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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 dużych 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 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 strefie wpływu miasta Częstochowa. Centra handlowe stanowią bezpośrednią 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 dużych 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 strony, 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 zlokalizowane 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 usługowych 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 województwa śląskiego, zajmuje obszar stanowiący blisko 24,7% powierzchni i jest zamieszkany
przez 11% ogółu ludności województwa. Obszar ten zorganizowany jest wokół miasta Częstochowa. 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 demograficzny, 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 działalność. 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 przetwórstwem przemysłowym (C), budownictwem (sekcja F) oraz handlem hurtowym
(sekcja G, dział 46).
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Rys. 1. Liczzba zarejestrow
wanych podmiottów gospodarczzych w subregio
onie północnym
m wg sekcji
PKD
D (2007), stan na
n dzień 31.01.22012
Źródło: Na poddstawie danych Banku Danych Lokalnyych i REGON, www
w.stat.gov.pl.

mioty gospodaarcze (oprócz ssamozatrudnio
onych) są takżże pracodawcąą. Na rys. 2
Podm
przedstawiiono liczbę prracujących w 2012 r. w su
ubregionie pó
ółnocnym w ppodziale na
grupy sekccji (bardziej szzczegółowe daane nie były dostępne).
d
Spośrród 181 tys. ossób pracującycch w subregion
nie najwięcej, bo
b ponad 62 tyys., czyli ponad 35%, znajduje
z
zatrud
dnienie w szerroko rozumian
nym przemyślee i budownictw
twie, a przeszło 42 tyss. osób (23% ogółu)
o
jest zatrrudnionych w usługach (w tym także haandlowych).
Sektor hanndlu pełni zateem istotną rollę w gospodarrce subregionu
u północnego województwa śląskieego, tworząc i utrzymując m
miejsca pracy.
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Rys. 2. Liczzba osób pracujących w subreggionie północny
ym w 2012 r.
Źródło: Na poddstawie danych Banku Danych Lokalnyych i REGON, www
w.stat.gov.pl.

2. Wpływ
w konkurencji na prow adzenie dzia
ałalności handlowej
Każdda działalność gospodarcza1 potrzebuje do
d funkcjonow
wania właściw
wej lokalizacji (miejscaa w przestrzen
ni), niezbędnycch środków prrodukcji do pro
owadzenia sw
wojej działalności oraz możliwości
m
zb
bytu wytworzoonych produktó
ów i usług. Dlaa małych przeddsiębiorców
o profilu haandlowym zassadnicze znaczzenie będzie miał
m popyt [porr. Budner, 19999, s. 22, 23]
w danej lookalizacji, czyli możliwośść zbytu towaarów oraz ofeerowanych ussług. Popyt
będzie zaleeżał od liczby
y konsumentów
w, ich zdolności nabywczejj oraz konkure
rencji. Ważne będą taakże dodatkow
we aspekty, ttakie jak np.: elementy infrastruktury, czyli łatwy
dojazd oraaz bezpłatne parkingi.
p
Dla małych przedsiębiorców popyt
p
najczęśściej będzie
miał charakkter lokalny.
Zmiaany wynikłe z funkcjonow
wania centrów
w handlowych
h mogą dotyyczyć wielu
aspektów życia
ż
i gospod
darki. Mogą too być zmiany na rynku praccy, lokalnej prrzedsiębiorczości i koonkurencji, in
nfrastruktury, a w szczegó
ólności komun
nikacji oraz śśrodowiska.
Zmiany te mogą mieć ró
óżny charakterr.
nie wpływu ceentrów handlo
owych na przeedsiębiorczośćć (w szczeDokłaadne określen
gólności na
n drobny handel i usługi) w ich strefie oddziaływania jest trudne i może być
obarczone dużym błędem. Dzieje sięę tak, gdyż braakuje szczegó
ółowych danycch o liczbie
1

Pojęcie prrzedsiębiorstwa (w ujęciu podmiootowym) jest syn
nonimem pojęcia przedsiębiorcy ooraz podmiotu
gospodarcczego zgodnie z art.
a 43 i 55 ustawyy Kodeks cywilny
y i będą stosowan
ne w pracy zamieennie.
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biorstw, zwłaaszcza tych
i przyczynach likwidacjji (zaprzestannia działalnośści) przedsięb
N jeszcze do nniedawna nie był na bieżąco
o aktualizowaany, a firmy
małych. Reejestr REGON
zamykające działalność nie były wykkreślane z rejeestru. Szacowaano, że w woj
ojewództwie
% firm wpisannych do rejestrru REGON [Sobieraj, 2012, s. 30, 31].
śląskim niee istnieje 48,8%
Powszechne jest prrzekonanie o nnegatywnym wpływie
w
centró
ów handlowycch na przedktórych źródeł [por. Neumarkk i in., 2008,
siębiorczośść i przez to naa miejsca pracyy. Według niek
s. 428] otw
warcie sklepu Wal-Mart (am
merykańska sieeć sklepów) powodowało
p
zzmniejszenie
zatrudnieniia na rynku sp
przedaży detaliicznej o 2,7% (czyli pracow
wnik Wal-Martt zastępował
1,4 pracow
wnika w pozosstałej części ssektora detaliccznego). Spad
dek zatrudniennia pociąga
za sobą innne konsekwen
ncje w postacci zmniejszeniia wpływów z podatków czzy konieczności wypłłaty zasiłków. Duże firmy handlowe sto
osują także różnego rodzajuu optymalizacje podaatkowe, mające na celu obnniżenie należny
ych podatków
w. Należy jednnak zwrócić
uwagę, że na spadku ceen nie tylko w Wal-Mart, ale także w innych
i
sklepaach, zyskają
biedniejsi klienci
k
[por. Neumark
N
i in.,, 2008, s. 428]].
Badannia przeprowaadzono za pom
mocą wywiad
du bezpośredniiego. W subreegionie częstochowskkim uzyskano 44 wywiady bezpośredniee z prowadząącymi działalnność gospodarczą w 2012
2
r. Zastossowano dobórr celowy, resp
pondentami by
yli przedsiębioorcy działający w haandlu i usługaach, prowadzzący działalno
ość w wybran
nych gminachh. Do cech
charakteryyzujących przeedsiębiorstwa prowadzone przez
p
respond
dentów zaliczoono m.in:
– profil działalności,
d
– zasięg działania,
d
– liczbę zatrudnionych
z
h,
– lokalizaację firmy,
– odległoość od najbliżsszego centrum
m handlowego
o.
Znaczząca większośść ankietowannych przedsięb
biorców, tj. 50
0%, działa w hhandlu (dalej będą zwani
z
„handlo
owcami”). Ussługi świadczzy 30% ankieetowanych. N
Najmniejszą
grupę właścicieli stano
owią osoby prrowadzące dzziałalność określoną przezz nich jako
yjna” 20% (ry
ys. 3). Odpow
wiada to struk
kturze przedsiiębiorców w ssubregionie
„produkcyj
północnym
m, przedstawio
onej wg kluczaa PKD na rys. 1.

Rys. 3. Proffil działalności ankietowanychh przedsiębiorcó
ów w 2012 r.
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Najw
więcej przedsięębiorstw (47%
%) działa na ry
ynku lokalnym
m, następnie reegionalnym
(21%) i krrajowym (19%
%). Stosunkow
wo dużo, bo prawie
p
13% firm
f
określa sswój zasięg
jako globaalny. Dominujją „mikroprzeedsiębiorstwa”” [por. Nowa definicja MŚŚP…, 2006]
(rys. 5), w tym te najmn
niejsze (54%),, zatrudniające 2-5 pracown
ników oraz zaatrudniające
od 6 do 100 osób (11%)). Duże przeddsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 1000 pracowników, stanoowią 5% ogółu. Wielkość pprzedsiębiorsttwa, w rozum
mieniu zatrudni
nienia, koresponduje z jego zasięgieem.

Rys. 4. Zasięęg działalności przedsiębiorców
p
w w 2012 r.

Rys. 5. Liczzba zatrudniony
ych przez ankiettowanych przed
dsiębiorców w 2012 r.

b większości ankietowanycch przedsiębiorców od cen
entrów hanOdleggłości siedzib
dlowych przedstawione
p
na rys. 6 niee przekraczająą 5 km. Jedynie 8% firm jeest znacznie
oddalonychh (od 21 do 50
5 km) od cenntrów handlow
wych. Wydajee się jednak, żże przedsiębiorcy nie odróżniają centrów handllowych od po
ozostałych sklepów (zwłaszzcza siecio-
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ndlowych są znacznie więkksze. Odlewych), gdyyż odległości do typowychh centrów han
głość do centrów
c
handlowych znajduuje odzwierciedlenie w stosunkowo króttkim czasie
dojazdu doo nich (rys. 7)), który dla 722% responden
ntów zajmuje czas
c
do 15 miin, dla 20%
nie przekraacza 30 min. Jedynie 8% sspędza ponad 30 min na do
ojeździe do ceentrów handlowych. Do
D tak krótk
kiego czasu do
dojazdu może przyczyniać się dobra inffrastruktura
komunikaccyjna i wysok
ki stopień zm
motoryzowaniaa przedsiębiorrców. Odległoość nie jest
zatem dla przedsiębiorcó
p
ów problemem
m w dotarciu do
d centrum haandlowego.

Rys. 6. Odleegłość do najbliższego centrum
m handlowego (w km)

Rys. 7. Czas dojazdu do naajbliższego centtrum handloweego (w min)

p
ów o profilu handlowym konkurencję
k
stanowić
s
będąą wszystkie
Dla przedsiębiorcó
działające w okolicy plaacówki handloowe. Oprócz zagranicznych
h sieci handloowych będą
m sklepy osiiedlowe, skleppy sieciowe oraz
o sklepy specjalistyczne. Większość
to także małe
przedsiębioorców „handlowców” w suubregionie północnym uwaaża, że rynek jjest już nasycony maałymi sklepam
mi osiedlowym
mi oraz krajo
owymi i zagraanicznymi sieeciami han-
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dlowymi (rys.
(
8). Najw
większa wydaaje się konku
urencja ze stro
ony zagraniczznych sieci
handlowycch, gdyż 36%
% respondentóów uważa, żee takich sklep
pów jest zbytt dużo. Odmiennie occeniana jest liiczba sklepów
w specjalistyccznych. Znaczzna część ankkietowanych
(43%) uwaaża, że takich sklepów jest zbyt mało, nieco więcej, bo
b 57% oceniaa ich liczbę
jako wystaarczającą.

Rys. 8. Opinnia handlowców
w o liczbie funkkcjonujących pllacówek handlo
owych

h przedsiębiorrców (rys. 9) są zbliżone do opinii „haandlowców”
Opiniie pozostałych
w kwestii nasycenia
n
rynk
ku sklepami, zaarówno małym
mi, jak i sieciow
wymi (obojętnne, krajowymi czy zaggranicznymi). Najistotniejszee różnice doty
yczą ocen liczb
by sklepów sppecjalistycznych. Połow
wa ankietowan
nych uważa, żee takich sklepó
ów jest zbyt mało.
m
Różnice w rozkładzie
pozostałychh ocen („zbytt dużo” lub „zzbyt mało”), w zależności od specyfiki działalności
przedsiębioorcy, nie powiinny dziwić. Z
Zarówno sklep
py osiedlowe, jak
j i sklepy si
sieci handlowych są pooważną konkurrencją dla drobbnego handlu, ale niekonieczznie dla usług i produkcji.
Sklepy speecjalistyczne, z uwagi na ooferowany „prrofesjonalny” asortyment, cczęsto służą
zaopatrzeniiu profesjonaln
nych podmiotóów gospodarczzych i zapewnee z tego powoddu mogą nie
być postrzeegane jako kon
nkurencja, co w
więcej, zauważżany jest ich deeficyt.
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Rys. 9. Oceena liczby placó
ówek handlowyych przez pozostałych przedsiębiorców

b
była oocena istniejąącej sieci hand
dlowo-usługow
wej (konkuKolejjnym etapem badania
rencji) w subregionie.
s
Oceniane
O
plac ówki handlow
we mogą stano
owić zarównoo konkurencję dla ankkietowanych przedsiębiorców
p
ów, jak i miejssce dokonywaania zakupów, gdy przedsiębiorcy stają się klieentami oceniaanych placów
wek handlowy
ych (zwłaszczza pozostali
wych rozpoczęęto od oferowaanych przez
„niehandloowcy”). Ocenęę jakości placóówek handlow
sklepy tow
warów pod kąteem ich wyboruu oraz jakości (tabela 1). Wy
ybór towarów
w w sklepach
zlokalizow
wanych na badaanym obszarzee w skali 1-5 oceniany
o
jest przez
p
przedsięębiorców na
przeciętnym
m poziomie, gdyż
g
przeważżają oceny „3”” i „4”. Respon
ndenci nie są zzadowoleni
z poziomuu cen, poniewaaż (59%) okreeśla je na „3””, czyli średniie. Jakość tow
waru została
uznana za przeciętną, 41
1% uważa ją zza dostatecznąą, natomiast 33
3% za dobrą.
Tabela 1. Ocena
O
jakości po
oszczególnych placówek hand
dlowych przez respondentów
r
(w
w %)
Ocena
bardzo dużyy wybór towarów
w
niskie ceny
dogodne goodziny
funkcjonow
wania
wysoka jakoość towarów
wysoki poziom obsługi
wystarczająąca ilość sklepów
specjalistyccznych

5
15
3

4
28
15

3
38
59

2
15
18

1
3
5

21

441

26

5

5

3
15

33
26

41
44

18
13

5
3

5

18

41

21

15

Gdzie: bardzoo duży wybór tow
warów – 5, bardzoo mały wybór tow
warów – 1 itd.

Ocena
barrdzo mały wybórr towarów
wy
ysokie ceny
nie
edogodne godzinyy
fun
nkcjonowania
nisska jakość towaróów
nisski poziom obsługgi
yt mało sklepów
zby
spe
ecjalistycznych
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Kolejnymi aspektami branymi pod uwagę przy wyborze i ocenie placówki handlowej były czas otwarcia sklepów i poziom obsługi. Znaczna część respondentów, tj. 41%
i 21%, uważa godziny funkcjonowania za dogodne lub bardzo dogodne (oceny odpowiednio „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
Usługi fryzjerskie
Kosmetyczne
Krawieckie
Zakłady szewskie
Pralnie chemiczne
Placówki gastronomiczne
Naprawy sprzętu AGD
Naprawy sprzętu RTV
Usługi motoryzacyjne
Placówki kulturalne
Ośrodki sportowe
Fitness kluby

Zbyt mało
20
41
55
68
62
23
58
57
24
51
41
53

Wystarczająca ilość
60
44
39
24
32
63
24
27
54
38
54
33

Zbyt dużo
20
15
6
8
5
15
18
16
30
11
5
15

Zakłady usługowe podzielono na dwie duże grupy. Pierwsza (rys. 10) składa się z zakładów, które w ocenie większości respondentów (wyniki pomiędzy 55% a 70%) są w wystarczającej ilości. Przeważa odpowiedź „wystarczająca ilość”, natomiast „zbyt mało” lub
„zbyt dużo” rozkłada się podobnie. Te zakłady to usługi fryzjerskie, kosmetyczne, gastronomiczne, 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 wymienione 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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omiast w całym
m województw
wie śląskim szew
wców „brakujee” [Halama,
na za wystaarczającą, nato
2013, s. 118, 119]. Pozzostali klienci zakładów usłługowych zlok
kalizowanych w centrach
handlowychh to bardzo specyficzna, okkreślona grupaa. W świetle przeprowadzoonych badań
[Twardzik, 2013, s. 97], z usług w cenntrach handlow
wych w wojew
wództwie śląskkim korzysta
biorcami (47,4
4%), częściej mężczyźni
mniej niż połowa klienttów niebędącyych przedsięb
63%), deklaruujący dobrą
(52%), luddzie w wieku od 18 do 49 lat, aktywni zawodowo (6
i dostateczzną sytuację materialną
m
(777,6%). Mając na uwadze po
owyższe wyniiki, uzasadnione wyddaje się stwierrdzenie, że cenntra handlowee nie są znaczzącą konkurenncją dla zakładów usłługowych w zewnętrznej
z
sttrefie częstoch
howskiej metropolii.

Rys. 10. Occena ilości zakłaadów usługowyych

Rys. 11. Occena ilości „defiicytowych” zakkładów usługow
wych
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Centrra handlowe, stanowiące kkonkurencję dla
d lokalnej przedsiębiorcz
p
zości, mogą
być przyczzyną różnego rodzaju zmiaan w badanycch miejscowo
ościach. Zmian
any w miejscowości w wyniku pow
wstania i funkkcjonowania okolicznych
o
centrów handlo
lowych zauważone przzez przedsiębio
orców zaprezeentowano na ry
ys. 12. Żadnych pozytywnycch zmian nie
dostrzegło 43% przedsięb
biorców, a neggatywnych aż 41%. Nowoczzesne formy zaakupu docen
atrakcy
yjne ceny tylkko wg 13%
nia 28% reespondentów. Centra handllowe oferują niskie,
przedsiębioorców, a także nie przyczyniaają się do tworrzenia nowych miejsc pracy ((jedynie 3%
odpowiedzi). Wpływają natomiast
n
weddług przedsiębiiorców (20% opinii)
o
negatyw
wnie na inne
h
Neg
gatywnym nasstępstwem fun
nkcjonowania centrów handdlowych jest
placówki handlowe.
niewydolnaa infrastrukturaa, najczęściej kkomunikacyjnaa, wymienianaa przez 18% baadanych.
Bez wątpienia
w
pow
wstanie i funkkcjonowanie centrów
c
hand
dlowych wyw
wiera wpływ
na okoliczzne przedsiębiiorstwa (rys. 113). Nie jest on jednak tak
k znaczący, jaak mogłoby
się wydaw
wać. Większośść ankietowannych (83% i 55%) nie do
ostrzega żadny
nych zmian.
30% przeddsiębiorców do
oświadczyło zzmniejszenia obrotów
o
i ilości zamówień.

Rys. 12. Pozytywne i negaatywne zmiany w mieście/miejjscowości w wy
yniku powstaniaa
wych (przedstaw
wiono najistotniiejsze)
i fuunkcjonowania okolicznych ceentrów handlow
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Rys. 13. Pozytywne i negattywne zmiany w działalności fiirm w wyniku powstania
p
i funkkcjonowania
okoolicznych centrów handlowychh

Najw
ważniejszym czzynnikiem utrrudniającym prowadzenie
p
działalności
d
goospodarczej
(rys. 14) jest konkurenccja centrów hhandlowych (n
na równi z biiurokracją), w
wskazywana
% respondentó
ów. Utrudnieeniem jest tak
kże szeroko rozumiana koonkurencja,
przez 18%
pojawiającca się w 10%
% odpowiedzii, a 8% przed
dsiębiorców dodatkowo
d
szzczegółowo
wskazuje na
n koszty dziaałalności i niskką liczbę klien
ntów.

Rys. 14. Czzynniki sprzyjające prowadzenniu działalności gospodarczej i utrudniające jee
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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 zarejestrowanych 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 subregionie 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 przedsiębiorców. Przedsiębiorcy o profilu handlowym uważają, że ilość sklepów jest zbyt duża, zaś pozostali, 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 handlowych 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, natomiast 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 szewskich, 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 nieznacznej 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 subregion, 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 shopping 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.

