
24 przeglàd

zmiany strategii deweloperów  
w okresie dekoniunktury

Bartosz Czernek

Wprowadzenie 

ematem artykułu są zmiany strategii firm 
deweloperskich w okresie dekoniunktury . 
W pierwszej części artykułu przedstawione 

są wyniki badań literaturowych między innymi Bo-
ston Consulting Group (BCG) oraz naukowców, do-
tyczące zachowań przedsiębiorstw w okresach kry-
zysu . W dalszej części artykułu autor koncentruje 
się na weryfikowaniu tezy o kryzysie gospodarczym 
w sektorze deweloperskim w Polsce . Przykłady roz-
wiązań głównego problemu będą poszukiwane wśród 
trzech spółek notowanych na Giełdzie Papierów War-
tościowych w Warszawie (GPW), tj . LC Corp, J .W . 
Construction oraz GANT Development SA . Najpierw 
wskazane są przykłady zmian, do jakich doszło w po-
wyższych spółkach w okresie recesji, a następnie 
skonfrontowano je z wytycznymi „literaturowymi” 
przedstawionymi w pierwszej części artykułu .  

zachowania przedsiębiorstw  
w okresie dekoniunktury  

ykl koniunkturalny to periodyczne zmiany 
poziomu aktywności gospodarczej . Zazwy-
czaj wyróżnia się cztery fazy tego cyklu: 

kryzys, depresję, ożywienie i rozkwit . 
Nadprodukcją, czyli przewagą podaży w porów-

naniu z efektywnym popytem, charakteryzuje się 
faza kryzysu . Implikuje to spadek wielkości gospo-
darczych, przy czym tempo spadku poszczególnych 
wielkości jest różne . Faza depresji (zastoju) wyróż-
nia się z kolei względną stabilizacją gospodarki na 
obniżonym poziomie . W pewnym momencie tej 
fazy gospodarka osiąga najniższy poziom . Według 
BCG przedsiębiorca w trudnych czasach w pierw-
szej kolejności powinien zabezpieczyć swój biznes 
na wypadek poważnego tąpnięcia i zapewnić mu 
płynność . Dopiero potem trzeba zastanowić się, 
jak wykorzystać spowolnienie do umocnienia pozy-
cji firmy i wyprzedzenia konkurentów . W związku 
z tym powinno się przeprowadzić dokładną seg-
mentację klientów i zachować należytą ostrożność 
w prowadzeniu inwestycji . Należy również dokonać 
restrukturyzacji zadłużenia poprzez zabezpieczenie 
finansowania na tak długo, jak to tylko możliwe, 
zweryfikować programy wypłaty dywidend i skupu 
własnych akcji oraz poszukiwać dodatkowego finan-
sowania z funduszy SWF (Sovereign Wealth Funds), 
ewentualnie od dysponujących wolnymi zasobami fi-
nansowymi inwestorów . Jednym z kolejnych kroków, 
według BCG, powinno być racjonalne cięcie kosztów 
i podwyższanie efektywności po to, by wykorzystać 
zewnętrzne zawirowania, by uzasadnić znaczące 

zmiany i usprawnienia – nawet jeśli okazałoby się, 
że spodziewana faza depresji nie nastąpi . 

O potrzebie redukcji kosztów i zwiększania efek-
tywności pisali również B . Mascarenhas i D .A . Aaker 
w artykule Strategy over the Business Cycle (1989) . 
Przedstawili oni między innymi badania Churchilla 
i Lewisa oraz Faya i Medoffa, którzy to empirycz-
nie sprawdzili strategie firm w ciągu cykli koniunk-
turalnych . Churchill i Lewis zbadali sposób przysto-
sowania się do recesji w prawie 1000 małych firm . 
Fay i Medoff poprzez krótką ankietę przeprowadzo-
ną wśród 68 menedżerów przedsiębiorstw przemy-
słowych zbadali regulacje kosztów pracy w okresie 
pogarszającej się koniunktury . Odnotowali oni, że 
mimo oznak dekoniunktury firmy zatrudniały wię-
cej pracowników niż to było konieczne .  

H . Simon w książce 33 sposoby na kryzys gospo-
darczy również zaleca dążenie do obniżenia kosztów . 
Zwraca jednak uwagę, aby koszty redukować rozsąd-
nie i elastycznie . Autor przypomina o tak ważnych 
zadaniach kierownictwa firmy, szczególnie podczas 
ostrego kryzysu, jak racjonalny wzrost produktyw-
ności . Radzi również, aby nie szukać oszczędności 
w niewłaściwych miejscach, na przykład pośród kosz-
tów sprzedaży . Według Simona kryzys popytu, wyni-
kający między innymi ze zmiany zachowań klientów 
bojących się o przyszłość, sprawił, że główny nacisk 
powinien być położony właśnie na obronę, względ-
nie stabilizację poziomu sprzedaży . Toteż w okresie 
kryzysu, odznaczającego się nierównowagą popytu 
i podaży, główna rola w zwalczaniu problemów przy-
pada na kwestie zarządzania ofertą i zarządzania ce-
nami . Redukowanie kosztów nie oznacza natomiast, 
że nadarzające się okazje (jak na przykład korzystne 
przejęcia konkurenta) nie powinny być w kryzysie 
wykorzystane . H . Simon nadmienia, że z takimi 
działaniami trzeba jednak postępować ostrożnie . 
Należy uważać, by nie obciążały one zbyt mocno 
finansów [Simon, 2009] . 

Wracając do postulatów BCG, firmy w okresie 
osłabienia gospodarczego powinny przede wszyst-
kim przeanalizować program inwestycyjny . W więk-
szości branż, w ciągu najbliższych lat, nie będzie 
problemów z brakiem zdolności produkcyjnych 
i duże inwestycje nie mają uzasadnienia . Ważne jest 
również dostosowanie oferty produktów, gdyż pod-
czas spowolnienia na pewno zmienią się zachowa-
nia kupujących . Część konsumentów przerzuci się 
na substytucyjne produkty o niższych cenach, na 
przykład produkty prywatnych marek sieci . Firmy 
nie powinny również czekać na lepsze czasy, aby 
sprzedać źle prosperujące aktywa lub biznesy, któ-
re są rentowne, ale nie są związane z podstawową 
działalnością spółki . Jak pokazują badania BCG,  
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reakcje rynków na dezinwestycje są bardzo pozytyw-
ne także w okresach recesji . Według 70% respon-
dentów ankiety BCG, dotyczącej przejęć i połączeń, 
sprzedaż niekluczowych części firmy to dobry sposób 
na przetrwanie . Badania BCG pokazują również, że 
najlepsze przejęcia robi się w trakcie bessy . Połącze-
nia firm realizowane w czasach dekoniunktury przy-
noszą około 15% więcej wartości w porównaniu do 
fuzji w czasie hossy, które w praktyce częściej przy-
noszą spadek wartości niż wzrost . Ponadto należy 
wykorzystać słabości konkurentów i próbować zmie-
nić branżę, dostosowując ją do własnych potrzeb . 
Dlatego bardzo ważne jest nieustanne monitorowa-
nie rynku . Inwestycje poczynione właśnie w okre-
sie zastoju, gdy ich koszt dla przedsiębiorstwa jest 
znacząco niższy, mogą przynieść znaczne dochody, 
gdy gospodarka wróci na ścieżkę szybkiego wzrostu . 

Wybrane podmioty sektora deweloperskiego 
w polsce 

ynek budownictwa mieszkaniowego i komer-
cyjnego w Polsce w latach 2007–2008 przeży-
wał prawdziwy rozkwit . Ceny nieruchomości 

rosły wyjątkowo dynamicznie . Mówiło się nawet o swe-
go rodzaju boomie gospodarczym w tym sektorze . In-
formacja z 18 kwietnia 2007 r . o przyznaniu Polsce 
i Ukrainie prawa do organizacji Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej w 2012 r . spotęgowała tylko ten efekt . 

Do największych graczy na tym rynku należy za-
liczyć LC Corp, J .W . Construction oraz GANT De-
velopment SA . 

Większościowym akcjonariuszem LC Corp jest 
wrocławski przedsiębiorca Leszek Czarnecki . LC 
Corp jest holdingiem kontrolującym grupę spółek, 
których podstawowym przedmiotem działalności 
jest działalność deweloperska polegająca na naby-
waniu nieruchomości, budowaniu obiektów o prze-
znaczeniu mieszkaniowym, biurowym, handlowym 
lub usługowym, a następnie sprzedaży lub wynaj-
mie lokali położonych w tych obiektach . W 2006 r . 
roku spółka zanotowała stratę netto w wysokości 
5514 tys . PLN, rok później strata została zamie-
niona na zysk i to w wysokości 106 016 tys . PLN . 
W 2008 r . spółka wypracowała zysk netto na pozio-
mie 41 744 tys . PLN, tj . o 60% mniejszy niż przed 
rokiem, co wskazywało na pogorszenie rentowności . 

Kolejnym przedsiębiorstwem jest J .W . Construc-
tion Holding SA będąca liderem na warszawskim 
rynku mieszkaniowym, na którym prowadzi działal-
ność deweloperską od 1994 r . Jest to największy pol-
ski deweloper w budownictwie i sprzedaży mieszkań, 
obecny przede wszystkim w Warszawie, ale także 
w Łodzi, Gdyni i Katowicach . Prowadzi też inwesty-
cje za granicą . Spółka oprócz realizowania projektów 
deweloperskich zajmuje się również działalnością bu-
dowlaną jako generalny wykonawca inwestycji . Jest 
także właścicielem i operatorem sieci hoteli . W 2006 r . 
spółka zanotowała zysk netto w wysokości 132 017 tys . 
PLN, a rok później w wysokości 148 403 tys . PLN . 
W 2008 r . firma wypracowała zysk netto na pozio-
mie 100 256 tys . PLN, mniejszy o 32% niż przed ro-
kiem, co podobnie jak w przypadku LC Corp może 
potwierdzać fakt, że kryzys gospodarczy nie ominął 
również firm z tego sektora . 

Ostatnią z wybranych do analizy firm jest Gru-
pa Kapitałowa GANT Development SA . Spółka jest 
holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych, które od 

1991 do 2008 r . prowadziły działalność finansową 
(skup i sprzedaż walut), a od 1998 r . również dewe-
loperską . Aktywność deweloperska spółki koncentru-
je się na budowie lokali mieszkalnych i usługowych, 
a także zarządzaniu i sprzedaży wybudowanych 
nieruchomości . W 2006 r . firma wypracowała zysk 
netto w wysokości 34 911 tys . PLN, a rok później 
w wysokości 108 641 tys . PLN . W 2008 r . Grupa 
wypracowała zysk na poziomie 86 925 tys . PLN, 
o 20% mniejszy niż przed rokiem, co analogicznie, 
jak w przypadku dwóch firm powyżej, może tylko po-
twierdzać kryzys w sektorze spółek deweloperskich . 

Obserwacja zmian wyniku finansowego tych spółek, 
a także zmian kursów na GPW w Warszawie pozwala 
stwierdzić, że kryzys gospodarczy nie ominął również 
sektora deweloperskiego . Wydawać by się mogło, że 
z powodu wysokiego deficytu mieszkań w Polsce będą-
cy na fali rynek deweloperski nie odczuje spowolnie-
nia . Uzyskane w tym okresie wyniki spółek wskazują 
jednak na wpływy dekoniunktury . O takim wpływie 
może również świadczyć liczba komunikatów prze-
kazywanych inwestorom do wiadomości . Spółka LC 
Corp od momentu debiutu na warszawskim parkiecie, 
tj . od 29 .06 .2007 r ., do końca 2007 r . przekazała przez 
pół roku 68 komunikatów . Natomiast w całym 2008 r . 
było to już tylko 86 komunikatów . J .W . Construction 
Holding SA z kolei od momentu wejścia na giełdę, 
tj . od 04 .06 .2007 r ., do końca 2007 r . przekazała do 
publicznej wiadomości 78 komunikatów, a przez cały 
2008 r . 99 komunikatów . Grupa GANT Development 
SA natomiast w 2007 r . przekazała 132 komunikaty, 
a w 2008 r . już tylko 50 . Dane te mogą jedynie po-
twierdzać złą sytuację w branży deweloperskiej, być 
może zgodnie ze starym przysłowiem – „im mniej 
wiesz, tym lepiej śpisz” .  

zmiany strategii wybranych podmiotów 
sektora deweloperskiego w polsce 

ierwsza ze spółek J .W . Construction Hol-
ding SA poinformowała na swoich stronach, 
że ze względu na zmianę sytuacji makroeko-

nomicznej w otoczeniu biznesowym spółki, w związ-
ku ze światowym kryzysem finansowym na rynku 
bankowym, wystąpiły następujące okoliczności: 
zz zmiana polityki banków udzielających kredyty hi-

poteczne klientom indywidualnym doprowadziła do 
zmniejszenia popytu na nieruchomości; 
zz zmiana polityki banków udzielających kredyty in-

westycyjne wymusiła finansowanie części wydatków 
ze środków własnych; 
zz zmniejszenie popytu na lokale, w związku z tym 

konieczne jest ponowne rozplanowanie w czasie re-
alizacji nowych inwestycji i przesunięcie w terminie 
inwestycji będących podstawą kalkulacji poprzed-
nich prognoz finansowych; 
zz zaawansowanie sprzedaży na poziomie niższym 

od planowanego dla inwestycji obecnie realizowa-
nych [www .jwconstruction .com .pl] . 

W efekcie tych okoliczności spółka była zmuszo-
na do odwołania prognozy finansowej na 2008 r . 
W związku z zaistniałą sytuacją rozpoczęto skupowa-
nie akcji własnych celem ich umorzenia . Józef 
Wojciechowski, główny akcjonariusz spółki, również 
rozpoczął nabywanie akcji zarówno w trybie sesyjnym, 
jak i poza sesją . Poza tym firma podwyższyła kapitał 
zakładowy w spółce zależnej, a w innej objęła udziały . 
Doszło także do połączenia z Przedsiębiorstwem
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Turystycznym „Czarny Potok” SA . Podmiot zdecy-
dował się również na emisję obligacji oraz zmianę 
wysokości hipoteki . Spółka odstąpiła także od umo-
wy na budowę 14 budynków mieszkalnych . Z dzia-
łań inwestycyjnych warto wymienić, że zakupiono 
w Bułgarii działkę o powierzchni 14 667 m2 . 

Z powyższych informacji wynika, że nowa sytuacja 
na rynku spowodowała zmiany w strategii zarządza-
nia . W działaniach podjętych przez J .W . Construction 
zauważyć można pewną analogię do planu nakreślone-
go przez BCG . Firma zabezpieczyła najpierw swoje za-
plecze biznesowe, zapewniła sobie płynność, a dopiero 
później myślała o ewentualnych inwestycjach . 

Grupa LC Corp rozpoczęła od sprzedaży LC 
Corp BV za 119 mln PLN firmy LC Corp Sky Tower 
(transakcje w ramach grupy) . Następnym krokiem 
było wstrzymanie budowy jednego z najwyższych 
w Polsce, powstającego we Wrocławiu, wieżowca 
Sky Tower (w październiku 2009 r . prace wznowio-
no) . Ponadto firma postanowiła nie rozpoczynać 
nowych inwestycji, mimo posiadania pozwoleń na 
budowę, obawiając się kłopotów z finansowaniem . 
Przedsiębiorstwo zredukowało również zatrudnienie 
oraz zdecydowało, że część zysku z 2007 r . w wy-
sokości 1829 tys . PLN zostanie przeznaczone na 
kapitał zapasowy . Ponadto podwyższono kapitał za-
kładowy w pięciu spółkach zależnych, zwiększono 
udziały w spółce Warszawa Przyokopowa . 

Analizując wybrane elementy strategii LC Corp, 
możemy zauważyć zmiany, o których konieczności 
wprowadzania w okresie spowolnienia informowała 
firma BCG . Spółka jak widać przeanalizowała swój 
program inwestycyjny, wstrzymując kilka inwestycji, 
w tym budowę wieżowca Sky Tower, zabezpieczyła 
swoje zaplecze biznesowe, podwyższając kapitał za-
kładowy spółek zależnych oraz skupując akcje własne, 
a także szukając oszczędności zredukowała zatrudnie-
nie . O potrzebie redukcji kosztów i zwiększania efek-
tywności pisali również B . Mascarenhas i D .A . Aaker, 
o czym była mowa na początku artykułu . 

Ostatnia z analizowanych spółek, Grupa GANT 
Development SA, podobnie jak i poprzednie firmy, 
wstrzymała trzy projekty mieszkaniowe planowane 
do realizacji w 2009 r ., a rozpoczęcie jednego pro-
jektu uzależniła od uzyskania odpowiedniego finan-
sowania . Akcjonariusze spółki zdecydowali ponadto 
o sprzedaży Centrum Handlowego MARINO oraz 
o wykupie akcji własnych celem ich umorzenia . Po-
stanowiono odkupić maksymalnie 1 772 889 akcji, 
ale za kwotę nie większą niż 80 mln PLN . Akcje 
zostały nabyte również przez przewodniczącego 
Rady Nadzorczej, Janusza Konopkę oraz przez wice-
prezesa i największego akcjonariusza, Karola Antko-
wiaka . Poza tym firma podwyższyła kapitał zakła-
dowy spółki zależnej oraz nabyła 1 mln akcji firmy 
INTAKUS, prowadzącej działalność w branży bu-
dowlanej . Innym krokiem była promocyjna sprzedaż 
mieszkań . Firma w ten sposób uzyskała niezbędną 
do prowadzenia negocjacji finansowych płynność . 

Z przedstawionego powyżej opisu działań widać, 
że spółka również postanowiła reagować na zmie-
niające się otoczenie biznesowe . Oprócz przeanalizo-
wania programu inwestycyjnego, wstrzymania kilku 
projektów, Grupa GANT postanowiła także sprzedać 
Centrum Handlowe MARINO oraz zabezpieczyć biz-
nes poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spół-
ki zależnej, a także skup akcji własnych . Wszystkie te 
operacje pokrywają się z zaleceniami literaturowymi . 

Powyższe działania nastąpiły w 2008 r . i w sposób 
zasadniczy potwierdziły, że firmy wręcz podręczniko-
wo zareagowały na zmiany zachodzące w otoczeniu . 

 
zakończenie  

rzedmiotem artykułu była analiza zmiany 
strategii firm deweloperskich w okresie 
dekoniunktury . Na podstawie zebranych 

materiałów można stwierdzić, że, po pierwsze, spo-
wolnienie gospodarcze nie ominęło także sektora de-
weloperskiego, a po drugie – firmy działające w tym 
sektorze w związku z zaistniałą sytuacją makroeko-
nomiczną zmieniały swoje strategie . 

Idąc dalej tym tokiem rozumowania, możemy rów-
nież stwierdzić, że firmy branży deweloperskiej podej-
mowały działania, o których mowa jest w literaturze . 
Firmy, zgodnie z wytycznymi podanymi między inny-
mi przez BCG, zabezpieczały swoje interesy, na przy-
kład poprzez podwyższanie kapitałów zakładowych 
spółek zależnych, skupowanie akcji własnych celem ich 
umorzenia, a także ograniczanie kosztów działalności 
i podwyższanie swojej efektywności . Zauważyć również 
należy fakt, że firmy nie wahały się także przed po-
dejmowaniem bardziej radykalnych kroków . Oprócz 
wstrzymywania planowanych do realizacji bądź reali-
zowanych projektów, dochodziło do zmiany oferty pro-
duktów czy też sprzedaży źle prosperujących aktywów . 
To znak, że firmy przeprowadziły dokładną segmenta-
cję klientów i ostrożnie podeszły do inwestycji . 

Zastanawiający pozostaje kierunek działań, jaki 
obiorą firmy w momencie, gdy kryzys światowy się 
skończy i powrócą czasy, do których wszyscy zdąży-
liśmy się przyzwyczaić . Jak będzie? Czas pokaże . . .    

Bartosz Czernek
doktorant w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania 
na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
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Summary
Changes of the strategy of property developers in the period 
of the slump are a topic of the article . In the introduction the 
notion of the slump and his special features are explained from 
a perspective of economics . In the next section, results of rese-
arches among others The Boston Consulting Group and other 
groups of scientists concerning behaviours of enterprises in 
periods of the crisis are presented . Next, the author will con-
centrate on verifying the thesis about an economic crisis in the 
property sector in Poland . Examples of solutions to the problem 
will be sought amongst three companies listed on the Warsaw 
Stock Exchange, i .e . LC Corp, J .W . Construction and GANT 
Development JSC . In the last part of the article, changes of 
the strategy of companies mentioned above in the recessionary 
period are analysed . At first changes which have been made in 
above companies are shown, and then were compared to textbook 
guidelines presented in the introduction of the work .
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