
BCG-MÁTRIX 

Befektetések során a legveszélyesebb szavak: most más a helyzet 

        (Sir John Templeton) 

A BCG mátrix - vagy más néven növekedési/részesedései mátrix - a portfólió módszerek 

közül a legáltalánosabb, legismertebb stratégiai elemzési módszer. A BCG mátrix az adott 

vállalat vagy vállalati divízió termékeit, termékcsaládjait, szolgáltatásait vagy üzletágait 

vizsgálja a relatív piaci részesedésük és a piaci növekedésük alapján. A BCG mátrixon e két 

tényező mentén helyezkednek el ezen termékek. 

 

Hogy jobban lássuk az előnyeinket és a hátrányainkat 

A Boston Consulting Group (BCG) az 1970-es években vezette be ezt az új eljárást, tehát 

annak felmérésére, hogy a vállalatok portfóliójában milyen értéket képvisel egy-egy 

beruházás, termék, szolgáltatás, üzleti részleg vagy bármilyen projekt. 

A mátrix négy kategóriát különböztet meg. 

  A fejőstehenek (cash cows) nagy piaci részesedéssel, de alacsony 

növekedési potenciállal rendelkeznek. Nem kerülnek sokba, de magas jövedelmet 

ígérnek. A tanácsadók javaslata: megfejni. 

  A sztárok (stars) nagy piaci részesedés és nagy és nagy növekedési 

potenciál jellemzi. A növekedés eszi a pénzt, de remélhető, hogy a sztárok egyszer 

fejőstehenek lesznek. A tanácsadók javaslata: befektetni. 

http://mediapedia.hu/vallalat
http://mediapedia.hu/szolgaltatas
http://mediapedia.hu/relativ-piaci-reszesedes
http://mediapedia.hu/piaci-novekedes


  A kérdőjelek (question marks) vagy  „problémás gyerekek” nagy 

növekedési lehetőséget rejtenek magukban alacsony piaci részesedéssel. Rengeteg 

anyagi és személyes támogatással sztárok lehetnek. A tanácsadók 

javaslata:támogatni vagy felszámolni (kemény döntés). 

  A döglött kutyákat (dogs) alacsony részesedés és telített piac 

jellemzi. Csak akkor érdemes megtartani őket, ha a jövedelmezőségen túlmutató 

értékek is motiválnak (például hiúság vagy barátság). A tanácsadók javaslata: 

felszámolni 

A BCG mátrix előnye: 

a termékfejlesztés stratégiai megalapozásához nagy segítséget nyújt 

 

A BCG mátrix hátránya: 

 csak két tényező alapján elemzi a portfóliót 
 csak statikus helyzetet vázol  

o nem veszi figyelembe a versenytársak esetleges nem várt akcióit 
o gyorsan változó környezetben nem teszi lehetővé hosszú távon a várható 

változások elemzését 

 

Ajánlott a BCG-mátrixot rendszeres időközönként felülvizsgálni, hiszen az egyes termékek, 

szolgáltatások pozíciója a mikro- ill. makrokörnyezeti változások hatására akár rövid időn 

belül is változhat. Ha például kísérleti jelleggel új szolgáltatást vezetünk be a szervezetben, és 

néhány hónap múlva azt látjuk, hogy nincs rá igény, akkor érdemes visszavonulni, vagy a 

marketingen változtatni. 

 

http://mediapedia.hu/termekfejlesztes

