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Na podstawie przegladu dorobku zarzadzania strategicznego wyeksponowano zainteresowania badawcze
relacjami. Szczegolna uwage zwrocono na relacje wspoldzialania. Omowione zostaly trzy podstawowe
relacje strategiczne: wspolpracy, konkurencji i koopetycji. Przedstawiono tak2e wyniki badari relacji stra
tegicznych w populacji deweloperow z perspektywy taz cyklu koniunkturalnego. Generalnie, wyniki badan
potwierdzaja, ie faza dekoniunktury sprzyja relacjom wspoldzialania konkurentow, czyli koopetycji.
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Relacje strategiczne przedsiebiorstw deweloperskich

1. Wprowadzenie
Problemy strategiczne na gruncie zarzqdzania przede Wszystkim sq ana

lizowane z perspektywy teorii ogranicze , teorii Wyboru strategicznego oraz
Z perspektywy teorii konkurencji. Wainym i aktualnym obszarem dyskursu
W zarzqdzaniu strategicznym jest Wspolpraca przedsiebiorstw, szczegolnie
konkurentow.

Dorobek zarzadzania strategicznego najczesciej ujmowany jest W postaci
charaktetystycznych ujeé problemow strategicznych. Wsrod nich interesujqce
poznawczo, z punktu Widzenia artykutu, jest ujecie ksztattowania strategii
przedstawione przez P. Banaszyka (2008), koncentrujace sie na aspekcie
,,kurczenia” i ,,r0zszerzania” zakresu dzialalnosci, Wskazujqce na eWolu
cje podstaw konkurencyjnosci. Wartoscia przywotanej systematyzacji jest
koncentracja na relacjach Wspolpracy: poziomych, pionowych i lateralnych.
W ostatnich latach nurt bada relacji, zwtaszcza relacji horyzontalnych
Wspotpracy miedzy konkurentami, znaczaco sie rozwija, zapoczatkowany
pojawieniem sie na rynku Wydawniczym W 1996 r. dwoch kluczowych publi
kacji autorstWa J.F. Moore’a oraz A. Brandenburgera i B. Nalebuffa.

Wieksze zainteresowanie teoretykow relacjami Wspolpracy miedZyor
ganizacyjnej jest takie spusciznq nurtu RBV (resource based view), ktory
zdominowat W ostatnim okresie sposob myslenia strategicznego koncentru
jqcego sie na perspektywie zasobow i kompetencji. Zgodnie z zaloieniami
RBV Wyprowadzane jest twierdzenie, Ze organizacje, ktore partycypowaty
W roinych Zewnetrznych koalicjach biznesowych czy ukladach relacji, majq
zdolnosé do efektywnej dyfuzji swojego zasobu Wiedzy i doswiadcze do
nowych uktadow relacyjnych (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984).

Celem artykulu jest wskazanie na specyfike relacji strategicznych oraz
przedstawienie Wynikow bada W tym obszarze. Badania desk research oraz
case study Zostaly przeprowadzone W populacj i deweloperow, a syntetyczne
Wyniki zawarto W ko cowej czesci artykutu.

2. Relacje w zarzqdzaniu strategicznym
Poczatkowo zarzadzanie strategiczne charakteryzowalo ukierunkowanie

na relacje kooperacji wykorzystywanej do budowania podstaw konkuren
cyjnosci. Strategiczne rozwiqzania kooperacyjne sprawiajq, Ze W rezultacie
organizacje maja scisle okreslone granice, a strategia ogranicza sie do decy
Zji produktowych i dokonywania Wyboru rynku. Ten nurt bada Wiaie sie
W sposob jednoznaczny Z myslaj strategiczne reprezentowana przez M. Por
tera, ktory eksponuje, a nawet przecenia, role relacji konkurencji, Wiaéciwie
catkowicie ignorujac relacje Wspolpracy miedzy konkurentami.

Poiniejsze osiqgniecia zarzqdzania strategicznego uwidoczniajq, ie orga
nizacje nawiazujq Wiecej relacji Z innymi organizacjami, choé nadal glownie
o charakterze kooperacyjnym, W celu zwiekszania Wartosci W la cuchu War
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tosci. Organizowanie dziatan oscyluje Wokol procesow, a irodlem przewagi
konkurencyjnej sa zasoby i dostep do nich.

W ostatnich latach konkurenci czesciej podejmuja, dzialania Wspolne
i W rezultacie relacje Wspolpracy uzupetniaja relacje konkurencji. Takie
symultaniczne konkurowanie i Wspolpraca staje sie irodlem sukcesu rynko
Wego. Szanse Wygrania W konkurencyjnym otoczeniu ma Wiec ten podmiot,
ktory skonfiguruje zestaw relacji dajacy perspektywy lepszego radzenia sobie
na rynku.

W aktualnym nurcie badan mieszczacych sie W polu badawczym zarza;
dzania strategicznego obecna jest konkurencja o Wartosé Z relacji. Konku
rencja 0 Wartosé Z relacji jest uznawana za trzeci filar W teorii strategii (po
konkurencji o produkty i iynki oraz o zasoby i kompetencje) (Contractor
i Beldona, 2002).

Poglady dotyczace relacji miedzy Wspolpraca i konkurencja ewoluowaty
od tych uznajacych, ie sa to stany przeciwlegle na tym samym kontinuum
W kierunku uznania komplementarnosci obu tych relacji. Dualnosé W rela
cjach miedzy konkurentami jest korzystna, gdyi relacja konkurencji daje
niezaleinosé organizacyjna, a relacja Wspolpracy daje moiliwosé ustalania
Wspolnych celow.

Relacje miedzyorganizacyjne maja znaczenie strategiczne iW polu badan
zarzadzania strategicznego maja jui swoja ugruntowana pozycje. Aktualnie
zainteresowania badawcze sieciami miedzyorganizacyjnymi (np. Czakon,
2012), oraz podejscie relacyjne (RV) (por. Dollinger, Li i Mooney, 2009)
eksponuja zwiazek Zdolnosci nawiazywania i konfigurowania relacji z efek
tywnoscia organizacji oraz przewaga konkurencyjna.

3. Ftelacja wspotpracy
Wspolczesne oczekiwania Wobec Wspolpracy Zmienily sie jakosciowo,

glownie pod Wzgledem motyWu, ktoiym jest strategiczne umocnienie konku
rencyjnosci i pozycji na rynku (Romanowska, 2007). Obecnie relacje Wspol
dziatania o roinym charakterze i zasiegu sa przedmiotem intensywnych
bada (Stanczyk Hugiet, 2011).

Wspolpraca okresla Zakres, W jakim organizacje realizuja Wspolne inte
resy i Wzajemne korzysci. Liczne badania Wykazuja, ie Wspolpraca daje
Wymierne korzysci (np. Stanko, Bonner i Calantone, 2007; Wang, Bradford,
Xu i Weitz, 2008; Koztowski i Matejun, 2012).

Wspoidziaianie moie mieé generalnie charakter Wertykalny albo hory
zontalny. Choé inne ujecia tei sa przedmiotem debaty naukowej. Wspol
dzialanie Wertykalne jest rozumiane W kategoriach wspoldzialania strate
gicznego. Podobnie relacje horyzontalne Wspolpracy, ktore odnosza sie do
relacj i miedzy konkurentami, majaWymiar strategiczny. Intensywnosé relacji
horyzontalnych W praktyce biznesowej jest na tyle duia, Ze na podstawie
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potwierdze Zawartych W Wielu badaniach moina postawié hipoteze, Ze
relacje horyzontalne wspotpracy sa zorientowane na budowanie potencjalu
konkurencyjnosci Wspolnie Z konkurentami. Z tego Wzgledu W Wielu sek
torach dominuje strategiczna orientacja na wspolprace, a naWet mowi sie
o strategii kooperacji ujmowanej jako podstawa adaptacji (adaptacja koope
ratywna) (Stanczyk Hugiet, 2013).

Zachowania strategiczne organizacji W tym Wzgledzie koncentruja sie na
takich kvvestiach, jak: Wymiana inforrnacji, osiaganie Wzajemnych korzysci,
zmiana form dzialania, realizacja Wspolnych celow, wspolne WykorzystyWa
nie zasobow, a takie zwiekszanie kompetencji. Dodatkowo analiza form
Wspoldzialania dowodzi, ie przynosi ono korzyéci nie tylko W przypadku
formalnych zwiazkow Wspolpracy partnerskiej, ale rowniei nieformalnych
relacji miedzy organizacjami, np. forrnie sieci relacji.

W literaturze postuluje sie model zrownowaionej kooperacji, ktory
zaklada, ie partnerzy W relacji Wspélpracy Wnosza porownywalne co do
znaczenia zasoby, kompetencje, oraz Wiedze. Gdy podmioty W takiej relacji
sa Wzajemnie zaleine, a tak jest Z uwagi na komplementarnosé celow, to
lepiej Wykorzystuja i zasoby, i ryzyko, i koszty, ktore sa rozloione pomiedzy
partnerow (Marshall, McKay i Burn, 2001).

Generalnie relacje Wspoldzialania sa opisywane przy Wykorzystaniu sze
regu atrybutow. Wsrod nich Wskazuje sie (Czakon, 2007): normy relacyjne,
korzysci, czas trvvania, Wzajemnosé, zaangaiowanie, Wymiane oraz naklady.
Wskazuje sie takie na Wainy element, ktory moie byé krytycznym czynni
kiem nawiazywania i pozostawania W takiej relacji, czyli stopien uzaleinienia
partnerow relacji (Hughes i Perrons, 2011).

Odwolujac sie do resource based view, Wspolpraca W Wymiarze strate
gicznym, albo inaczej zakres utrzymywania kooperatywnych umoW/rela
cji, uznawana jest za kluczowy W perspektywie uzyskiwania dostepu do
zewnetrznych zasobow i kompetencji (Barney, 1999; Grant i Baden Fuller,
2004).

Nawiazujac do form wspolpracy, Warto podkreslié, Ze zawieraja, sie one
W przedziale od ukladow bilateralnych do Wielostronnych. Wspoipraca
odgrywa powaina role, gdy zasoby moga byé nabywane wylacznie w drodze
procesoW uczenia sie, ze Wzgledu na niedoskonale rynki czynnikow. Takie
procesy uczenia sie maja miejsce Wewnatrz organizacji lub poprzez Wspol
prace z innymi organizacjami. W tym drugim przypadku nabieraja atrybutu
miedzyorganizacyjnego uczenia sie. Ze Wzgledu na bariery kompresji czasu
jedynie te ostatnie, miedzyorganizacyjne, wielostronne procesy uczenia sie
sprawdzaja sie W otoczeniu duiej predkosci (high velocity) (Dierickx i Cool,
1989). Charakterystyki otoczenia sprawiaja, ie Wewnetrzna akumulacja
zasobow czesto prowadzi do sytuacji, W ktorej organizacje charakteryzuje
nieefektywnosé. Ponadto te procesy sa czasochlonne. Stad Wspolpraca ma
ogromne znaczenie W otoczeniu duiej predkosci.
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4. Relacja konkurencji
Jesli idzie o zarzadzanie strategiczne, to nie ma Watpliwosci, ie Wplyw

na uksztaltowanie tego nurtu badawczego inialy prace typowo ekonorniczne,
mieszczace sie W ekonomii braniy/sektora, teorii barier Wejscia, teorii barier
mobilnosci czy W koncu W Wyjasnieniach odnoszacych sie do ponadprzeciet
nych zyskow Z tytulu Wyprzedzajacego Wejscia czy tei teorii konkurencji.

W ekonomii problemy konkurencji sa analizowane z perspektywy roinych
struktur rynku (Samuelson i Marks, 2009). Z punktu Widzenia zarzadzania
strategicznego bariery Wejscia opisujace strukture rynku, a zwlaszcza korzysci
skali, bariery kapitalowe, przewaga kosztowa/jakosciowa, roinicowanie pro
duktu, kontrola nad Zasobami naturalnymi, prawa Wlasnosci intelektualnej
czy bariery strategiczne, sa Wartosciowym dorobkiem ekonomii, Wykorzysta
nym glownie przez M. Portera do ustalania atrakcyjnosci sektora.

W zarzadzaniu strategicznym glownym punktem odniesienia jest relacja
konkurencji. W zarzadzaniu strategicznym Waine jest ustalenie tego, jak 0sia
gnaé i utrzymaé przewage konkurencyjna. Innymi slowy, jak ksztaltowaé relacje
konkurencji, aby Wygraé na rynku. Pierwotnie konkurencja odnoszona byla
do kategorii produktu i rynku. W sytuacji konkurencji Wygrywa ten podmiot,
ktory jest W stanie zaoferowaé bardziej atrakcyjny produkt, i ten, ktory lepiej
zagospodaruje rynek. Z kolei Wedlug ekonomii sektora przewaga konkuren
cyjna Wynika Z zajmowanej pozycji Wzgledem konkurentow. Przewage taka
daje Wnikliwa analiza sektorow i odpowiednie pozycjonowanie organizacji i jej
strategicznych jednostek biznesu W roinych sektorach. Aktualnie obse1WoWana
jest Wieksza koncentracja organizacji na niszach rynkowych, Wspolpracy czy
poszukiwaniu unikatowosci, co oznacza inne ksztaltowanie relacji konkuren
cyjnych. Zmiany kontekstowe sprawily takie, ie relacja konkurencji odbywa
sie na gruncie zasobow i kompetencji. Wygrywa ten podmiot, ktory dysponuje
Zasobami i kompetencjami dajacymi przewage konkurencyjna.

Relacje konkurencji analizuje sie roWnieZ W ujeciu tzW. Wielopunktowej
konkurencji (multipoint/multimarket competition) ktora oznacza sytuacje, gdzie
organizacje konkuruja ze soba symultanicznie na Wielu rynkach (Korn i Rock,
2001). Ponadto badania Wskazuja na szesé czynnikow, ktore ksztaltuja relacje
miedzy konkurentami na Wielu rynkach i W efekcie intensywnosé konkurencji.
W grupie tych czynnikow Wyroinia sie: obszary Wplywu, podobienstwo zaso
bow, strukture konkurujacych podmiotow, koncentracje sprzedawcow, szanse
na ekonomie zasiegu i dojrzalosé zarzadzajacych (Furrer, 2011).

Atomistyczna konkurencja byla centralnym punktem teorii ekonomii
W XX Wieku. Dzis strategiczna Wspolzaleinosé nie moie byé ignorowana.

5. Relacja koopetycii
Trzecia wyroiniona, relacja strategiczna jest relacja koopetycji, ktora

jest Wyrazem zmiany myslenia strategicznego o partnerstwie rynkowym.
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W Zarzadzaniu strategicznym komplementarnosé dzialania Znajduje Wyraz
W badaniach odnoszacych sie i do konkurencji i do Wspolpracy. Koope
tycja zbudowana jest na dualnoéci relacji, Z uwzglednieniem gry o sumie
dodatniej. S. Siregar, G. Dagnino i F. Garraffo (2011) na podstawie Wyni
kow przeprowadzonej analizy tresci skoncentrowanej na identyfikowaniu
interferencji rniedzy glownymi perspektywami badan koopetycji stwierdzaja:
,,zaleZnosé miedzy relacjami, strategia i Zasobami przenosi punkt zaintere
sowania RBV oraz RV na koopetycje. Jednoczesnie te dWa nurty urastaja
do rangi teoretycznych ram badania koopetycji”. Rezultaty badan ostatecz
nie potwierdzaja, 2e strategia koopetycji jest nowa strategia normatywna,
alternatywa dla konkurencji i kooperacji, ktore dotychczas W zarzadzaniu
strategicznym podlegaly eksploracjom naukowym. Literatura dotyczaca stra
tegii koopetycji W ostatnich latach gwaltownie sie rozvvija a i sam konstrukt
o nazwie koopetycja jest Wykorzystywany do Wyjasniania ekonomicznych
i spolecznych skutkow sieciowosci W roinych sektorach i W roinych krajach
(De Ngo i Okura, 2008).

M. Bengtsson i S. Kock (2000) sugeruja, ie korzysé, ktora firmy osiagaja
Z koopetycji, jest efektem kombinacji presji konkurentow (efekt konkuren
cji) i dostepu do zasobow (efekt Wspolpracy). Z jednej strony konkuren
cja miedzy organizacjami zobowiazuje je do dzialan ukierunkowanych na
poszukiwanie lub budowanie najlepszej pozycji konkurencyjnej. Z drugiej
strony Wspolpraca miedzy nimi sprawia, Ze organizacje poprawiaja Wlasne
kompetencje, reputacje i zasoby.

Zgodnie z zaloieniami poczynionymi przez A. Brandenburgera i B. Nale
buffa (1996), organizacje znajduja sie W sytuacji koopetycji, czyli koope
ruja i dziela niepewnosé wynikajaca z charakterystyk kontekstu, pozostajac
jednoczesnie konkurentami W pozostalych obszarach aktywnosci. Buduja
i podtrzymuja przewage konkurencyjna, bazujac rownoczesnie i na Wspol
pracy, i konkurencji (Bengtsson i Kock, 2000; Dagnino i Padula, 2002;
Paché i Medina, 2007).

Konkurencja jest gra, ale nie oznacza daienia do eliminacji i W zwiazku
z tym przynosi Wieksze zyski Wszystkim uczestnikom. Wspolpraca W koope
tycji uznawana jest za jedno Z ,,dzialan konkurencyjnych” (Fjeldstadt i in.,
2004). Koopetycja jest strategia Wspolnego tworzenia Wartosci, to swoista
strategia konkurencji, W ktorej nastepuje podzial Wartosci przy czesciowej
zbieinosci celow oraz przy zmiennej strukturze giy o sumie dodatniej.
Koopetycja jest takie ujmowana jako proces ksztaltujacy interakcje miedzy
Wspoldzialaniem a konkurencja (Dahl, 2014).

Koopetycja to Wiele potencjalnych korzysci dla ukladu partnerow. Dotych
czasowe badania empiryczne Wskazuja na funkcjonalnosé relacji koopetycji.
Wiaie sie to z lepsza koordynacja dzialan i zwiekszona roinorodnoscia
(Garcia i Velasco, 2002). Koopetycja tWorzy srodowisko, W ktorym Wystepuja
moiliwosci dostepu do zewnetrznej Wiedzy (Spence, Coles i Harris, 2001).
W relacji koopetycji moiliwa jest koordynacja procesow organizacyjnego
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uczenia, szczegolnie W drodze dostepu do kluczowych kompetencji partnera
(Bengtsson i Kock, 2000). Wainym aspektem relacji koopetycji jest moili
Wosé dzielenia sie kosztami (Dowling i Roering, 1996). Ze strategicznego
punktu Widzenia Wspolpraca z konkurentami daje moiliwosci bycia bardziej
elastycznym, Wrailiwym na otoczenie, dynamicznym. Wzmacnia pozycje
strategiczna partnerow (Morris, Kocak i Ozer, 2007). Koopetycja to takie
potencjalne koszty dla stron pozostajacych W takiej relacji. Dysfunkcjona1
nosé relacji koopetycji ujmowana jest W kategoriach utraty kontroli nad
kluczowymi dzialaniami organizacji, ale i Zasobami informacji oraz ogolnie
Zasobami W szerokim ujeciu (Hakanson i Ford, 2002).

Relacje koopetycji sa szczegolnie Widoczne, a takie poddawane eksplora
cjom naukoWym W odniesieniu do innowacji. Wiele bada koncentruje sie na
zachowaniach typu rent seeking, a szczegolnie kreowaniu i przechwytywaniu
Wartosci, stosujac strategie koopetycji ukierunkowana na innowacje lub po
prostu W sieciach innowacyjnych (Ritala i Hurmelinna Laukkanen, 2009).
Poczatkowe publikacje traktujace o koopetycji Wsrod motyWoW naWia,zyWania
tego typu relacji Wskazuja na dzialania innowacyjne (Gnyawali i Madhavan,
2006; Luo, 2006). Obecnie badania koopetycji oscyluja glownie W sferze
organizacji biznesowych, rzadko idac W kierunku innych organizacji (Lund
berg i Andresen, 2012).

6. Relacje strategiczne w populacii deweloperow
Badania przedsiebiorstw deweloperskich Z sektora budoWnictWa miesZ

kaniowego zostaly przeprowadzone W celu poszukiwania oraz zrozumienia
przeslanek oraz przyczyn zachowan tych przedsiebiorstw i ich reakcji na
zmiany koniunktury W sektorze. Wobec powyiszego centralnym punktem
badan bylo okreslenie Wyborow strategicznych W sensie relacji strategicz
nych, Ze Zwroceniem uWagi na ksztaltowanie sie tych relacji Z perspektywy
faz cyklu koniunkturalnego.

6.1. Ogolna sytuacja w sektorze
Ogolnoswiatowy kryzys finansowy W 2008 r. Wywolal gWaltoWne Wyha

mowanie popytu i spadek tempa sprzedaiy na rynku nieruchomosci miesz
kaniowych. Trudna sytuacja finansowa sprawila, ie banki mialy problem
Z pozyskaniem pieniadza, czego efektem byly bardziej rygorystyczne kryteria
przyznawania kredytow. Ograniczenie akcji kredytowej oznaczalo powrot
do transakcji gotowkowych i Wywolalo drastyczny spadek liczby nowych
inwestycji. Brak moiliwosci finansowania projektow deweloperskich kre
dytami byl bardzo niepokojacy dla firm tego sektora, Wprowadzil rynek
nieruchomosci mieszkaniowych W faze spadkow i grozil Wykruszeniem sie
tych firm deweloperskich, ktore nie dysponowaly dostatecznymi nansami.
W konsekwencji Zmniejszyla sie liczba rozpoczynanych inwestycji W syste
mie na sprzedai i Wynajem oraz ulegla pogorszeniu kondycja finansowa
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deweloperow. Pomimo, ii z analizy (rysunek 1) Wynika, ie W latach 2008
i 2009 odnotowano Wzrost W tej formy budownictwa, to byla ona Wynikiem
inwestycji rozpoczetych dwa lata Wczesniej. Oznacza to, ie reakcje na rynku
nieruchomosci mieszkaniowych sa spowodowane czynnikami, ktore zachodza,
ze znacznym Wyprzedzeniem.
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Rys. 1. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce w latach 1991—2013. Zrddlo: opracowanie
wfasne na podstawie danych GUS (budownictwo mieszkaniowe 1991 2013).

Wplyw na dzialalnosé przedsiebiorstw deweloperskich W Polsce maja nie
tylko zmienne dotyczace samej inwestycji, ale takie czynniki zewnetrzne,
co oznacza, Ze kondycja sektora mieszkaniowego jest silnie skorelowana
Ze Wzrostem gospodarczym kraju. Spadek tempa Wzrostu gospodarczego
lub Wejscie W faze recesji Wywoluje ograniczenie ilosci inwestycji W sekto
rze nieruchomosci mieszkaniowych, prowadzac W konsekwencji do spadku
podaiy (Szelagowska, 2011, s. 59).

Wedlug J . Laszka i innych (2013) charakterystyczna cecha dla fazy recesji
jest nadwyika mieszkan, ktorych budoWe rozpoczeto W poprzedniej fazie,
i brak noWych inwestycji W fazie obecnej. Taka sytuacja nie sprzyja rozWo
joWi deweloperow, powoduje natomiast, ie Wybudowane mieszkania zamiast
stanowié irodlo zyskow, generuja koszty, prowadza do pogorszenia sytuacji
finansowej firm, a czasem nawet do ich upadlosci.

Rownie poWaZna bariera dla rozWoju przedsiebiorstw Z sektora budoW
nictWa mieszkaniowego jest Wspolczesnie silna iywalizacj a W sektorze, zjaWi
sko zaniiania cen przez konkurencje (noWe W ostatnich latach Wsrod firm
Z sektora), Wysokie koszty pracy, takie skomplikowane i niejasne przepisy
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prawa, czesto niekorzystne dla dewelopera. Wszystkie te czynniki powoduja,
ie przedsiebiorstwa deweloperskie bardzo Wyrainie odczuwaja kaida, zmiane
fazy cyklu koniunkturalnego i Wykazuja Wyjatkowa Wrailiwosé na recesje.

6.2. Metoda badan
Z uWagi na zloionosé i dynamike zjawiska, jakim jest Wplyw faz cyklu

koniunkturalnego na Wybory strategiczne przedsiebiorstw, oraz niewielkie
rozpoznanie Zjawiska pod Wzgledem empirycznym, za metode badawcza
przyjeto metode badania jakosciowego case study. Badanie przypadkow
polegalo na przeprowadzeniu strukturalizowanych WyWiadoW poglebionych
W Wybranych przedsiebiorstwach. Badanie jakosciowe poprzedzono bada
niami desk research, Wykorzystujace dane Wtorne, W celu przedstawienia oraz
opisu zachodzacych W przedsiebiorstwach sektora budownictwa mieszkanio
Wego zjawisk, faktow, procesow i zwiazkow pomiedzy nimi.

Badania Wlasciwe przeprowadzono Wsrod przedsiebiorstw deweloperskich
prowadzacych dzialalnosé W Polsce. Najwainiejszym kryterium Wstepnej
selekcji firm do proby badawczej byla dlugosé prowadzenia przez przedsie
biorstWo dzialalnosci. Drugim kryterium selekcji bylo kiyterium efektywnosci
dzialania dewelopera W sektorze.

Kierujag: sie Wskazanymi powyiej kryteriami, Wytypowano do badania
trzy przedsiebiorstwa. Badanie Wlasciwe polegalo na przeprowadzeniu pogle
bionych Wywiadow bezposrednich z osobami zarzadzajacymi przedsiebior
stwem (Wlasciciel, prezes, dyrektor). WyWiad skladal sie Z dwoch czesci.
Pierwsza czesé Wywiadu skierowana byla na pozyskanie od respondenta
jak najwiekszej ilosci informacji 0 przedsiebiorstwie i dzialaniach przedsie
biorstwa W roinych fazach cyklu koniunkturalnego. Natomiast druga czesé
Wywiadu miala charakter strukturalizowany Wedtug opracowanych kryteriow
Wyborow strategicznych.

6.3. Relacje strategiczne w swietle badan
Identyfikacja relacji strategicznych w przedsiebiorstwach deweloperskich

(tabela 1) prowadzona byla W odniesieniu do Wczesniej okreslonych obsza
r6W dzialania: 1) dziatania marketingowe (reklama, promocje), 2) badania
rynku, 3) Wprowadzanie innowacji produktowych i stosowanie nowych tech
nologii W budoWnictWie mieszkaniowym, 4) podnoszenie jakosci produktu
i uslug, 5) posprzedaiowa obsluga klienta, 6) dyferencjacja oparta na obstu
dze klienta, 7) dyferencjacja produktu, 8) dywersyfikacja portfela produktow
i dywersyfikacja geograficzna, 9) wyszukiwanie nisz rynkowych W sektorze
mieszkaniowym, 10) zapewnienie irodel finansowania dla przyszlych inWe
stycji, 11) zapewnienie odpowiedniego poziomu cen ze strony dostawcow.

Badane przedsiebiorstwa deweloperskie podkreslily, Ze dzialania zWia
Zane Z realizowaniem procesu deweloperskiego Wymagaja Wspolczesnie
Wspolpracy W szerokim rozumieniu oraz Ze samodzielne realizowanie dzialan
Z gory skazuje dzialania na niepowodzenie. Stosunki relacyjne Z uprzyWile
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jowanymi partnerami poza systemem konkurencji pozwalaja na stworzenie
swoistej niszy bezpieczenstwa, ktora chroni przed konkurencja i ulatwia
radzenie sobie Z konkurentami.

W Wiekszosci obszarow dzialania poddanych eksploracji (tabela 1) Wiek
szosé dzialan badanych przedsiebiorstw jest opartych na relacjach Wsp6l
pracy, Wyjatek stanowi obszar badania marketingowe, ktore prowadzone
sa W dWoch przypadkach samodzielnie, jednak podmioty te uwzgledniaja
moiliwosé skorzystania W przyszlosci Z pomocy Wyspecjalizowanych firm
oferujacych tego typu uslugi. Trzecie z badanych przedsiebiorstw korzy
sta Z uslug profesjonalnej firmy zajmujacej sie badaniami rynku. Rowniei
W przypadku dzialania wyszukiwanie nisz rynkowych W sektorze mieszkaniowym
Wszyscy respondenci przyznali, Ze chociai aktualnie nie Widza koniecznosci
realizowania takiego dzialania W ogole, to W przypadku zaistnienia potrzeby
jego realizacji podjeliby decyzje o Wspolpracy lub koopetycji Z konkurentem.

6.4. Korzysci relacji strategicznych
Z uwagi na to, Ze przedmiotem badan byly relacje strategiczne: konku

rencja, wspétpraca, koopetycja identyfikowane W Wielu obszarach dzialania,
Wartosciowe jest Wskazanie korzysci, jakie kaida relacja strategiczna moie
przyniesé firmie deweloperskiej (Strzelecka, 2014). W tablicy 2 zawarto
istotne obszary aktywnosci biznesowej oraz Wlasciwe dla kaidego z nich
relacje strategiczne Z uwzglednieniem faz cyklu koniunkturalnego.

Biorac pod uwage pierwszy obszar, czyli dzialania marketingowe, naleiy
Wskazaé, ie na polskim rynku nieruchomosci dziala Wiele firm zajmujacych
sie marketingiem nieruchomosci, ktore oferuja deweloperom kompleksowe
ustugi reklamoWe, obejmujace Wszystkie etapy procesu inwestycyjnego.
Kanalami promocji, Z ktorych moga korzystaé deweloperzy, sa: reklama
zewnetrzna, promocje na portalach nieruchomosciowych, udzial W targach,
prezentacje inwestycji na portalach innych nii nieruchomosciowe, takie PR
czy eventy (festyny, imprezy, koncerty).

Z perspektywy przeprowadzonych badan moina uznaé, ie deweloper
moie sam prowadzié dzialania promocyjne czy reklamowaé sie W Internecie,
jednak Wspolpracujac ze specjalistami W dziedzinie marketingu i korzystajac
Z roinych form profesjonalnej reklamy, moie dotrzeé do Wiekszej liczby
potencjalnych konsumentow, dzieki czemu odnotuje Wyisza, sprzedai. Dzia
lania reklamoWe i promocyjne moga byé takie realizowane Wspolnie z kon
kurentem, Z ktotym deweloper podejmuje sie realizacji Wspolnej inwestycji.
Koopetycja W zakresie promocji i reklamy moie znacznie obniiyé koszty
transakcyjne dotyczace realizowanego Wspolnie Z partnerem projektu. DZia
lania marketingowe poWinny byé realizowane We Wszystkich fazach cyklu
koniunkturalnego, przy czym W fazie dekoniunktury staja sie konieczne.

Z kolei W obszarze badania iynku prowadzone sa, dzialania W celu pozy
skania informacji pozwalajacych deweloperowi dotrzeé do potencjalnych
klientow, poznania jego oczekiwa , preferencji i potrzeb Wobec produktu,
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jakim jest mieszkanie. Badania rynku precyzuja takie strukture popytu
i podaiy W sektorze, poziom cen i jakosé produktu, informacje dotyczace
koniunktury sektorowej i gospodarczej czy nowych technologii, a takie
trendy rozwojowe i relacje panujace W sektorze. Uzyskany dzieki badaniom
marketingowym obraz rynku pozwala deWeloperoWi na lepsza orientacje
i podejmowanie trafniejszych decyzji. Stanowi takie podstawe do budowania
strategii sprzedaiy mieszkari i dlugofalowego rozWoju firmy deweloperskiej.
Wiedza pozyskana dzieki szozegolowym analizom na temat lokalnych i nie
tylko lokalnych rynkow i Wystepujacego na nim popytu rzeczywistego moie
mieé Wplyw na decyzje dewelopera o Wprowadzeniu dywersyfikacji geo
graficznej prowadzonych projektow lub o podjeciu dzialan W segmencie
nisz rynkowych. Moie takie byé czjmnikiem decydujacym o ograniczeniu
potencjalu dzialan firmy. Informacje o rynku deweloper moie pozyskaé albo
Wykorzystujac roine publikowane raporty na temat rynku mieszkaniowego,
albo Wspolpracujac Z Wyspecjalizowanymi firmami doradczymi lub zajmu
jacymi sie badaniami rynku.

W konsekwencji deweloperzy z reguly nie dysponuja W strukturze swo
jej firmy Wyodrebniona komorka zajmujaca sie badaniami rynku. Z tego
Wzgledu informacje pozyskane samodzielnie przez firme deweloperska
Z raportow zamieszczonych W Internecie nie sa tak Wartosciowe jak pro
fesjonalnie przygotowane szczegolowe analizy opracowane pod konkretne
potrzeby dewelopera. Skoncentrowanie sie na Wspolpracy W tym obszarze
dzialan poWinno mieé dla firm deweloperskich kluczowe znaczenie. Dziala
nie poWinno byé realizowane We Wszystkich fazach cyklu koniunkturalnego,
a W fazie dekoniunktury ma strategiczne znaczenie.

Wprowadzanie innowacji produktowych i stosowanie nowych techno
logii W budownictwie mieszkaniowym to kolejny badany obszar dziatan.
Nowoczesne technologie staja sie W ostatnich latach coraz popularniejsze
Wsrod inWestoroW na rynku nieruchomosci. Wiaia sie z energooszczedno
scia, ekologia i minimalizacja strat energetycznych budynkow mieszkalnych.
Dotycza domow energooszczednych i pasywnych odznaczajacych sie vvyso
kimi parametrami izolacyjnosci i szczelnosci. Takie budownictwo oznacza
Wzrost efektywnosci wykorzystania energii W budownictwie mieszkaniowym.
W Polsce Wciai jeszcze powstaje niewiele takich inwestycji ze Wzgledu na
Wysokie koszty ich Wdroienia oraz dlugi okres zWrotu Z inwestycji (okolo
15 18 lat). Jednak coraz czesciej pojawia sie potrzeba stosowania innowa
cyjnych i nowoczesnych technologii W budownictwie mieszkaniowym.

W celu rozproszenia ryzyka zwiazanego z Wysokimi kosztami inWesty
cji energooszczednych i Wysokich technologii deweloperzy moga Wspolnie
Z konkurentami (koopetycja) podejmowaé sie ich realizacji. Wspolna reali
zacja energooszczednego czy pasywnego projektu zwieksza szanse na poWo
dzenie jej ukonczenia, przyczynia sie takie do Wzrostu konkurencyjnosci
i powodzenia Wspolpracujacych firm. To kryterium jest moiliwe do realizacji
We Wszystkich fazach cyklu koniunkturalnego.
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Podnoszenie jakosci produktu i uslug Wobec nasilajacej sie konkurencji,
Zmieniajacych sie trendow i pojawiajacych sie noWocZesnych technologii,
a takZe rosnacych oczekiwa klienta jest ciagiym WyZWaniem dla prZedsie
biorstw badanego sektora. Dbalosé o jakosé produktu i (lub) uslugi ozna
cZa podjecie odpowiednich krokow, najczesciej juZ na etapie planowania
inwestycji, i jest Zwiazane Z realizacja projektu architektonicznego. Projekt
moZe uwzgledniaé noWe technologie, innowacyjne roZWiaZania, ciekawa
koloiystyke lub uklad lokali, takZe odpowiednia aranZacje mieszkania cZy
architekture zieleni.

Ukierunkowanie dewelopera na Wzrost jakosci produktu, jakim jest
mieszkanie, WiaZe sie Z dlugofalowa Wspolpraca, Z Wybranym biurem pro
jektoWym. Taka Wspolpraca moZe przyniesé deWeloperoWi duZe korzysci
nie tylko Ze Wzgledu na Walory projektu architektonicznego (przygotowanie
Wysokiej klasy Wizualizacji, makiet i folderow, takZe planow mieszkan Z ich
przykladowa aranZacja), ale prZede Wszystkim sprzyja Wymianie doswiadczen
i informacji o nowych technologiach i roZWiaZaniach W budownictwie, takZe
trendach W sWiatoWej architekturze.

Jakosé uslugi WiaZe sie roWnieZ Z Zachowaniem odpowiedniego stan
dardu, ktory powinien dotyczyé jakosci i formy przekazywania informacji
o projekcie, cenach mieszkania i Zasadach prZeproWadZenia transakcji. WiaZe
sie takZe Z udzieleniem informacji na Wszystkie pytania klientow i oZnacZa
umiejetna, argumentacje posrednikow odpowiedzialnych Za kontakty Z klien
tem. Wspolczesny potencjalny nabywca mieszkania to konsument swiadomy,
ktory dzieki nieograniczonemu dostepowi do informacji ma coraz WyZsZe
Wymagania Zwiazane Z jakoscia produktu i uslugi. To takZe konsument,
ktory coraz czesciej sWoj Wybor firmy deweloperskiej opiera na opinii innych
osob, opinii Zamieszczonej na r6Znych forach dyskusyjnych czy W mediach
spolecznosciowych. DZis klienci chetnie Wymieniaja sie swoimi WraZeniami
o jakosci obslugi oferowanej prZeZ dewelopera, szczegolnie W przypadku, gdy
jakosé ta stala sie przyczyna nieZadoWolenia klienta. Z tych poWodoW pro
fesjonalna obsluga nabywcy lokalu mieszkalnego jest dzisiaj podstawa budo
Wania konkurencyjnosci firmy, stanowi takZe sposob budowania i utrZymania
pozytywnej reputacji dewelopera. Relacje Zbudowane Z klientem Wplywaja
na Wizerunek firmy deweloperskiej i tym samym Wplywaja na jej przyszlosé.

Zatem Wspolczesnie firma deweloperska nie jest W stanie samodzielnie
Zapewnié produktu i obslugi na Wlasciwym poziomie. Zeby Zachowaé odpo
Wiedni poziom jakosci produktu i (lub) uslugi, przedsiebiorstwo deweloper
skie powinno podjaé Wspolprace Z projektantami, architektami, posredni
kami nieruchomosci, W niektorych przypadkach takZe Z dekoratorami Wnetrz.

W dobie ogromnej konkurencji, gdy firmy oferuja produkty o poroWny
Walnej jakosci, czesto po ZaniZonych cenach i promuja je W podobny sposob,
tym, co jest W stanie odr6Znié ich oferte od oferty konkurencji W sposob
WyraZny i trwaly, jest bardzo dobrZe Zorganizowana obsluga klienta. Obsluga
posprZedaZoWa to oferta skierowana prZeZ firme deweloperska do nabywcy
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mieszkania, posZerZona o Wachlarz uslug, ktore moga Zwiekszyé komfort
Zycia klientow nabywajacych lokale mieszkalne. Dzieki uslugom, takim jak
Wykonczenie mieszkania pod klucz, udzial W programie oszczednosciowym
czy uslugi concierge, deweloper moZe budowaé dlugofalowe relacje Z klien
tem, ktore W przyszlosci Zaowocuja, jesli nie kolejnym Zakupem, to przy
najmniej dobrymi rekomendacjami. Decydujac sie na takie formy dzialania
ukierunkowane na obsluge posprZedaZoWa klienta, firma deweloperska moZe
nawiazaé Wspolprace Z Wieloma kooperantami lub czasem naWet Z konku
rentami, Z ktorymi realizuje Wspolne inwestycje lub teZ realizuje je osobno,
ale W bliskim sa,siedZtWie, i tylko Wtedy, gdy obie firmy konkurencyjne sa
Zainteresowane podjeciem Wspolpracy na tym polu dzialania.

Stad posprZedaZoWa obsluga nabywcy lokalu mieszkalnego moZe prZyczy
nié sie do Zbudowania dlugofalowych relacji Z klientem. Deweloper moZe
ocZekiWac':, Ze Zadowolony klient Wroci do firmy lub prZyproWadZi nowego
klienta. WyZsZy poziom obsiugi posprZedaZOWej poZWoli na odroZnienie
oferty firmy od konkurencji. Aspekt ten jest WaZny szczegolnie W fazie
dekoniunktury.

Dyferencjacja oparta na obsludze nabywcy moZe przejawiaé sie umoZli
Wieniem klientowi dokonania Zmian W projektowanym ukladzie mieszkania
(tylko na pewnym etapie procesu inwestycyjnego), Zastosowanych materia
lach czy technologiach Wykonczenia mieszkania. MoZliWosé Wprowadzenia
Zmian W projektowanym mieszkaniu jest uZaleZniona od Wspolpracy dewelo
pera Z biurem projektowym, ktore przejmuje na siebie odpowiedzialnosé Za
dokumentacje projektowa (Stachura, 2008). Elastyczne formy obslugi klienta
i dogodne formy komunikacji (e mail, SMS, Wideo), fachowe doradZtWo
dotyczace Zmian araniacyjnych W projekcie mieszkania i ZaangaZoWanie
Ze strony osob Zajmujacych sie kontaktami Z klientem, a Wspolpracujacych
Z deweloperem (np. posrednicy nieruchomosci), to takZe lepsza obsluga
klienta. Dyferencjacja oparta na obsludze nabywcy poZWala na Wzrost sprZe
daZy, pozyskanie lojalnosci klientow, co W efekcie moZe prZeloZyé sie na
WZrost konkurencyjnosci firmy deweloperskiej. Dzialanie moZe byé reali
ZoWane We Wszystkich fazach cyklu koniunkturalnego.

Z kolei dyferencjacja produktu WiaZe sie Z nadaniem produktowi cech
unikatowych, ktore beda postrzegane prZeZ klienta jako cos Wyjatkowego.
Taki produkt kojarzy sie Z Wieksza jego Wartoscia, nowoczesna technologia,
elitarnoscia i prestiZem. W sektorze nieruchomosci mieszkaniowych produk
tem takim sa prZeZnacZone dla najbardziej Wymagajacego klienta luksusowe
apartamenty W prestiZoWych dzielnicach. W innych Wypadkach elementem
WyroZniaja,cym produkt moZe byé Wyjatkowa fasada domu Zaprojektowana
prZeZ Znanego projektanta (np. Minge, Zien, PastWa, Kallwejt). Wkompo
nowanie sztuki W budynek mieszkalny podnosi Walory budynku.

W przypadku dyferencjacji produktu deweloper powinien podjaé Wspol
prace co najmniej Z kooperantem, a naWet Z konkurentem (koopetycja)
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— W przypadku Wysoko kosZtoWych inwestycji. Kryterium jest moZliWe do
realizacji We Wszystkich fazach cyklu koniunkturalnego.

Dywersyfikacja portfela produktow i dywersyfikacja geograficzna jest
efektem nasilajacej sie konkurencji na rynku mieszkaniowym. Oferuje fir
mom (Grant, 2011) Wiele moZliWosci Wzrostu i stWarZa szanse Wyrwania sie
Z ograniczen jednego sektora. Jej realizacja jest uzasadniona (BialasieWicZ
i Czerniachowicz, 2011) tylko W przypadku, gdy Zyski Z noWej dzialalnosci
beda WyZsZe niZ koszty Wejscia i funkcjonowania W nowym sektorze. Wejscie
do interesujacego firme sektora jest moZ1iWe poprzez rozwoj Wewnetrzny
(utWorZenie filii przedsiebiorstwa), nabycie firmy dzialajacej W danym sek
torZe albo Zawarcie aliansu strategicznego Z kooperantem lub konkurentem,
ktory dziala W sektorze budzacym nasze Zainteresowanie.

Dywersyfikacja czy to portfela produktow, cZy geograficzna poWinna
przyniesé deweloperowi korzysci W postaci Zwiekszonych Zyskow. Deweloper
moZe dywersyfikowaé dzialania samodzielnie, jednak konsolidacja Zwiekszy
szanse na poWodZenie przedsiewziecia. Wybor relacji strategicznej powinien
byé dokonany prZeZ dewelopera na podstawie najkorzystniejszej dla niego
opcji strategicznej. Dzialanie moZe byé realiZoWane We Wszystkich fazach
cyklu koniunkturalnego.

WysZukiWanie nisz rynkowych W sektorze mieszkaniowym, a W konse
kwencji Zajmowanie nisz rynkowych dotyczy Z reguly malych firm deweloper
skich, gdyZ realizacj a dostepnych W niszy projektow jest Z reguly nieoplacalna
dla duZych firm. W ramach strategii niszy moga byé realiZoWane projekty
Wymagajace Wysokiej jakosci technologicznej, specyficznych umiejetnosci
(np. reWitaliZacja Zabytkowych kamienic).

Ten rodzaj strategii jest najczesciej realizowany prZeZ przedsiebiorstwo
samodzielnie. W przypadku projektow, ktore Wymagaja bardzo Wysokich
nakladow finansowych (domy pasyWne i energooszczedne), Wskazana jest
kooperacja lub koopetycja. Kiyterium moZe byé rea1iZoWane W fazie deko
niunktury.

Zapewnienie Zrodel finansowania dla przyszlych inwestycji to kolejny
WaZny obszar, ktory Zostai poddany analizie. Relacje przedsiebiorstwa Z ban
kami lub instytucjami finansowymi maja ogromne Znaczenie sZcZeg6lnie
W okresie gorszej koniunktury, gdy W firmach Wystepuje problem braku kapi
talu, a banki Zmniejszyly podaZ pieniadza. Z tego powodu przedsiebiorstwa
deweloperskie musza podjaé decyzje o sposobach pozyskania finansowania
dla dalszej dzialalnosci. Deweloper moZe Wystepowaé o kredyt samodziel
nie, jednak niejednokrotnie W procesie pozyskiwania Zrodel finansowania
na inwestycje budowlane Wspomagaja dewelopera roZne firmy oferujace
profesjonalne uslugi W Zakresie doradZtWa inwestycyjnego. Firmy doradZtWa
inwestycyjnego Wyszukuja optymalne Zrodla finansowania oraz najlepsze
Warunki ich pozyskania. Ich oferta obejmuje najczesciej tradycyjne formy
finansowania, takie jak kredyt, ale takZe alternatywne Zrodla, jak fundusze
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inwestycyjne czy poZycZki typu mezzanine. W Zakresie uslug firm doradczych
leZy takZe pomoc W Zmianie Warunkow udzielonego juZ kredytu.

Efektywnosé dzialalnosci firmy deweloperskiej jest W duZym stopniu
determinowana jej Zdolnoscia do Wspolpracy Z roZnymi firmami, bankami
i instytucjami finansowymi W Zakresie poZyskiWania Zrodel finansowania.
Kryterium to jest szczegolnie WaZne W fazie dekoniunktury, ale moZe byé
stosowane r6WnieZ W fazach Wzrostowych.

Zapewnienie odpowiedniego poZiomu cen Ze strony dostaWcoW kieruje
analize na partnerstwo firmy deweloperskiej Z dostawcami (materialow
budowlanych, elementow Wykonczenia i WyposaZenia budynkow, materia
low dekoracyjnych i architektury Zieleni) jest jedna Z WaZniejsZych form
Wspotpracy. PoZytyWne Z nimi relacje nie tylko Zapewniaja ciaglosé dostaw
0 okreslonych parametrach jakosci umoZliWiajacych plynne proWadZenie
dzialalnosci, ale takZe Zabezpieczaja przed naglymi Zmianami cen, to jest
cen ujetych W projekcie deweloperskim.

W celu Zapewnienia odpowiedniego poziomu cen przedsiebiorstwa deWe
loperskie powinny podejmowaé Z dostawcami produktow koniecznych do
realizacji projektu dlugoterminowa Wspolprace. Wiele korzysci moga takZe
przyniesé porozumienia Z innymi deweloperami W celu Wynegocjowania
lepszych cen, d1uZsZych terminow platnosci czy uzyskania gwarancji cen
na materialy budowlane. Dzialanie konieczne W okresie recesji, moZe byé
takZe realiZoWane W fazach Wzrostovvych.

7. Podsumowanie
Badania prZeproWadZone W populacji przedsiebiorstw W sektorze budoW

nictwa mieszkaniowego W Polsce sklaniaja do Wniosku, Ze prowadzenie
dzialalnosci deweloperskiej We WZrostoWych fazach cyklu koniunktural
nego, to jest W fazie oZyWienia i roZkWitu, jest Znacznie latWiejsZe i nie
Wymaga Ze strony przedsiebiorstw deweloperskich specjalnych Zabiegow
Zabezpieczajacych je przed Wpadnieciem W dryf strategiczny czy przed utrata
plynnosci finansowej. Z tego Wzgledu podmioty te stawiaja na autonomie,
podtrzymywana, relacja konkurencji. Obserwacja przedsiebiorstw deWe1o
perskich poZWala takZe na stWierdZenie, Ze przedsiebiorstwa te W Warun
kach Zmieniajacej sie koniunktury, gdy istnieje koniecznosé antycypoWa
nia Zmian W sektorze, staraja sie adaptowaé strategie szybciej niZ robia to
konkurenci. Szybkosé reagowania na Zmiany Warunkow otoczenia decyduje
o sukcesie i jest podstawa roZWoju oraZ prZetrWania dewelopera na rynku.
W tej sytuacji Wspolczesni deweloperzy dbaja o WdroZenie takich strategii,
ktore Z jednej strony beda sprzyjaiy roZWojoWi firmy W diugim horyzoncie
czasu, a Z drugiej pomoga ograniczyé ryzyko Zwiazane Ze Zmianami faZ
cyklu koniunkturalnego oraz skutkami jego Wystapienia. Generalnym Wnio
skiem Wynikajacym Z badan jest to, Ze najWlasciWsZym kierunkiem dzialan
przedsiebiorstw deweloperskich jest szeroko rozumiana Wspolpraca, Zarowno
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formalna (np. poprzez Zawierane alianse strategiczne), jak i nieformalna
(oparta na Zaufaniu i normach spolecznych) pomiedzy odbiorcami, dostaW
Cami, a ZWlasZcZa pomiedzy konkurentami.
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