αντί 

να περιορίζονται στην αγωνιστική ομάδα και το πρωτάθλημα ενός αθλήματος, επιλέ-

γουν να παρέχουν προγράμματα ακαδημιών σε ένα ή και περισσότερα αθλήματα για 

να διευρύνουν την αγορά στην οποία απευθύνουν τις υπηρεσίες τους. 

 Η συστηματική αξιολόγηση της τρέχουσας αποτελεσματικότητας της στρατηγικής 

ενός αθλητικού οργανισμού, στην απλούστερή της μορφή, περιλαμβάνει την απάντη-

ση βασικών ερωτήσεων που έχουν σχέση με την απόδοση, τους στόχους, τους διαθέ-

σιμους πόρους, την αναμενόμενη ζήτηση και ανταγωνισμό, και τις προβλεπόμενες 

αλλαγές στο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί ο αθλητικός οργανισμός (Bridges & 

Roquemore, 1998). Όταν η διοίκηση του αθλητικού οργανισμού δεν είναι ικανοποιη-

μένη με τους παραπάνω παράγοντες, πρέπει να αναζητήσει νέα στρατηγική (Σχήμα 

4.2). Η νέα στρατηγική και οι προοπτικές ανάπτυξης ενός αθλητικού οργανισμού α-

πορρέουν από την προσεκτική ανάλυση της τρέχουσας επιχειρηματικής του θέσης 

όπως καταγράφεται αυτή από την ανάλυση SWOT. 

Ανάλυση SWOT. Αυτή η ανάλυση περιλαμβάνει την προσεκτική αξιολόγηση των 

δυνατοτήτων (strengths), των αδυναμιών (weaknesses), των ευκαιριών (opportunities), 

και των απειλών (threats) που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός αθλητικού οργανι-

σμού. 

� Η εκτίμηση των σημερινών δυνατοτήτων ενός αθλητικού οργανισμού περιλαμβά-

νει την καταγραφή όλων των δυνατών σημείων σε θέματα όπως το ανθρώπινο δυ-

ναμικό, οι εγκαταστάσεις, οι διαθέσιμοι πόροι, η ηγεσία, η αποτελεσματική διοί-

κηση, η ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων του, κ.λπ. Είναι πολύ σημα-

ντικό ο οργανισμός να διαθέτει ξεκάθαρη εικόνα των δυνατοτήτων που διαθέτει 

και να επενδύει συνεχώς στη διατήρησή τους. 
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� Η αναγνώριση των αδυναμιών αποτελεί το δεύτερο βήμα, και είναι σημαντικό να 

καταγραφούν με αντικειμενικότητα γιατί βοηθούν στο ρεαλιστικό προγραμματι-

σμό. Οι αδυναμίες αυτές αφορούν κάποια από τα παραπάνω θέματα και, συνεπώς, 

οι οργανισμοί πρέπει να αναπτύσσουν εξειδικευμένα προγράμματα προκειμένου 

να τις εξαλείψουν. 

� Ευκαιρίες για τους αθλητικούς οργανισμούς μπορεί να εντοπιστούν σε διάφορους 

τομείς, όπως οι εξειδικευμένες επιχορηγήσεις, το ενδιαφέρον για συνεργασίες, οι 

νέες αθλητικές εγκαταστάσεις, τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, η εκφρασμένη ζή-

τηση για αθλητικές υπηρεσίες, κ.λπ. Κάποιες από τις ευκαιρίες αυτές μπορεί να 

απαιτούν παρακολούθηση σε βάθος χρόνου, ενώ άλλες να χαρακτηρίζονται ως ε-

πείγουσες και να πρέπει να διερευνηθούν σε επίπεδο ομαδικής εργασίας. 

� Τέλος, οι απειλές συνήθως συνδέονται με εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον του 

αθλητικού οργανισμού σε θέματα όπως ο ανταγωνισμός, τα δημογραφικά δεδομέ-

να μιας χώρας ή περιοχής, οι χρηματοδοτήσεις, η νομοθεσία, η οικονομία κ.ά. 

 

Σχήμα 4.2.   Λόγοι αλλαγής στρατηγικής. 
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Τα συμπεράσματα της ανάλυσης SWOT αποτελούν ένα περιεκτικό εργαλείο για την 

κατανόηση των εσωτερικών λειτουργιών και των τεκταινόμενων στο περιβάλλον ενός 

αθλητικού οργανισμού. Η ανάλυση αυτή πρέπει να είναι διαρκής, αφού σκοπός της 

είναι η αδιάκοπη τροφοδότηση του προγραμματισμού και της διοίκησης του αθλητι-

κού οργανισμού. 

Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Στην περίπτωση των αθλητικών οργανισμών που δραστη-

ριοποιούνται συγχρόνως σε διαφορετικές αθλητικές αγορές (διαφορετικά αθλήματα, 

είδη υπηρεσιών), η εσωτερική ανάλυση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει και μια ανά-

λυση του συνολικού επιχειρηματικού τους χαρτοφυλακίου. 

 Μια ιδιαίτερα δημοφιλής τεχνική που βοηθά τους αθλητικούς οργανισμούς να α-

ξιολογούν τις υπηρεσίες που παρέχουν είναι αυτή της συμβουλευτικής ομάδας της 

Βοστόνης (γνωστή ως προσέγγιση BCG). Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην ανα-

γνώριση στρατηγικών επιχειρηματικών μονάδων και την κατάταξή τους με βάση δύο 

κριτήρια: (1) Tο αναλογικό μερίδιο αγοράς (μερίδιο του αθλητικού οργανισμού/ 

μερίδιο του μεγαλύτερου ανταγωνιστού) και (2) το ρυθμό ανάπτυξης. Στις περιπτώ-

σεις των οργανισμών όπου τα δεδομένα αυτά δεν είναι εφικτό να συγκεντρωθούν, η 

ανάλυση χαρτοφυλακίου μπορεί να βασιστεί σε κριτήρια όπως το κόστος ανά συμμε-

τοχή ή μέλος, η αναλογία μελών και μη μελών, και τα ποσοστά συμμετοχής σε σχέση 

με τη μέγιστη δυναμικότητα (Graham, 1983). 

 Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω αξιολόγησης, κάθε επιχειρηματική μο-

νάδα κατατάσσεται σε μία από τις τέσσερις ομάδες που παρέχει ο πίνακας 2x2 της 

BCG. Αστέρια θεωρούνται οι επιχειρηματικές μονάδες των αθλητικών οργανισμών 

που επιτυγχάνουν υψηλό μερίδιο στην αγορά και υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Ερωτη-

ματικά αποκαλούνται οι επιχειρηματικές μονάδες που, ενώ έχουν χαμηλό μερίδιο της 

αγοράς, μπορούν να το αυξήσουν επειδή ανήκουν σε γρήγορα αναπτυσσόμενες αθλη-

τικές αγορές. Μηχανές ρευστού είναι οι επιχειρηματικές μονάδες που κατέχουν υψη-

λό μερίδιο μιας αγοράς η οποία χαρακτηρίζεται από αργές τάσεις ανάπτυξης. Τέλος, 

κίονες είναι οι μονάδες που αφορούν αγορές που αναπτύσσονται σχετικά αργά και 

διεκδικούν ένα σχετικά μικρό μερίδιο της αγοράς. 

 Οι εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές που παρέχει η παραπάνω ανάλυση χαρτο-

φυλακίου στοχεύουν στο να μεγιστοποιήσουν τα οικονομικά οφέλη και τις δυνατότη-

τες ανάπτυξης ενός αθλητικού οργανισμού. Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο οργανισμός 

μπορεί να επιλέξει να χρηματοδοτήσει υπηρεσίες και προγράμματα ή προϊόντα που 

χαρακτηρίζονται ως ερωτηματικά και αναδυόμενα αστέρια, μεταφέροντας πόρους από 

τις υπηρεσίες που λειτουργούν ως μηχανές ρευστού. Μια άλλη στρατηγική μπορεί να 

είναι η πώληση ή η διακοπή όποιων ερωτηματικών δεν έχουν δυναμική εξέλιξη, με 

στόχο την προστασία του οργανισμού από τη σπατάλη ρευστού. Με τον ίδιο τρόπο, η 
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διατήρηση των κιόνων πρέπει να μελετηθεί ως προς τα οφέλη τους στο συνολικό χαρ-

τοφυλάκιο. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι κυρίαρχος στόχος του στρατηγικού μάνατζμεντ είναι η 

συνεχής διατήρηση των υπηρεσιών ή των προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως μηχανές 

ρευστού, αστέρια, και ερωτηματικά. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, ο αθλητικός οργανι-

σμός πρέπει να αναζητεί στρατηγικές προσθήκης ή εκποίησης. Όπως τονίζει ο Slack 

(1997), η προσέγγιση BCG ενθαρρύνει τους αθλητικούς οργανισμούς να επικεντρώ-

σουν την προσοχή τους στις ανάγκες τους για πόρους και να αναπτύξουν τις επιχειρη-

ματικές τους στρατηγικές με βάση αυτές τις ανάγκες. Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη 

των αθλητικών οργανισμών να καταφεύγουν σε προσθήκες ή παύση υπηρεσιών. Ω-

στόσο, η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης δεν πρέπει να γίνεται πάντα άκριτα. Υπάρ-

χουν περιπτώσεις που το μερίδιο της αγοράς και ο ρυθμός ανάπτυξης δεν πρέπει να 

αποτελούν τα μοναδικά κριτήρια ανάλυσης ενός αθλητικού χαρτοφυλακίου. Για πα-

ράδειγμα, ένας αθλητικός οργανισμός μπορεί να μην εκμεταλλεύεται μεγάλο μερίδιο 

της αγοράς, αλλά η θέση του στην αγορά αυτή να είναι ιδιαίτερα ισχυρή λόγω της 

ποιότητας και της μοναδικότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει. 

3) Επιλογή στρατηγικής. Η επιλογή στρατηγικής αποτελεί το τελικό στάδιο της διαδι-

κασίας ανάπτυξης στρατηγικής. Η στρατηγική ή οι στρατηγικές που θα επιλέξει 

ένας αθλητικός οργανισμός πρέπει να βασίζονται στην αποστολή του και το συν-

δυασμό των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του. Αν καταφέρει να συνδέσει τις 

εσωτερικές του δυνατότητες με τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο εξωτερικό του 

περιβάλλον, μπορεί να επιτύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σημαντική αύξη-

ση των εσόδων του. 

Επίπεδα ανάπτυξης στρατηγικής 

Σύμφωνα με τον Slack (1997), η ανάπτυξη της στρατηγικής ενός αθλητικού οργανι-

σμού μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο επίπεδα: 

1) Το συνεταιρικό. 

2) Το επιχειρησιακό. 

 Οι στρατηγικές που αναπτύσσονται στο συνεταιρικό επίπεδο αφορούν το σύνολο 

του αθλητικού οργανισμού και είναι απαραίτητες όταν ένας αθλητικός οργανισμός 

δρα και ανταγωνίζεται σε διαφορετικές αγορές. Το κεντρικό ερώτημα στο επίπεδο 

αυτό είναι: "σε ποιους τομείς υπηρεσιών ή προϊόντων ενδείκνυται να εμπλακεί ο αθλη-

τικός οργανισμός;" Για παράδειγμα, ο όμιλος επιχειρήσεων με την επωνυμία Intra-
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com1 φέρεται να ακολουθεί μια συνεταιρική στρατηγική που εμπλέκει τόσο τη βιομη-

χανία των τηλεπικοινωνιών όσο και την ιδιοκτησία μιας μεγάλης ομάδας ποδοσφαί-

ρου, του Ολυμπιακού. Η στρατηγική αυτή, μολονότι επιτρέπει τη δραστηριοποίηση 

των οργανισμών σε διαφορετικές βιομηχανίες, παρέχει δυνατότητες συνεργασίας και 

οφέλη και για τους δύο οργανισμούς. 

 

Εικόνα 4.1: Μετά την κατάκτηση του Πανευρωπαϊκού Κυπέλλου Καλαθοσφαίρισης  

το 1987, η καλαθοσφαίριση γνώρισε εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης. 

Ωστόσο τα τελευταία 5 χρόνια η έλλειψη στρατηγικής σκέψης στο άθλημα  

είναι συνυφασμένη με χρονίζοντα προβλήματα και κορεσμό του θεάματος. 

                                                      

1
 Σημειώνεται ότι η ταυτότητα της ιδιοκτησίας των δύο εταιρειών μπορεί να διαφέρει σημαντικά, ωστόσο 

υπάρχει έστω και μικρή επικάλυψη, όπου διαφαίνεται η στρατηγική σε επίπεδο επενδύσεων. 
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 Οι στρατηγικές που αναπτύσσονται σε επιχειρησιακό επίπεδο εστιάζουν σε θέμα-

τα που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό σε μία και μόνο βιομηχανία ή αγορά. Έτσι, 

όταν ένας αθλητικός οργανισμός λειτουργεί επιχειρησιακά μόνο σε μια συγκεκριμένη 

βιομηχανία (π.χ. το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ), οι επιχειρησιακές του στρατηγικές 

επικεντρώνονται στη συγκεκριμένη βιομηχανία και τα δεδομένα που τη χαρακτηρί-

ζουν. Συχνά, ωστόσο, οι αθλητικοί οργανισμοί ανταγωνίζονται σε περισσότερες από 

μία αθλητικές βιομηχανίες ή αγορές (π.χ., αγωνιστικές ομάδες μπάσκετ, ποδοσφαίρου, 

και βόλεϊ). Στην περίπτωση αυτή, ο οργανισμός πρέπει να διαθέτει ξεχωριστούς μη-

χανισμούς στρατηγικής ανάπτυξης για κάθε τομέα ή άθλημα. Στις επόμενες παραγρά-

φους περιγράφονται μια σειρά από συνεταιρικές και επιχειρησιακές στρατηγικές. 

Συνεταιρικές στρατηγικές 

Οι συνεταιρικές στρατηγικές χωρίζονται σε στρατηγικές ανάπτυξης, στρατηγικές στα-

θεροποίησης, στρατηγικές άμυνας και συνδυαστικές στρατηγικές. 

Στρατηγικές ανάπτυξης 

Ένας από τους βασικότερους στόχους κάθε αθλητικού οργανισμού είναι η περαιτέρω 

ανάπτυξή του. Η ανάπτυξη αυτή μπορεί να επιτευχθεί κυρίως με δύο τρόπους: τη 

διαφοροποίηση και την ενσωμάτωση (Slack, 1997). Η διαφοροποίηση βοηθά τον 

οργανισμό να επεκταθεί τόσο σε συγγενείς όσο και σε μη συγγενείς περιοχές, πολλα-

πλασιάζοντας συγχρόνως και τον κίνδυνο (ρίσκο). 

 Η στρατηγική της συγγενούς διαφοροποίησης περιλαμβάνει επενδύσεις πόρων 

για την ανάπτυξη αθλητικών υπηρεσιών ή προϊόντων τα οποία συνδέονται άμεσα με 

τα υπάρχοντα προϊόντα ή υπηρεσίες του οργανισμού (Bates & Eldredge, 1984). Για 

παράδειγμα, η επέκταση ενός αθλητικού συλλόγου σε προγράμματα που αφορούν ένα 

νέο άθλημα θεωρείται συγγενής διαφοροποίηση, ενώ η απόφαση ενός επιτυχημένου 

επιχειρηματία που δεν σχετίζεται με τον αθλητισμό να αγοράσει μια αθλητική ομάδα 

κατατάσσεται στις μη συγγενείς στρατηγικές διαφοροποίησης. Η εισαγωγή στην Ελ-

λάδα της αλυσίδας καταστημάτων αθλητικών ειδών INTERSPORT από τον όμιλο 

FOURLIS αποτελεί ένα παράδειγμα στρατηγικής μη συγγενούς διαφοροποίησης του 

συγκεκριμένου ομίλου. 

 Στις στρατηγικές ανάπτυξης περιλαμβάνονται επίσης η κάθετη και η οριζόντια εν-

σωμάτωση (Slack 1997). Η οριζόντια ενσωμάτωση αφορά την προσθήκη μιας συγγε-

νούς υπηρεσίας ή προϊόντος που συμβαίνει να ανήκει σε ανταγωνιστές, μέσω της α-

γοράς του αθλητικού οργανισμού. Για παράδειγμα, η αγορά μεριδίου σε μια δεύτερη 

ομάδα μικρότερης κατηγορίας στο ίδιο άθλημα θεωρείται οριζόντια ενσωμάτωση. 




