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Twórcą macierzy BCG jest Bruce Henderson, który w 1970 

opracował tę analizę dla firmy Boston Consulting Group. Analiza stworzona 
została z myślą o korporacjach, które miały problemy z zarządzaniem ich 
portfelem produktów lub całymi jednostkami biznesowymi (Strategic 
Business Unit).  

Macierz BCG miała  pomagać menedżerom w ocenie potencjału jaki 
tkwił w ich produktach/biznesach oraz zaplanowaniu indywidualnych 
strategii wynikających z ich pozycji konkurencyjnej (względny udział w 
rynku) i potencjału rozwoju (dynamika rynku). Macierz BCG 
wykorzystywana była również przy podziale budżetów pomiędzy 
poszczególne obszary aktywności. 

Ocena pozycji produktów według metodologii BCG odbywa się na 
dwóch poziomach: 

 
- względny udział w rynku – pozycja konkurencyjna określana jest na 

podstawie udziału rynkowego względem najbliższego 
konkurenta. 

Udział Firmy Udział najbliższego 
konkurenta 

Względny udział 
w rynku 

20% 20% 1 
20% 35% 0,6 
20% 7% 2,85 

 
Wskaźnik powyżej 1 oznacza, że mamy lepszą pozycję 
konkurencyjną trafiamy do większej liczby klientów.  
Jednocześnie autor analizy (co jest dosyć dyskusyjne) 
przekładał pozycję  rynkową na rentowność produktu, głównie z 
powodu efektu skali. Obecnie wydaje się słuszniejsza analiza 
czy i w jakim stopniu jesteśmy lepsi lub słabsi od naszego 
bezpośredniego konkurenta 

 
- dynamika rynku – potencjał na przyszłość jaki tkwi w poszczególnych 

produktach/biznesach szacowany jest na podstawie dynamiki 
rynku (NIE DYNAMIKI SPRZEDAŻY PRODUKTU). Im wyższa 
dynamika tym większe możliwości rozwoju. Jednocześnie rozwój 
wymaga nakładów na utrzymanie tempa produkcji i sprzedaży, 
co pociąga za sobą potrzebę na dodatkowy strumień gotówki. 
Bruce Henderson przyjął 10% wskaźnik dynamiki jako wartość 
brzegową oddzielającą obszary wysokiego i niskiego potencjału 
rynku. 

 



 
 
 

     
 

 
Tworząc analizę BCG należy również pamiętać o jednorodności 

danych tzn. analizując względne udziały ilościowo jednocześnie 
analizujemy dynamikę rynku w sztukach. Przyjmując udziały wartościowo 
należy również odnieść się do wzrostu wydatków na daną kategorię 
produktów. 
 
W oparciu o powyższe zmienne wydzielono 4 grupy produktów/biznesów w 
ramach oferty przedsiębiorstwa: 
 
Gwiazdy –  produkty w których firma jest liderem (ma większy udział w 

rynku niż konkurenci) i jednocześnie działają na rynku, 
rozwijającym się szybciej niż 10%. 

 
Znaki zapytania – produkty, które funkcjonują na dynamicznie 

rozwijającym się rynku jednocześnie nie posiadają 
dominującej pozycji w segmencie. 

 
Dojne Krowy – produkty o ugruntowanej pozycji na rynku (wskaźnik 

względnego udziału w rynku większy od 1), który 
charakteryzuje niski poziom dynamiki  

 
Psy – produkty, które przegrywają z oferta konkurencyjną pod względem 

wielkości sprzedaży i jednocześnie rynek na którym 
funkcjonują charakteryzuje niski poziom dynamiki. 
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