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EKONOMICZNE ODDZIAŁYWANIE  
CENTRÓW HANDLOWYCH NA MAŁE MIASTA  

I OBSZARY WIEJSKIE W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

   
Streszczenie: Funkcjonowanie centrów handlowych, zwłaszcza w zewnętrznych obszarach du-
żych miast, może powodować liczne zmiany o różnorakim charakterze. Małe miasta będące 
w „zasięgu” oddziaływania centrów handlowych mogą stracić podstawy funkcjonowania oraz 
pełnione funkcje usługowe wobec otaczających je obszarów wiejskich. Z drugiej strony, centra han-
dlowe poprzez oddziaływanie konkurencyjne w handlu mogą przyczyniać się do podniesienia jakości 
świadczonych usług. Celem pracy była ocena oddziaływania centrów handlowych na przedsiębior-
ców działających w małych miastach i na obszarach wiejskich, położonych w subregionie północnym 
województwa śląskiego, w strefie wpływu miasta Częstochowa. Centra handlowe stanowią bezpo-
średnią konkurencję dla 18% ankietowanych przedsiębiorców, narzekających także na utrudniającą 
prowadzenie działalności gospodarczej biurokrację. Doceniane są nowe, przyjazne formy robienia 
zakupów. Podsumowując, centra handlowe stanowią konkurencję dla przedsiębiorców, przyczyniając 
się także do poprawy jakości i konkurencyjności świadczonych usług.  
 
Słowa kluczowe: centra handlowe, małe miasta, zewnętrzne strefy metropolii. 
 
 
Wprowadzenie 

Funkcjonowanie centrów handlowych, zwłaszcza w zewnętrznych obszarach du-
żych miast, może powodować wiele zmian o różnorakim charakterze. Małe miasta, będące 
w „zasięgu” oddziaływania centrów handlowych, mogą stracić podstawy funkcjonowania 
oraz pełnione funkcje usługowe wobec otaczających je obszarów wiejskich. Z drugiej stro-
ny, centra handlowe poprzez oddziaływanie konkurencyjne w handlu mogą przyczyniać 
się do podniesienia jakości świadczonych usług.  

Celem pracy była ocena oddziaływania centrów handlowych na przedsiębiorców 
działających w małych miastach i na obszarach wiejskich, położonych w subregionie 
północnym województwa śląskiego. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące 
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oddziaływania centrów handlowych na przedsiębiorców działających w małych miastach 
i na obszarach wiejskich położonych w subregionie północnym województwa śląskiego, 
w obszarze oddziaływania miasta Częstochowa. Gminy wybrane do badania były zloka-
lizowane w strefie oddziaływania co najmniej jednego lub kilku centrów handlowych. 
Obszar oddziaływania wyznaczono na podstawie oceny dostępności komunikacyjnej. 
Delimitacja była oparta na założeniach co do czasu przejazdu od miejsca zamieszkania 
do centrum handlowego. Wykorzystano także dwanaście wskaźników cząstkowych 
według stanu na 2009 r. oraz wskaźnik syntetyczny wyznaczony metodą Perkala [por. 
Gibas, 2013, s. 65, 70]. 

Centrum handlowe jest zgrupowaniem sklepów, zakładów gastronomicznych i usługo-
wych prowadzonych przez różne przedsiębiorstwa. Stanowi ono zintegrowaną całość pod 
względem handlowo-asortymentowo-usługowym, organizacyjno-administracyjnym oraz jest 
przystosowane do obsługi zmotoryzowanych nabywców [Strużycki, 2000, s. 32].  

Typowe centra handlowe zlokalizowane/funkcjonujące w subregionie północnym to 
CH Promenada, Centrum Handlowe M1 i Galeria Jurajska, zlokalizowane w Częstochowie.  

Subregion, którego dotyczą badania, położony jest w północnej części wojewódz-
twa śląskiego, zajmuje obszar stanowiący blisko 24,7% powierzchni i jest zamieszkany 
przez 11% ogółu ludności województwa. Obszar ten zorganizowany jest wokół miasta Czę-
stochowa. Strukturę administracyjną subregionu stanowią dwie gminy miejskie Częstochowa 
i Myszków, sześć gmin miejsko-wiejskich oraz dwadzieścia trzy gminy wiejskie. 

Badania były prowadzone w następujących gminach subregionu [Rocznik demo-
graficzny, 2013, www.stat.gov.pl]: 
– Kłobuck – 13 246 (miasto) i 7466 (wieś) mieszkańców,  
– Koziegłowy – 2438 (miasto) i 11 932 (wieś) mieszkańców, 
– Kruszyna – 4887 (wieś) mieszkańców, 
– Myszków – 32 619 (miasto) mieszkańców,  
– Olsztyn – 7283 (wieś) mieszkańców, 
– Wręczyca – 17 662 (wieś) mieszkańców. 
Spośród powyższych do małych miast, tj. zgodnie z typologią [por. Brol i in., 1990, s. 35] 
ośrodków liczących do 20 tys. mieszkańców, można zaliczyć Kłobuck i Koziegłowy.  
 
 
1. Podmioty gospodarcze w subregionie północnym  

Podmioty gospodarcze w subregionie północnym prowadzą różnego rodzaju dzia-
łalność. Na rys. 1 zestawiono rodzaje działalności społeczno-gospodarczej według sekcji 
i działów (tylko dla sekcji G) PKD 2007. Ilościowo (ponad 9 tys.) dominują podmioty 
gospodarcze z sekcji G, dział 47 „handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego 
pojazdami samochodowymi”. Następne w kolejności to podmioty zajmujące się prze-
twórstwem przemysłowym (C), budownictwem (sekcja F) oraz handlem hurtowym 
(sekcja G, dział 46).  
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Kolejnymi aspektami branymi pod uwagę przy wyborze i ocenie placówki handlo-
wej były czas otwarcia sklepów i poziom obsługi. Znaczna część respondentów, tj. 41% 
i 21%, uważa godziny funkcjonowania za dogodne lub bardzo dogodne (oceny odpo-
wiednio „4” i „5”), zaś 26% za dostateczne (ocena „3”). Spośród wszystkich ocenianych 
aspektów to godziny handlu uzyskały najlepsze oceny. Kompetencje (poziom obsługi) są 
oceniane powyżej przeciętnej. 

 
 

3. Konkurencja centrów handlowych dla zakładów usługowych 

Duże centra handlowe z uwagi na swoją specyfikę stanową konkurencję także dla 
niektórych zakładów usługowych w danych miejscowościach, a przez to wpływają na 
ich funkcjonowanie. Ocena ilości zakładów usługowych była kolejnym etapem badania, 
wyniki przedstawiono w tabeli 2. 

  
Tabela 2. Ocena ilości poszczególnych zakładów usługowych w miejscowości (w %) 

Wyszczególnienie Zbyt mało Wystarczająca ilość Zbyt dużo 
Usługi fryzjerskie 20 60 20 
Kosmetyczne 41 44 15 
Krawieckie 55 39 6 
Zakłady szewskie 68 24 8 
Pralnie chemiczne 62 32 5 
Placówki gastronomiczne 23 63 15 
Naprawy sprzętu AGD 58 24 18 
Naprawy sprzętu RTV 57 27 16 
Usługi motoryzacyjne 24 54 30 
Placówki kulturalne 51 38 11 
Ośrodki sportowe 41 54 5 
Fitness kluby 53 33 15 

 
Zakłady usługowe podzielono na dwie duże grupy. Pierwsza (rys. 10) składa się z za-

kładów, które w ocenie większości respondentów (wyniki pomiędzy 55% a 70%) są w wy-
starczającej ilości. Przeważa odpowiedź „wystarczająca ilość”, natomiast „zbyt mało” lub 
„zbyt dużo” rozkłada się podobnie. Te zakłady to usługi fryzjerskie, kosmetyczne, gastrono-
miczne, motoryzacyjne i ośrodki sportowe Można zatem uznać, że zakłady usługowe 
z przedstawionej grupy dobrze się rozwijają i nie są zagrożone konkurencją ze strony 
usług zlokalizowanych w centrach handlowych. Jest to zastanawiające, gdyż wymienio-
ne rodzaje zakładów usługowych są najczęściej spotykane w centrach handlowych lub 
ich okolicy (np. fryzjerskie i motoryzacyjne), a lokale gastronomiczne zlokalizowane są 
praktycznie w każdym centrum handlowym.  

Druga grupa (rys. 11) to usługi, których jest zbyt mało, zatem mogą być uważane 
za deficytowe. Świadczyć może o tym przewaga ocen „zbyt mało” na poziomie 55%-
80%. Takie wyniki uzyskały pralnie chemiczne, naprawy RTV i AGD, centra fitness, 
zakłady krawieckie i szewskie. Niektóre z usług oparte są na zawodach „schyłkowych”, 
będących w zaniku, co może tłumaczyć ich brak.  

Dostrzegalne są różnice w dostępie do niektórych usług w zależności od lokalizacji 
i oczekiwań klientów. W subregionie północnym ilość zakładów szewskich jest uznawa-
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Przedsiębiorcy doceniają brak konkurencji, uważany za ważny czynnik sprzyjający 
prowadzonej działalności. Kluczowym czynnikiem (20% odpowiedzi) jest duża ilość 
konsumentów.  

 
 

Podsumowanie 

W sektorze handlu detalicznego na terenie subregionu północnego zarejestrowa-
nych jest 9 tys. podmiotów gospodarczych, pełniących funkcje usługowe nie tylko na 
rzecz miast, ale także wobec otaczających miasta obszarów wiejskich.  

Trudno jednoznacznie ocenić wpływ centrów handlowych na przedsiębiorczość w sub-
regionie północnym. Wśród ankietowanych przedsiębiorców przeważa opinia, że liczba 
sklepów sieciowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, jest wystarczająca. Rozkład 
pozostałych opinii (zbyt dużo lub mało) zależy wprost od specyfiki działalności przedsiębior-
ców. Przedsiębiorcy o profilu handlowym uważają, że ilość sklepów jest zbyt duża, zaś po-
zostali, że zbyt mała. Deficytowa jest ilość sklepów specjalistycznych. Istniejące w danej 
miejscowości placówki handlowe oferują mały wybór towarów o wysokich cenach. 
Przeważa przeciętna jakość towarów i poziom obsługi. Doceniane są dogodne godziny 
funkcjonowania. Na bezpośrednią konkurencję centrów handlowych zwraca jednak 
uwagę 18% respondentów. 

Pozytywnym dla przedsiębiorców następstwem funkcjonowania centrów handlo-
wych w miejscowościach jest szeroko rozumiana przyjazność zakupów oraz, w małym 
stopniu, nowe miejsca pracy. Można zatem stwierdzić, że konkurencja centrów jest 
pozytywnym czynnikiem, dzięki któremu powinna się poprawić szeroko rozumiana 
jakość sieci handlowej (ocenianej poniżej średniej) w badanych miejscowościach, nato-
miast coraz większą uciążliwością staje się nieefektywna infrastruktura.  

Znacząca większość przedsiębiorców nie dostrzega żadnych zmian w działalności 
swojej firmy w wyniku powstania i funkcjonowania okolicznych centrów handlowych. 
Utrata klientów została zrekompensowana dzięki nowym zleceniom. Usługi (zakłady) 
fryzjerskie, kosmetyczne, gastronomiczne, motoryzacyjne, krawieckie i szewskie w ocenie 
respondentów funkcjonowały w wystarczającej ilości. Dla nich centra handlowe nie wydają 
się konkurencją. Pozostałe usługi są uważane za deficytowe. Dotyczy to zakładów szew-
skich, pralni chemicznych, naprawy RTV, AGD oraz ośrodków sportowych. Ich brak może 
być jednak następstwem przemian rynkowych oraz zmian w zachowaniach klientów. 
Dodatkowo punkty usługowe w centrach handlowych cieszą się popularnością jedynie 
wśród wybranej małej grupy specyficznych konsumentów. 

Najważniejszym czynnikiem utrudniającym prowadzenie działalności gospodarczej 
jest biurokracja i konkurencja, w tym także ze strony centrów handlowych. Dla nie-
znacznej części przedsiębiorców działalność centrów handlowych przyczyniła się do wzrostu 
obrotów. Centra handlowe przyczyniają się do podniesienia jakości świadczonych usług 
przez drobny handel i zakłady usługowe w zewnętrznej strefie częstochowskiej metropolii 
przy względnie małym negatywnym wpływie na drobną przedsiębiorczość. 
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ECONOMIC IMPACT OF SHOPPING MALLS IN THE NORTHERN SUBREGION  
OF THE SILESIAN VOIVODESHIP ON SMALL TOWNS AND RURAL AREAS 

Summary: The development of shopping malls affects in the different ways on the outer areas of the 
large cities. The negative effect can be the disappearance of foundations of economic business in the 
small towns, which performs services to the surrounding rural areas, while the positive can be declining 
prices and improving the quality of offered services. The aim of the work was assessment of the impact 
of shopping malls on entrepreneurs operating in small towns and rural areas, located in the northern 
subregion of Silesian Voivodeship , in the zone of influence of the city of Częstochowa. On the basis of 
the conducted survey in 2012 with entrepreneurs in selected municipalities of the Częstochowa subre-
gion, the economic impact of shopping centers was specified. Shopping centers are direct competition 
for a large number of entrepreneurs surveyed (18% of the total number). New friendly forms of shop-
ping are appreciated. Shopping malls are competition for entrepreneurs but also contribute to improving 
the quality and competitiveness of the provided services. 
 
Keywords: Shopping malls, small cities, outer metropolitan zone. 




