
 



 Gwiazdy - produkty przebojowe, mają duży udział w szybko 

rozwijającym się rynku w przodujących sektorach. Mogą one przynieść 

organizacji wysokie dochody, ale należy w nie inwestować w warunkach 

wysokiej dynamiki otoczenia. Tego typu produkty są rozwojowe i 

konkurencyjne, a inwestowanie w gwiazdę daje dużą gwarancję zysków. 

Gwiazdy z biegiem czasu mogą przekształcić się w dojne krowy. 

 

 Znaki zapytania - Inaczej dylematy, są to produkty deficytowe, które 

charakteryzują się niskim udziałem w szybko rozwijającym się rynku. Ich 

możliwości są trudne do określenia, przynoszą przedsiębiorstwu niskie 

dochody, jednak w dłuższej perspektywie jeżeli zostaną doinwestowane, 

mogą stać się gwiazdami. 

 

 Psy - inaczej kule u nogi, są to produkty nie przynoszące znaczącej 

nadwyżki i nie mające perspektyw rozwoju. Powstają w rezultacie 

przegranej walki konkurencyjnej na rynku, który został już w pełni 

nasycony danym rodzajem usług. Należy więc rozważyć możliwość 

wycofania się z danego sektora rynku, gdyż produkty te pochłaniają zbyt 

dużo środków finansowych, przynosząc w zamian znikome dochody. 

 

 Dojne krowy - Tłumaczone inaczej jako "żywiciele". To produkty 

(usługi), które przynoszą firmie nadwyżkę netto i finansują pozostałe 

wyroby. Mają duży udział w rynku i mocną pozycję. Nie wymagają 

inwestycji jak "Gwiazdy", nie budzą emocji jak "znaki zapytania" i nie 

irytują jak "Kule u nogi". Dzięki takim produktom przedsiębiorstwo 

utrzymuje swój stan ekonomiczny i się rozwija. Dojne krowy nie są 

innowacyjne, są za to sprawdzone, uznane wśród klientów i potrzebne. Co 

jeszcze istotne, są kosztowym przywódcą w danym przemyśle. 

 

Aby poprawić wyniki należy: 

 

 nadwyżkę gotówki uzyskaną dzięki dojnym krowom przeznaczyć na 

rozwój znaków zapytania i dofinansowanie gwiazd. Celem jest 

umocnienie pozycji gwiazd i ze znaków zapytania wykreowanie nowych 

gwiazd 

 wyeliminować znaki zapytania z niepewnymi perspektywami, aby nie 

musieć w nie inwestować 

 wyeliminować z rynku psy i nie inwestować w nie 

 dbać o "dojne krowy", aby przynosiły dochód jak najdłużej 
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