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Jesteś producentem telewizorów. Na rynku funkcjonują dwie 
technologie telewizorów starsza kineskopowa oraz nowsza LCD. Na rynku 
funkcjonuje 4 konkurentów. Dokonaj analizy portfelowej dwóch 
technologii, które oferujesz na rynku. 
 
Dynamika rynku 

 Ilościowo Wartościowo 
Rynek telewizorów 20% 30% 
Telewizory LCD 33% 42% 
Telewizory kineskopowe 12% 10% 
 
Udziały rynkowe 

 LCD KINESKOP 
 Ilościowo  Wartościowo Ilościowo  Wartościowo 

MY 40% 50% 20% 20% 
Konkurent A 30% 30% 25% 30% 
Konkurent B 20% 15% 20% 20% 
Konkurent C 10% 5% 35% 30% 

 
- Względny udział w rynku – aby dokonać właściwej analizy 

należy określić kto jest naszym bezpośrednim konkurentem. W 
technologii LCD jesteśmy liderem następnym dostawcą jest 
konkurent A. W starszej technologii kineskopowej liderem jest 
firma C. Jednak w tym obszarze należałoby się również odnieść 
do firmy A – jej wyniki są w naszym zasięgu oraz bezpośrednio 
konkurujemy z nimi w naszym głównym segmencie LCD.   

 
 LCD KINESKOP 
 Ilościowo Wartościowo Ilościowo Wartościowo 

MY 40% 50% 20% 20% 
Konkurent A 30% 30% 25% 30% 
Względny 

udział 1,33 1,66 0,8 0,66 

 
 
- dynamika rynku – cały rynek telewizorów rozwija się w tempie 

20% ilościowo i 30% wartościowo. Oznacza to przewagę 
droższych odbiorników, które częściej wybierają klienci. 
Dynamika ilościowa poszczególnych technologii wynosi 
odpowiednio LCD – 33%, kineskop – 12%



 
 
 

     
 

 
 
Dane do Matrycy – analizujemy ilościowy aspekt rynku.  
 

 Względny udział w 
rynku (wartość X) 

Dynamika rynków 
według technologii 

(wartość Y) 

Technologia LCD 1,33 33% 

Technologia 
kineskopowa 0,8 12% 

 

Dynamika rynku globalnie 
(odcięcie na krzywej Y) 20% 
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Macierz BCG – wersja alternatywna 
 
W klasycznej wersji macierzy BCG pozycję produktu/biznesu określa się 
na podstawie względnego udziału i dynamiki rynku. Bruce Henderson, 
autor analizy, zakładał wzrost rentowności produktu w zależności od 
jego pozycji na rynku. Tezę opierał na głównie na efekcie skali. Obecne 
analizy rynku pokazują, że nie zawsze „duży może więcej”. Dlatego w 
analizie bazującej na koncepcji matrycy BCG stosuje się inne zmienne 
określające atrakcyjność portfela produktowego. 
Poniżej przedstawiono analizę produktów oferowanych przez jedną z 
firm działającą w ramach Strategicznej Symulacji Rynkowej 4RMR. 
Jako kryterium przyjęto następujące wskaźniki: 
 

- Rentowność produktu (oś pozioma X) – rentowność 
produktu bezpośrednio pokazuje zdolność produktu do 
generowania zysku z każdej złotówki pozyskanej z rynku. Jako 
krzywą odcinającą wykorzystano średnią rentowność w branży. 
Produkty na prawo (Dojne Krowy i Gwiazdy) to produkty, które 
potrafią generować wyższy zysk niż wynosi średnia dla całej 
branży. Po lewej stronie (Psy i Znaki Zapytania) mają niższą 
rentowność niż wyniki innych producentów operujących na 
rynku.  

   
- Dynamika rynku (oś pionowa Y) – dynamika rynków 

(segmentów), na których oferowane są produkty pokazują 
potencjał jaki tkwi na przyszłość dla danych grup produktowych. 
Jako krzywą odcinającą wykorzystano średnią dynamikę w całej 
branży. Powyżej (Znaki Zapytania i Gwiazdy) znajdują się 
produkty pozycjonowane na rynkach/segmentach, które 
rozwijają się szybciej niż globalnie cała branża. Produkty te więc 
stanowią główny motor do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. 
Poniżej linii odcinającej znajdują się produkty/biznesy, których 
bezpośrednie otoczenie rozwija się wolniej niż cała branża.  

 



 
 
 

     
 

Dane do Matrycy – analizujemy ilościowy aspekt rynku  
(rynek telewizorów na podstawie Strategicznej Symulacji 
Rynkowej 4RMR, nie dotyczy realnych danych) 
 
Rynek podzielony został na trzy grupy produktowe ze względu na cenę 
oraz oczekiwania i preferencje klientów względem produktów: 

- Segment Ekonomiczny – do 1300 zł 
- Segment Główny – 1300 zł – 2700 zł 
- Segment Premium powyżej 2700 zł 

 
Analizowane przedsiębiorstwo MGG posiada w swoim portfelu 4 modele 
telewizorów: 
 

Model Rentowność 
na sprzedaży1 

Udział w 
sprzedaży 

firmy2 

Segment 
docelowy 

Dynamika 
sprzedaży w 
segmencie3 

Agresor 3% 9% Ekonomiczny 38 % 
Penetrato

r 33% 31% Główny 49 % 

Mega 
Spec 19% 20% Premium 15 % 

Gadżet + 37% 40% Premium 15 % 
 

RYNEK 27%4  32 %5 

1 – pozycja na krzywej poziomej X 
2 – wielkość bąbla 
3 – pozycja na krzywej pionowej Y 
4 – odcięcie na krzywej poziomej X 
5 – odcięcie na krzywej pionowej Y 
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71% sprzedaży firmy (Gadżet + i  Penetrator) realizowana jest z 
rentownością powyżej średniej w branży 27%. Jednocześnie produkt 
Penetrator, co trzeci sprzedawany telewizor przez firmę MGG, działa 
w segmencie, który rozwija się prawie dwukrotnie szybciej niż cały 
rynek globalnie. Jest to typowa „Gwiazda”.  
Dynamika Segmentu Premium wynosi 15%, połowa dynamiki rynku, 
działający na nim produkt Gadżet + nie wymaga więc znaczących 
nakładów inwestycyjnych związanych z rozwojem zdolności 
produkcyjnych i sprzedażowych. Wysoka rentowność na sprzedaży 
przy niskim wzroście rynku pozycjonuje ten produkt jako „Dojną 
Krowę”.  
Produkt Mega Spec przy niskim potencjale rozwojowym rynku 
docelowego generuje rentowność o 30% niższą niż cała branża - 
odpowiednio 19% i 27%. Oznacza to, że z każdych pozyskanych 100 
złotych z rynku otrzymujemy o 8 złotych mniej niż rynek. Produkt 
zakwalifikowany został do kategorii „Psy”. Dalsze działania powinny 
być ograniczone do utrzymania pozycji tego produktu na rynku. 
Produkt Agresor, sprzedawany jest na bardzo niskim poziomie 
rentowności – zaledwie 3%. Jednocześnie segment docelowy rozwija 
się w tempie 38% rocznie, co daje 118% dynamiki całego rynku. 
Głównym celem dla tego modelu będzie poprawa jego rentowności. 
Uzyskać to można poprzez zwiększanie jego udziału w rynku i 
wykorzystanie efektu skali, lub optymalizację wydatków związanych 
z produkcją, sprzedażą i wsparciem marketingowym.  
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