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METODY PORTFELOWE 
 

 Nazwa metod portfelowych wywodzi się 
z finansowych analiz portfela papierów 
wartościowych posiadanych przez 
przedsiębiorstwo, których podstawowym celem 
było podejmowanie decyzji alokacyjnych 
oraz uzyskanie zrównoważonego zbioru 
aktywów. Pierwszych analiz portfelowych 
dokonano w latach 60-tych XX wieku.  



 Metody portfelowe przedstawiają zazwyczaj 
w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej 
przewidywane rezultaty wzajemnego oddziaływania 
na siebie: 

 czynników kontrolowanych przez firmę; 

 czynników, których firma nie kontroluje.  

  



 Jest najstarszą (1969r.), najprostszą i wciąż 
bardzo użyteczną metodą prezentacji portfela 
produkcji, gdzie portfelem produkcji nazywa 
się zestawienie wytwarzanych przez 
przedsiębiorstwo produktów.  

 Analiza BCG to metoda sprowadzająca się 
do określenia pozycji konkurencyjnej 
pojedynczego produktu na rynku.  

Macierz BCG (Boston Consulting Group) 
macierz wzrostu/udziału w rynku 

 



 Ważnym zastosowaniem tej analizy jest pomoc 
w budowie korzystnej struktury programu 
asortymentowego przedsiębiorstwa, który 
powinien obejmować: 

 pewną liczbę nowych produktów zdolnych 
dostarczać w przyszłości środków finansowych; 

 dostateczną liczbę produktów finansujących 
obecnie rozwój produktów; 

 zaplanowany sposób likwidacji produkcji tych 
produktów, które nie wytwarzają środków 
finansowych umożliwiających finansowanie ich 
rozwoju. 

 

PROGRAM ASORTYMENTOWY 
PRZEDSIĘBIORSTWA 



 Macierz BCG pozwala na ocenę każdego 
produktu z punktu widzenia dwóch kryteriów: 

 

1. Tempo wzrostu rynku, czyli tempa z jakim z 
roku na rok wzrasta popyt na dany produkt (jego 
dynamikę), które mierzy się: 

- wzrostem sprzedaży w cenach bieżących; 

- wzrostem sprzedaży w cenach stałych; 

- prognozowanie tendencji w przyszłości. 



2. Względny udział w rynku mierzy się: 

- nasza sprzedaż w stosunku do sprzedaży naszego 
największego konkurenta; 

- nasza sprzedaż w stosunku do sprzedaży 3 
naszych największych konkurentów; 

- nasza sprzedaż w stosunku do całości sprzedaży 
na rynku.  



 W macierzy wskaźnik tempa 
wzrostu rynku jest wyrażany za 
pomocą dwóch kategorii opisowych – 
wysoki (znaczący) bądź niski 
(niewielki).  

 Punkt graniczny między tymi 
wielkościami wynosi najczęściej 10%.  

 Zgodnie z ogólnymi zasadami 
metod portfelowych tempo wzrostu 
rynku, będąc czynnikiem nie 
kontrolowanym przez przedsiębiorstwo, 
jest przedstawiany na osi rzędnych (Y). 

wysoki 

niski 

10% 



 Względny udział w rynku jako czynnik 
kontrolowany przez firmę jest przedstawiany na 
osi odciętych (X).  

 Udział w rynku jest wyrażany w macierzy za 
pomocą dwóch kategorii – duży i mały. 

 Punkt graniczny wynosi 1. Wskaźnik 
większy od jedności oznacza, że badane 
przedsiębiorstwo jest największym sprzedawcą na 
rynku.  

  
Mały Duży 1 0 10 



 Przy podanych założeniach powstaje 
czteropolowa macierz, na której zaznacza się 
miejsca poszczególnych produktów 
przedsiębiorstwa na pomocą kółek o wielkości 
proporcjonalnej do wielkości sprzedaży danego 
produktu. 







„Znaki zapytania” to produkty: 

 znajdujące się w stanie wprowadzania na rynek; 

 o niepewnej przyszłość; 

 nieznana jest jeszcze reakcja i stopień akceptacji 
przez nabywców; 

 wymagające intensywnych nakładów na 
marketing; 

 ryzykowne, ponieważ mogą spaść do grupy 
„psów”; 

 powinny być finansowane przez „dojne krowy” 

 aby zmieniły się w „gwiazdy” należy inwestować w 
promocję, uatrakcyjniać produkt i podnosić jego 
jakość  



„Gwiazdy” to: 

 linie lub rodziny produktów o dużym udziale w 
rynku; 

 rosnące przychody ze sprzedaży; 

 znajdujące się w fazie rozwoju; 

 mają szansę stać się „dojną krową”; 

 niezbędne inwestycje w technologię i marketing. 

http://2.bp.blogspot.com/_HYe8ckGvLRs/SaVmhWkJ9WI/AAAAAAAAAT0/e0kPtk8rkt4/s400/BCG_Matrix.png


„Dojne krowy”: 

 rynek dojrzały o niskim tempie wzrostu; 

 duży udział w rynku; 

 duże przychody ze sprzedaży; 

 małe nakłady na marketing; 

 uzyskiwane dochody powinny finansować „znaki 
zapytania”.  

http://2.bp.blogspot.com/_HYe8ckGvLRs/SaVmhWkJ9WI/AAAAAAAAAT0/e0kPtk8rkt4/s400/BCG_Matrix.png


„Zbite psy”: 

 produkty o małym udziale w rynku i niskim 
tempie wzrostu rynku; 

 produkty w stadium spadku – malejący popyt; 

 brak nakładów na marketing;  

 możliwe strategie: koncentracja na 
wyspecjalizowanych segmencie, minimalizowanie 
kosztów, wycofanie linii produktów. 

 

http://2.bp.blogspot.com/_HYe8ckGvLRs/SaVmhWkJ9WI/AAAAAAAAAT0/e0kPtk8rkt4/s400/BCG_Matrix.png


 Innym zastosowaniem macierzy BCG jest 
ocena przebiegu rozwoju produktu. Schemat 
przebiegu rozwoju produktu może przyjąć dwie 
możliwości, a mianowicie: 

 

 

 

 

    Schemat sukcesu Schemat porażki 



Schemat sukcesu 

(zbyć udziały) 

http://2.bp.blogspot.com/_HYe8ckGvLRs/SaVmhWkJ9WI/AAAAAAAAAT0/e0kPtk8rkt4/s400/BCG_Matrix.png


Schemat porażki 

http://2.bp.blogspot.com/_HYe8ckGvLRs/SaVmhWkJ9WI/AAAAAAAAAT0/e0kPtk8rkt4/s400/BCG_Matrix.png
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 Zadanie fakultatywne  
 
 

 NEC to jeden z największych 

koncernów elektronicznych w Japonii. 
W jego ofercie znajduje się wiele 
produktów, dzięki którym bardzo 
często może się znaleźć na pozycji 
lidera na rynku. Wyniki sprzedaży w 
2015r. przedstawia poniższa tabela. 

 
 

Termin: do 30.11.  



Struktura asortymentu 
(symbol) 

Wielkość 
sprzedaż
y (w szt.) 

Wzrost 
sprzedaży 
na rynku 
(w %) 

Udział w rynku (w %) 

NEC Największego 
konkurenta 

produkującego dany 
produkt 

Edytory (E) 33 000 3,4 26,6 31,5 (Fujitsu -1) 

Komputery osobiste 
(Ko) 

606 000 3,9 46,2 11,8 (Fujitsu – 2) 

Komputery 
profesjonalne (Kp) 

19 000 318,2 27,1 53,6 (Toshiba –1) 

Edytory tekstu (Et) 289 390 10,1 12,2 15,0 (Toshiba –1) 

Telefaksy (T) 90 000 34,2 8,8 25,3 (Ricoh – 1) 

Po dokonaniu koniecznych obliczeń należy umiejscowić 
poszczególne produkty w macierzy wzrostu / udziału w 
rynku oraz dokonać analizy  portfela produktów NEC. 



ANALIZA GENERAL ELECTRIC 
(Mc Kinsey’a – portret przedsięwzięć 

gospodarczych) 
 

 Metoda portfelowa opracowana przez 
specjalistów koncernu General Electric, stosowana 
przez znaną firmę konsultingową Mc Kinsey 
Company. 



 Analizę GE przeprowadza się odrębnie dla 
każdego OPR – obszaru produktowo - 
rynkowego (SJB).  

 Liczba OPR’ów to kombinacja liczby 
produktów i rynków danego przedsiębiorstwa.  



 Analiza zakłada wyznaczenie pozycji 
poszczególnych OPR’ów (SJB) ze względu na 
dwie zagregowane zmienne.  

 Analiza GE bierze pod uwagę dwa bloki 
informacji o: 

 atrakcyjności rynku; 

 konkurencyjności firmy. 



Atrakcyjność rynku: 
 

pojemność rynku 

dynamika rynku 

rentowność 

potencjał innowacji 

konkurencja 

koniunktura 

ryzyko substytucji 

lojalność klientów 

dostęp do surowca 

normy prawne, etc. 



Konkurencyjność firmy: 
 

udział w rynku 

wzrost sprzedaży 

inwestycje 

kadry 

jakość 

know-how (techniczny i marketingowy) 

siła finansowa 

lokalizacja 

lojalność nabywców 

konkurencyjność cenowa 

sieć dystrybucji 

poziom kosztów 

zarządzanie, etc. 



 Zestaw kryteriów oceny jest dobierany 
każdorazowo do specyfiki badanego rynku 
i firmy. Każdy z czynników wpływających na 
atrakcyjność rynku i konkurencyjność firmy 
podlega ocenie.  



 Wartość dla każdego czynnika równa 
się wynikowi mnożenia oceny i wagi w ramach 
danego kryterium.  

 Waga jest ważnością danego czynnika z 
punktu widzenia atrakcyjności rynku i 
konkurencyjności firmy. Wagi w ramach danej 
kategorii (atrakcyjności rynku lub konkurencyjności 
firmy) muszą sumować się do 1.  

  



 Wartości ocen zależą z kolei od przyjętej 
skali ocen: 1-4, 1-10, 1-5 etc.  

 Ostatnim krokiem jest zsumowanie 
wartości wyróżnionych czynników dla 
atrakcyjności rynku i konkurencyjności firmy, w 
wyniku czego otrzymuje się konkretny 
dwuwymiarowy punkt na macierzy GE. 



 W wyniku wyróżnienia trzech przedziałów 
ocen – wysoki, średni i niski w macierzowym 
układzie obu zmiennych uzyskuje się 9 pól 
pozycyjnych. Pola te są zgrupowane w trzech 
strefach: 

- czerwonego światła,  

- żółtego światła, 

- zielonego światła.  

 



Skala ocen 1-4, 1-5, bądź 1-10  

gdzie:   
1 – ocena najniższa 
… 
… 
… 
4,5 bądź 10 – ocena najwyższa  
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*Skala ocen 1 - 4 
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*Skala ocen 1 - 10 
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*Skala ocen 1 - 5 



 Wyróżnionym strefom odpowiadają 
odmienne normatywne strategie 
postępowania: 

 

- strategia ekspansji – zaleca się inwestowanie, 
jako warunek wykorzystania szans wynikających z 
atrakcyjności rynku i własnej siły konkurencyjnej 
firmy. 

- strategia selektywnego rozwoju – z uwagi na 
niejednoznaczność sytuacji zaleca się selektywne 
inwestowanie, uwarunkowane szczegółową oceną 
perspektyw rozwoju. 

- strategia eksploatacji pozycji rynkowej i 
wycofania się z rynku  - zaleca się zgarnianie 
możliwych do uzyskania zysków i stopniowe 
wycofywanie się z rynku 



                              

Strategie 

ekspansji  

Strategie 
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Strategie                                
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 Zadanie 
 
 

Proszę przeprowadzić analizę 
GE dla Wydziału Ekonomii, 
Zarządzania i Turystyki w 

Jeleniej Górze  
(OPR – studia niestacjonarne  

I stopnia kierunek Zarządzanie 
Jelenia Góra)  
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kierunków 
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Bariery wejścia na rynek 

(wymagana liczba prof., 

dr, obiekty, siedziba, 
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obce do wyboru) 

Popularność kierunku Konkurencyjność 

cenowa (stypendia, 

opłaty, etc.) 

… Oferta uzupełniająca 

(koła naukowe, 

szkolenia) 

… ... 
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Dziękuję za uwagę 


