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Tradycyjne okr´gi przemys∏owe swój rozwój zawdzi´czajà rewolucji przemys∏o-
wej i jej atrybutom, tj. w´glowi i stali. Pomimo dokonujàcych si´ na Êwiecie zmian
cywilizacyjnych oraz czynników rozwoju, w którym centralne miejsce zajmuje
m.in. dzia∏alnoÊç us∏ugowa zwiàzana z wiedzà i informacjà, okr´gi te w wi´kszo-
Êci „zastyg∏y” w swej strukturze charakterystycznej bardziej dla XIX, ni˝ prze∏o-
mu XX i XXI w. Nie inaczej by∏o z konurbacjà katowickà, która tak˝e do koƒca
okresu gospodarki centralnie sterowanej opiera∏a swój rozwój na przemyÊle,
zw∏aszcza górnictwie i hutnictwie. Zmiany spo∏eczno-polityczne prze∏omu lat 80.
i 90. XX w. w szczególnie jaskrawy sposób wskaza∏y na koniecznoÊç gruntownych
zmian strukturalnych. Jednym z najistotniejszych dzia∏aƒ w tym kierunku sta∏ si´
rozwój sektora us∏ugowego. 

W∏aÊnie ukazanie rozwoju sektora us∏ugowego w okresie transformacji spo∏ecz-
no-gospodarczej i roli w tym procesie przemys∏u, stanowi zasadniczy cel niniejsze-
go opracowania. Jest to szczególnie uzasadnione w kontekÊcie badaƒ brytyjskich
(m.in. Daniels, 1993, Green, 1987), w których zwrócono uwag´ na fakt, ˝e upadek
przemys∏u nie musi automatycznie wiàzaç si´ ze wzrostem us∏ug, mo˝e byç tak˝e
powa˝nà przeszkodà w jego rozwoju. Stàd te˝ wydaje si´ byç cennym próba okre-
Êlenia, jak te kwestie prezentujà si´ w przypadku konurbacji katowickiej. 

Za sektor us∏ugowy, zgodnie z metodologià GUS, przyj´to 11 sekcji PKD tj., od
sekcji G (Handel hurtowy i detaliczny. Naprawa pojazdów samochodowych, mo-
tocykli oraz artyku∏ów u˝ytku osobistego i domowego) do Q (Organizacje i zespo-
∏y eksterytorialne). 

Zakres czasowy opracowania uzale˝niony zosta∏ od dost´pnoÊci porównywal-
nych materia∏ów statystycznych i obejmuje lata 1991–2005, chocia˝ w przypadku
analizy podmiotów gospodarczych przyj´to w´˝szy przedzia∏ czasowy tj. lata
1994–2005. Wobec bardzo ró˝nie przyjmowanego zakresu przestrzennego konur-
bacji katowickiej, w niniejszym opracowaniu za konurbacj´ przyj´to 16 miast
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(Szajkowska-Wysocka, 1995, K∏osowski 2006) tj.: B´dzin, Bytom, Czeladê, Cho-
rzów, Dàbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mys∏owice, Piekary Âl., Ruda Âl.,
Siemianowice Âl., Sosnowiec, Âwi´toch∏owice, Tarnowskie Góry, Tychy i Zabrze,
które w 2005 r. zajmowa∏y 1202 km2 i zamieszkiwane by∏y przez 2,1 mln osób. 

Charakterystyka zmian w przemyÊle i us∏ugach

Jak to zosta∏o wspomniane na wst´pie, konurbacja katowicka swój rozwój za-
wdzi´cza przemys∏owi, który przez ponad dwa stulecia decydowa∏ o jej obliczu,
odciskajàc swoje pi´tno praktycznie na wszystkich przejawach ˝ycia mieszkaƒ-
ców. W 1991 r. wi´kszoÊç pracujàcych konurbacji (60,5%) zwiàzana by∏a z prze-
mys∏em. Tak˝e nasycenie na poziomie 192 osób pracujàcych w przemyÊle na 1000
mieszkaƒców, by∏o blisko 2-krotnie wy˝sze od nasycenia us∏ugami. Proces re-
strukturyzacji i dostosowywania si´ do wymogów gospodarki rynkowej by∏ dla te-
go sektora bardzo bolesny. W zwiàzku z likwidacjà wielu zak∏adów lub ich cz´Êci,
ale tak˝e w wyniku racjonalizacji zatrudnienia, redukcji uleg∏o 228 tys. miejsc pra-
cy (ryc. 1), zmniejszajàc tym samym wskaênik nasycenia o 43% (tj. do 109 osób
na 1000 mieszkaƒców). Tendencj´ tà nie zmieni∏o powstanie i rozwój Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), która nale˝y do najlepiej zagospodaro-
wanych w kraju (Domaƒski, 2001). 

Proces ten przebiega∏ w zró˝nicowany sposób w poszczególnych miastach ko-
nurbacji. Ró˝nice te wynika∏y g∏ównie z dynamiki zmian, bowiem dominujàcà
tendencjà by∏ spadek pracujàcych w przemyÊle, z jednym wszak˝e wyjàtkiem.
Tym szczególnym przypadkiem sà Tychy, w których w analizowanym okresie licz-
ba pracujàcych w przemyÊle wzros∏a z 12,5 do 18,5 tys. osób (czyli a˝ o 48%).
Tym samym wzros∏o tak˝e nasycenie pracujàcymi w przemyÊle (tab. 1). Sytuacja
ta zwiàzana jest z lokalizacjà jednej z podstref KSSE, ale tak˝e z wczeÊniejszymi
funkcjami satelitarnymi miasta, w którym wielu mieszkaƒców doje˝d˝a∏o do pra-
cy do innych oÊrodków regionu, g∏ównie Katowic (stàd dosyç niskie nasycenie
pracujàcymi w przemyÊle w 1991 r., przy jednoczesnej przewadze przemys∏u
w strukturze pracujàcych). Podobnej sytuacji nie zanotowano w pozosta∏ych mia-
stach, gdzie zlokalizowane sà podstrefy KSSE (Gliwice, Dàbrowa Górnicza, So-
snowiec). 

W miastach w których wystàpi∏o zmniejszenie nasycenia pracujàcymi w prze-
myÊle, zmiany sà znaczne, ale nie do koƒca jest to zwiàzane z wczeÊniejszym po-
ziomem rozwoju przemys∏u. Najwi´ksze zmiany w nasyceniu nastàpi∏y w Byto-
miu, gdzie spadek tego wskaênika wyniós∏ blisko 70%, podczas gdy w Piekarach
Âl. by∏o to tylko niespe∏na 10%. Ale te˝ w Bytomiu likwidacji uleg∏o wi´kszoÊç
kopalƒ i hut, podczas gdy w Piekarach Âl. nadal funkcjonujà najwi´ksze zak∏ady
miasta – kopalnie (chocia˝ tak˝e po zmianach organizacyjnych). Mimo recesyjne-
go charakteru przemys∏u konurbacji katowickiej i znacznych spadków udzia∏u
w strukturze gospodarczej, w 4 miastach sektor ten nadal przewa˝a w strukturze
pracujàcych. 
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èród∏o: Opracowanie w∏asne

Bytom 189 60 31,7 63,3 33,1 30,3

Siemianowice Âl. 173 62 35,8 68,6 39,3 29,3

Czeladê 128 49 38,3 66,3 33,1 35,2

Âwi´toch∏owice Âl. 159 62 39,0 66,8 42,0 24,8

Chorzów 186 75 40,3 58,6 34,4 24,2

B´dzin 194 83 45,1 62,3 37,9 24,4

Zabrze 166 82 49,4 63,5 40,2 23,3

Sosnowiec 157 82 52,2 62,1 38,4 23,7

Dàbrowa Górnicza 301 162 53,8 75,6 54,6 21,1

Katowice 237 131 55,3 50,9 28,9 22,0

Tarnowskie Góry 149 93 62,4 45,1 33,3 11,8

Gliwice 210 139 66,2 57,2 44,2 13,0

Ruda Âl. 211 149 70,6 72,4 59,1 13,3

Mys∏owice 184 146 79,3 68,1 55,5 12,6

Piekary Âl. 166 151 91,0 69,7 61,4 8,3

Tychy 122 141 115,6 52,9 49,3 3,6

Konurbacja ogó∏em 192 109 56,8 60,5 40,5 20,0

Rys. 1
Zmiany pracujàcych w gospodarce narodowej konurbacji katowickiej w latach 1991–2005
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Tabela 1 
Przemys∏ w miastach konurbacji katowickiej w latach 1991–2005

èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie Rocznika statystycznego województwa katowickiego 1992, WUS
Katowice oraz rocznika Województwo Êlàskie 2006 – podregiony, powiaty, gminy, US Katowice.
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W odniesieniu do us∏ug, konurbacja katowicka prze∏omu lat 80. i 90. XX w. cha-
rakteryzowa∏a si´ znacznym niedorozwojem tego sektora gospodarki i to nie tylko
w porównaniu z innymi wysoko zurbanizowanymi regionami kraju, ale tak˝e Êred-
nimi ogólnokrajowymi. W 1991 r. nasycenie us∏ugami wynosi∏o 124 pracujàcych
przypadajàcych na 1000 mieszkaƒców, podczas gdy Êrednia ogólnopolska osiàga-
∏a 160 pracujàcych, a w najwi´kszych miastach kraju oscylowa∏a wokó∏ 200 pra-
cujàcych. Jedynie pod wzgl´dem udzia∏u tego sektora w strukturze pracujàcych,
konurbacja katowicka dorównywa∏a Êredniej ogólnopolskiej (udzia∏y po 39%),
chocia˝ tak˝e odstawa∏a od du˝ych miast, gdzie udzia∏ us∏ug w gospodarce prze-
kracza∏ poziom 50%. 

Zmiany spo∏eczno-gospodarcze, w tym wprowadzenie gospodarki rynkowej
oraz zapoczàtkowanie procesu restrukturyzacji gospodarki regionu, zaowocowa∏y
wzrostem liczby pracujàcych w us∏ugach (ryc. 1). Proces ten przebiega∏ jednak
w z∏o˝ony sposób, bowiem nie by∏ to czas sta∏ego wzrostu, notowano tak˝e dosyç
liczne, zwykle krótkie okresy ze spadkiem liczby osób pracujàcych w tym sekto-
rze (lata 1992, 1996, 1999, 2000, 2002, 2003). Dlatego te˝ wyró˝niç mo˝na trzy
zasadnicze okresy zmian: 

• lata 1991–1998 z ogólnà tendencjà wzrostu pracujàcych (w latach 1993 i 1994
zanotowano maksymalne przyrosty pracujàcych rz´du 22–23 tys. osób), 

• lata 1999 i 2000 ze spadkiem pracujàcych (maksymalnie w 2000 r. wynoszà-
cym 23 tys. osób) – nale˝y jednak zwróciç uwag´, ˝e w 1999 r. spadek ten wy-
nika∏ g∏ównie ze zmian w sprawozdawczoÊci statystycznej (podniesienie pro-
gu z 5 do 9 pracujàcych w podmiocie gospodarczym dla których zbierane sà
materia∏y statystyczne), 

• lata 2001–2005 ze wzgl´dnà stabilizacjà poziomu pracujàcych. 

To w∏aÊnie wzrost w pierwszym z wyznaczonych okresów zadecydowa∏ o ogól-
nym przyroÊcie pracujàcych w us∏ugach, wynoszàcym 36 tys. osób, tj. 12,3%
w stosunku do poziomu z 1991 r. (gdyby jednak uwzgl´dniç zmiany zwiàzane ze
sprawozdawczoÊcià statystycznà wzrost ten by∏by wy˝szy i szacunkowo wyniós∏-
by ok. 50 tys. osób.). Wskutek spadku zaludnienia konurbacji o 12% (wynikajàce-
go tak˝e ze zmian administracyjnych), nastàpi∏ ponad 2-krotnie wy˝szy przyrost
nasycenia pracujàcymi w us∏ugach, wynoszàcy 28%. Dzi´ki temu w 2005 r. osià-
gni´to poziom 159 pracujàcych w us∏ugach przypadajàcych na 1000 mieszkaƒców. 

Przy spadku liczby pracujàcych w przemyÊle, nastàpi∏a radykalna zmiana struk-
tury gospodarczej konurbacji (ryc. 2). Od 1999 r. w strukturze pracujàcych prze-
wag´ osiàgn´∏y us∏ugi, uzyskujàc w 2005 r. udzia∏ zbli˝ony do tego, jaki prezento-
wa∏ przemys∏ w 1991 r., tj. ok. 60% (K∏osowski, 2006). 

W porównaniu z poziomem pracujàcych, znacznie wy˝szà dynamikà charakte-
ryzowa∏ si´ przyrost podmiotów gospodarczych dzia∏ajàcych w us∏ugach. O ile
w 1994 r. w tym sektorze dzia∏a∏o 117,7 tys. podmiotów, o tyle w 2005 r. liczba ta
wzros∏a do 167,7 tys. podmiotów, tj. o 42%. Tak˝e i w tym przypadku nastàpi∏
wy˝szy, bo 58% wzrost nasycenia podmiotami gospodarczymi sektora us∏ug (tj. 52
do 81 podmiotów przypadajàcych na 1000 mieszkaƒców). 
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Ryc. 2. 
Zmiany struktury pracujàcych w konurbacji katowickiej w latach 1991–2005

Czeladê 65 107 165 52 82 157 33,4 68,5 35,1

Tychy 101 145 144 61 83 136 43,9 50,4 6,5

Dàbrowa 95 135 142 63 75 119 23,9 45,4 21,5

Górnicza

Katowice 227 320 141 77 113 147 48,8 70,8 22,0

Mys∏owice 85 117 138 45 74 164 31,2 44,5 13,3

Sosnowiec 95 130 137 52 93 180 37,7 61,2 23,5

Piekary Âl. 71 95 134 32 48 150 29,7 38,6 8,9

Ruda Âl. 80 103 129 35 52 149 27,7 40,8 13,1

Zabrze 95 122 128 40 67 168 36,2 59,8 23,6

B´dzin 107 135 126 61 92 151 36,3 61,9 25,6

Siemianowice Âl. 79 95 120 36 72 200 31,2 60,5 29,3

Gliwice 155 174 112 55 86 156 42,2 55,3 13,1

Bytom 107 119 111 37 70 189 36,1 66,6 30,5

Chorzów 131 143 109 52 78 150 41,2 65,5 24,3

Âwi´toch∏owice 79 85 108 37 54 146 33,2 57,8 24,6

Tarnowskie Góry 180 169 94 40 88 220 54,4 60,7 6,3

Konurbacja 124 159 128 52 81 156 39,0 59,1 20,1
ogó∏em

èród∏o: Opracowanie w∏asne
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Tabela 2 
Zmiany poziomu rozwoju us∏ug w miastach konurbacji katowickiej w latach 1991–2005
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èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie Rocznika statystycznego województwa katowickiego 1992, WUS Katowi-
ce oraz rocznika Województwo Êlàskie 2006 – podregiony, powiaty, gminy, US Katowice.
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Bardziej zró˝nicowany obraz zmian w us∏ugach ma miejsce w odniesieniu do po-
szczególnych miast konurbacji (tab. 2). Poza praktycznie jednym wyjàtkiem (Tar-
nowskie Góry), we wszystkich branych pod uwag´ miernikach nastàpi∏y wzrosty i to
w niektórych przypadkach bardzo znaczne. I tak, pod wzgl´dem dynamiki wzrostu
poziomu nasycenia pracujàcymi w us∏ugach pierwszeƒstwo przypad∏o Czeladzi
(65%), co prze∏o˝y∏o si´ tak˝e na najwi´ksze rozmiary zmian strukturalnych, które
diametralnie zmieni∏y charakter gospodarczy miasta, plasujàc Czeladê pod wzgl´-
dem udzia∏u us∏ug na drugim miejscu w konurbacji (za Katowicami). Zmiany te, to
z jednej strony konsekwencja likwidacji w mieÊcie górnictwa w´glowego, a z dru-
giej strony dynamicznego rozwoju handlu, w tym szczególnie wielkopowierzchnio-
wego (to tutaj powsta∏o pierwsze w regionie centrum handlowe z hipermarketem Re-
al). Natomiast pod wzgl´dem wzrostu nasycenia podmiotami gospodarczymi
dzia∏ajàcymi w us∏ugach, najwi´kszy skok dokona∏ si´ Tarnowskich Górach, gdzie
wskaênik ten uleg∏ podwojeniu. Sygnalizowane powy˝ej obni˝enie nasycenia pracu-
jàcymi w tym sektorze, to konsekwencja struktury us∏ug koƒca lat 80. XX w., kiedy
to podstawowe znaczenie dla miasta mia∏y us∏ugi: oÊwiatowe, ochrony zdrowia
i transportowe (oparte g∏ównie o transport kolejowy). Zatrudnia∏y one wielu pracow-
ników, natomiast po 1989 r. wykazujà – jako sekcje – du˝y spadek zatrudnienia. 

Zmiany okresu transformacji nie zniwelowa∏y wczeÊniejszych ró˝nic, a wr´cz
przeciwnie, w przypadku wszystkich zastosowanych mierników ró˝nice te znaczà-
co wzros∏y. JednoczeÊnie nale˝y podkreÊliç rol´ Katowic, które osiàgajà we
wszystkich dziedzinach najwy˝szy poziom rozwoju, w du˝ym stopniu wp∏ywajàc
na ogólnà sytuacj´ us∏ug w ca∏ej konurbacji. 

Wp∏yw przemys∏u na dynamik´ zmian w us∏ugach

Brak jest kompleksowych badaƒ wp∏ywu przemys∏u na us∏ugi w procesie restruk-
turyzacji gospodarki zarówno konurbacji katowickiej, jak i ca∏ego regionu. Tym
niemniej wiele faktów wskazuje na istnienie takiego wp∏ywu, oddzia∏ujàcego za-
równo w sposób bezpoÊredni, jak i poÊredni, przyczyniajàc si´ do wzrostu, ale tak-
˝e i ograniczenia rozmiarów sektora us∏ugowego. Bez wàtpienia podstawowe zna-
czenie ma tu sam proces restrukturyzacji przemys∏u, którego elementami by∏a
zarówno restrukturyzacja organizacyjna, jak i zatrudnienia. Cechami charaktery-
stycznymi przemys∏u konurbacji, które w istotny sposób zwiàzane sà z podejmo-
wanà problematykà to: 

• struktura bran˝owa, w której najwa˝niejszà rol´ odgrywa∏y „bogate bran˝e” –
górnictwo, hutnictwo i przemys∏ maszynowy (Tkocz, 2001); 

• powiàzana z powy˝szym struktura wielkoÊciowa zak∏adów, wÊród których
znaczny odsetek stanowi∏y zak∏ady bardzo du˝e zatrudniajàce od kilku do po-
nad 20 tys. osób (Huta Katowice); 

• rozbudowane funkcje zak∏adów, wÊród których by∏y zarówno s∏u˝by zabezpie-
czajàce w szerokim zakresie procesy produkcyjne, jak i dzia∏ajàce w sferze
spo∏ecznej. 
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Czynniki te sprawi∏y, ˝e dà˝àc do poprawy swej efektywnoÊci ekonomicznej, za-
k∏ady zacz´∏y rezygnowaç z tych bardzo rozbudowanych funkcji, skupiajàc si´ wy-
∏àcznie na funkcjach produkcyjnych. Tym samym z zak∏adów przemys∏owych wy-
dziela∏o si´ wiele spó∏ek, g∏ównie o charakterze us∏ugowym. Reprezentowa∏y one
zarówno otoczenie produkcji (np. transport, doradztwo, marketing), us∏ugi porzàd-
kowe (np. utrzymanie czystoÊci, ochrona obiektów), jak i spo∏eczne (np. placówki
kulturalne, oÊwiatowe czy ochrony zdrowia). I tak dla przyk∏adu, mo˝na przytoczyç
dane dla le˝àcej co prawda poza konurbacjà katowickà Kopalni Zofiówka, tym nie-
mniej prezentujàce skal´ tego zjawiska. Wynika z nich, ˝e tylko w latach
1993–1997 na bazie majàtku kopalni powsta∏y 23 podmioty gospodarcze (w tym 20
us∏ugowych) w których zatrudnienie znalaz∏o 1,4 tys. osób (P∏aczek, 2004). 

Restrukturyzacja zatrudnienia spowodowa∏a du˝e zwolnienia z zak∏adów prze-
mys∏owych. Cz´Êç zwolnionych pracowników zasili∏a szeregi bezrobotnych, cz´Êç
szuka∏a zatrudnienia u ró˝nych pracodawców (tak˝e us∏ugowych), a dla innych by-
∏a to okazja do za∏o˝enia w∏asnych interesów, dzia∏ajàcych g∏ównie w us∏ugach.
Problematyka ta jest szczególnie dobrze zbadana w uj´ciu socjologicznym w od-
niesieniu do by∏ych górników (m.in. Szczepaƒski, 1998, Tausz, 2003). 

ObecnoÊç przemys∏u to tak˝e impuls do rozwoju us∏ug dla producentów i bizne-
su ze strony podmiotów, które wczeÊniej nie by∏y zwiàzane z przemys∏em, ale pod-
j´∏y dzia∏alnoÊç na jego rzecz w zwiàzku z wyst´pujàcym popytem m. in. na no-
woczesne us∏ugi. Wyraênym efektem tego rodzaju procesów jest szybki wzrost
us∏ug dla producentów i biznesu, a zw∏aszcza sekcji K – obs∏uga nieruchomoÊci
i firm, która w ca∏ym badanym okresie wykaza∏a najwy˝szà dynamik´ rozwoju.
O ile nasycenie us∏ugowymi podmiotami gospodarczymi w latach 1994–2005
wzros∏o o 58%, o tyle w przypadku sekcji K by∏o to ju˝ 197%. 

Zmiany w przemyÊle okresu transformacji i restrukturyzacji majà tak˝e nega-
tywny wp∏yw na rozwój sektora us∏ugowego, zw∏aszcza w kontekÊcie oddzia∏ywa-
nia na konsumpcj´ indywidualnà, w tym tak˝e us∏ug. Nie od dzisiaj wiadomo, ˝e
w sytuacji obni˝enia dochodów rodziny, rezygnuje ona z „luksusów” zwiàzanych
przede wszystkim w∏aÊnie z us∏ugami. Chocia˝ z roku na rok zwi´ksza si´ ogólna
zamo˝noÊç polskiego, w tym tak˝e i Êlàskiego spo∏eczeƒstwa, tym niemniej re-
strukturyzacja gospodarki i drastyczny spadek liczby miejsc pracy w przemyÊle
(wyniós∏ on 228 tys. miejsc tj. 50% stanu z 1991 r.), nie pozosta∏ bez wp∏ywu na
us∏ugi. W pierwszej kolejnoÊci zwiàzane jest to z pojawieniem si´ zjawiska bezro-
bocia. Co prawda z regu∏y stopa bezrobocia w konurbacji by∏a ni˝sza do Êredniej
ogólnopolskiej, tym niemniej tak˝e i tu przekracza∏a 15%, a w niektórych miastach
dochodzi∏a nawet do 30% (Siemianowice Âl., Âwi´toch∏owice). Drugim efektem
procesu restrukturyzacji sà zmiany w strukturze wynagrodzeƒ spo∏eczeƒstwa ko-
nurbacji, powodujàce relatywne obni˝enia poziomu jego dochodów. Wynika to
z faktu, ˝e nowe miejsca pracy w us∏ugach zwiàzane sà ze znacznie ni˝szymi wy-
nagrodzeniami. Nawet w sekcjach us∏ug o najwy˝szych p∏acach, takich jak poÊred-
nictwo finansowe czy administracja publiczna, przeci´tne miesi´czne wynagro-
dzenie brutto zawsze by∏o ni˝sze od tych w przemyÊle, zw∏aszcza w górnictwie.
Dla przyk∏adu w 1999 r. przeci´tne wynagrodzenie w górnictwie wynosi∏o 3021 z∏,
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podczas gdy w poÊrednictwie finansowym 2484 z∏, a w administracji publicznej
2147 z∏. Bioràc natomiast pod uwag´ sekcje o najwi´kszej liczbie pracujàcych tj.
handel i naprawy, ochrona zdrowia i pomoc spo∏eczna czy edukacja, p∏aca w nich
by∏a ju˝ blisko 2-krotnie ni˝sza ni˝ ma to miejsce w górnictwie (chocia˝ w ostat-
nich latach relacje te zmieniajà si´ na korzyÊç us∏ug, zw∏aszcza w odniesieniu do
pracujàcych w sekcjach J i L). 

Zmniejszenie liczby miejsc pracy w przemyÊle (likwidacja wielu zak∏adów), to
tak˝e spadek zapotrzebowania na szereg us∏ug, poczàwszy od handlu, a skoƒczyw-
szy na us∏ugach wyspecjalizowanych. 

W przypadku próby empirycznej weryfikacji wp∏ywu przemys∏u na rozwój us∏ug
zastosowano dwa podejÊcia badawcze. W pierwszym, analizie poddano sam proces
zmian w obu sektorach gospodarki ca∏ej konurbacji katowickiej, porównujàc post´-
py rozwoju us∏ug ze Êrednià ogólnopolskà oraz wybranymi miastami, natomiast
w drugim, analiz´ przeprowadzono na poziomie miast konurbacji katowickiej. 

Analizujàc przebieg zmian liczby pracujàcych w us∏ugach i w przemyÊle (ryc. 1)
zauwa˝alna jest bardzo ciekawa prawid∏owoÊç. Gdy w pierwszym z wyodr´bnio-
nych powy˝ej okresów wyst´powa∏a wzgl´dna stabilizacja liczby pracujàcych
w przemyÊle, nast´powa∏ przyrost pracujàcych w us∏ugach, gdy zaÊ liczba pracu-
jàcych w przemyÊle spada∏a to nast´powa∏ prawie jednoczesny spadek liczby pra-
cujàcych w us∏ugach (lata 1992, 1999 i 2000) lub co najwy˝ej stabilizacja pracu-
jàcych w tym sektorze gospodarki (lata 2000–2005). Zbie˝noÊç ta jest bardziej
widoczna w przypadku porównania dynamiki zmian liczby pracujàcych w obu
tych sektorach (ryc. 2). 

Abstrahujàc od konkretnych wartoÊci dynamiki zmian pracujàcych w obu sekto-
rach, widoczna jest du˝a zbie˝noÊç w przebiegu obu linii wykresu, które w wi´k-
szoÊci majà uk∏ad prawie równoleg∏y. Stan taki sugeruje, i˝ mamy w tym przypad-
ku do czynienia z silnym wp∏ywem przemys∏u na us∏ugi. Przyspieszenie procesów
restrukturyzacji przemys∏u, powodujàce wzrost zwolnieƒ pracowników, bardzo
szybko przek∏ada∏o si´ na zahamowanie rozwoju us∏ug. Nie mo˝na jednak wyklu-
czyç tak˝e (przynajmniej w cz´Êci), ˝e jest to efekt podobnej reakcji obu sektorów
na polityk´ gospodarczà rzàdu, lub te˝ impulsy o charakterze rynkowym. 

Pozostaje zatem kolejne pytanie, jak wobec tego kszta∏tujà si´ us∏ugi w konur-
bacji katowickiej w stosunku do Êrednich wartoÊci dla ca∏ego kraju. Dynamika
zmian nasycenia pracujàcymi w us∏ugach w konurbacji by∏a wy˝sza ni˝ Êrednia
ogólnopolska i wynios∏a odpowiednio 28% w konurbacji i 18% Êrednio w Polsce.
Wynika stàd wniosek, ˝e chocia˝ przemys∏ wp∏ywa∏ ograniczajàco na rozwój us∏ug
w konurbacji katowickiej, to jednak nie by∏ on na tyle silny, by ca∏kowicie zaha-
mowaç ten proces. 

Tak˝e na tle innych du˝ych polskich miast, konurbacja katowicka nie wypada
najgorzej pod wzgl´dem dynamiki zmian (tab. 3), chocia˝ w stosunku do takich
miast jak Warszawa, Poznaƒ czy Wroc∏aw nastàpi∏o pog∏´bienie si´ dysproporcji
nasycenia us∏ugami. A przecie˝ ró˝nice i tak sà ogromne, brak jest jednoczeÊnie
szans na szybkie ich wyrównanie. Wynika to z niezbyt korzystnych tendencji
zmian w us∏ugach ostatnich latach, ale tak˝e ogólnà niskà aktywnoÊç zawodowà

74 Franciszek K∏osowski

geografia_konferencja  25/9/08  0:52  Page 74



mieszkaƒców regionu (w 2005 r. na 1000 mieszkaƒców przypada∏o tylko 269 pra-
cujàcych w ca∏ej gospodarce narodowej konurbacji katowickiej). 

By jednak móc sformu∏owaç bardziej precyzyjne wnioski, analizà obj´to tak˝e
konurbacj´ na poziomie poszczególnych miast. Podj´to zatem prób´ odpowiedzi
na kolejne pytanie: czy wyst´puje prawid∏owoÊç mi´dzy poziomem rozwoju oraz
rozmiarami zmian w przemyÊle miast konurbacji katowickiej, a dynamikà wzrostu
us∏ug. By w sposób pe∏niejszy zbadaç tà kwesti´, pos∏u˝ono si´ analizà korelacji.
Obliczono zatem wspó∏czynnik korelacji wed∏ug momentu iloczynowego, a na-
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èród∏o: Opracowanie w∏asne.

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie Gminy w Polsce w 1996 r., GUS, Warszawa oraz www.stat.gov.pl./bdr
/dane_cechter.nts

Ryc. 3 
Dynamika zmian pracujàcych w przemyÊle i us∏ugach konurbacji katowickiej w latach 1991–2005

(rok poprzedni = 100) 
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Tabela 3. 
Us∏ugi w wybranych miastach Polski i konurbacji katowickiej w latach 1996–2005

Warszawa 330,4 370,4 112,1 71,4 81,4 10,0

Gdaƒsk 220,0 213,7 97,1 62,6 72,7 10,1

Kraków 248,8 252,4 101,4 60,4 73,2 12,8

¸ódê 183,0 181,6 99,2 59,2 69,3 10,1

Poznaƒ 255,3 287,7 112,7 63,7 71,3 7,6

Wroc∏aw 220,7 227,8 103,2 64,6 74,0 9,4

Konurbacja katowicka 153,8 158,8 103,3 45,6 59,1 13,5
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st´pnie zweryfikowano wyniki testem statystycznym t-Studenta na poziomie istot-
noÊci á = 0,02. Zale˝noÊç zbadano mi´dzy miernikami okreÊlajàcymi: 

a. poziom rozwoju przemys∏u oraz zmiany w przemyÊle w latach 1991–2005 tj.: 
• udzia∏ przemys∏u w strukturze gospodarczej miast w 1991 r., 
• nasycenie pracujàcymi w przemyÊle na 1000 mieszkaƒców w 1991 r., 
• dynamik´ zmian pracujàcych w przemyÊle przypadajàcych na 1000 mieszkaƒ-

ców w latach 1991–2005, 
• ró˝nic´ w liczbie pracujàcych w przemyÊle na 1000 mieszkaƒców w 1991 i 2005 r. 
b. oraz dynamik´ zmian w us∏ugach w latach 1991–2005, obejmujàcà: 
• nasycenie pracujàcymi w us∏ugach na 1000 mieszkaƒców, 
• nasycenie us∏ugowymi podmiotami gospodarczymi przypadajàcymi na 1000

mieszkaƒców. 
W przypadku zale˝noÊci mi´dzy udzia∏em przemys∏u w strukturze gospodarczej

a dynamikà zmian nasycenia pracujàcymi w us∏ugach osiàgni´to wynik r = 0,335,
zaÊ zale˝noÊç mi´dzy udzia∏em przemys∏u w strukturze gospodarczej a dynamikà
zmian nasycenia us∏ugowymi podmiotami gospodarczymi wynios∏a r = –0,358.
Z kolei korelacja mi´dzy nasyceniem pracujàcymi w przemyÊle a dynamikà zmian
pracujàcych w us∏ugach praktycznie nie mia∏a miejsca osiàgajàc r=0,014, podczas
gdy w odniesieniu do dynamiki zmian nasycenia us∏ugowymi podmiotami gospo-
darczymi osiàgn´∏a wartoÊç r = –0,413. We wszystkich tych przypadkach obliczo-
ne wspó∏czynniki korelacji okaza∏y si´ nieistotne statystycznie. Tak˝e wspó∏czyn-
nik korelacji mi´dzy dynamikà oraz ró˝nicà liczby pracujàcych w przemyÊle
przypadajàcà na 1000 mieszkaƒców, a dynamikà wzrostu liczby pracujàcych
w us∏ugach na 1000 mieszkaƒców wykaza∏y nieistotne statystycznie zale˝noÊci
wynoszàce odpowiednio r = 0,258 i 0,220, podobnie jak i w odniesieniu do dyna-
miki wzrostu nasycenia us∏ugowymi podmiotami gospodarczymi przypadajàcymi
na 1000 mieszkaƒców, gdzie wyniki wynoszà r = – 0,295 oraz – 0, 052. 

W odniesieniu do konurbacji katowickiej, brak zatem istotnego zwiàzku mi´dzy
poczàtkowym poziomem rozwoju przemys∏u, ale tak˝e rozmiarami zmian w prze-
myÊle, a post´pami w rozwoju sektora us∏ugowego. Wobec tego o dynamice i zró˝-
nicowaniu zmian w us∏ugach w poszczególnych miastach zadecydowa∏y inne, byç
mo˝e bardziej zindywidualizowane czynniki. Potwierdza to materia∏ zgromadzo-
ny w tabelach 1 i 2, gdy˝ co prawda niektóre z miast o przemys∏owym charakte-
rze w 1991 r., w badanym okresie osiàgn´∏y najwy˝szà dynamikà wzrostu nasyce-
nia pracujàcymi w us∏ugach (np. Czeladê, Dàbrowa Górnicza), ale niektóre z nich
osiàgn´∏y tylko Êrednià (np. Piekary Âl., Ruda Âl.) czy nawet niskà dynamik´ roz-
woju tego wskaênika (Âwi´toch∏owice). To samo dotyczy nasycenia us∏ugowymi
podmiotami gospodarczymi. Tak˝e tutaj miasta tej grupy znajdujà si´ w czo∏ówce
zmian (Siemianowice Âl.), jak i w ich „ogonie” (Dàbrowa Górnicza). 

Materia∏ ten wskazuje na du˝à z∏o˝onoÊç zagadnienia w uk∏adzie takim jak ko-
nurbacja, gdzie ze wzgl´du na bliskoÊç innych miast, impulsy rozwojowe w jed-
nym z nich nie zawsze muszà domykaç si´ w obr´bie jego granic administracyj-
nych. Tym samym pewne procesy mogà tu byç znacznie s∏abiej uchwytne ni˝
w przypadku pojedynczych miast. 
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Podsumowanie

Przeprowadzona analiza wp∏ywu przemys∏u na us∏ugi w konurbacji katowickiej
nie pozwala na sformu∏owanie jednoznacznych wniosków. Wiele wskazuje na to,
˝e zmiany w przemyÊle wywar∏y znaczàcy wp∏yw na us∏ugi w konurbacji katowic-
kiej. Oddzia∏ywanie to przyczyni∏o si´ do ograniczenia mo˝liwoÊci rozwoju us∏ug,
jednak nie zahamowa∏o tego procesu. Tym samym nie do koƒca potwierdzi∏y si´
wyniki badaƒ brytyjskich (Daniels, 1993, Green, 1987). 

W odniesieniu do uk∏adu wewn´trznego konurbacji, wyniki badaƒ wskaza∏y na
brak istotnej statystycznie zale˝noÊci mi´dzy poziomem rozwoju i zmianami
w przemyÊle, a wzrostem sektora us∏ugowego. Nie oznacza to jednak braku wp∏y-
wu przemys∏u na us∏ugi w poszczególnych miastach konurbacji, ale wskazuje, ˝e
wp∏yw ten nie ró˝nicuje dynamiki wzrostu us∏ug. Bez wàtpienia czynników wyja-
Êniajàcych ten stan rzeczy mo˝e byç wiele, m.in. podobne procesy zmian w prze-
myÊle we wszystkich miastach, z∏o˝ony uk∏ad jakim jest konurbacja, ale przede
wszystkim szereg jeszcze innych czynników, które mogà oddzia∏ywaç na rozwój
us∏ug (m.in. polityka w∏adz samorzàdowych, wielkoÊç miast, dogodne warunki dla
nowych inwestycji, po∏o˝enie, postawa mieszkaƒców czy pe∏nione funkcje w ko-
nurbacji). By móc sformu∏owaç bardziej jednoznaczne wnioski, konieczne sà za-
tem dalsze, bardziej szczegó∏owe badania tego zagadnienia. 
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Summary

SERVICES IN TRADITIONALLY INDUSTRIAL AREAS (THE CASE OF

THE KATOWICE CONURBATION) 

Traditionally industrial areas, such as the Katowice conurbation, until the end of
the period of the centrally planned economy, based their development on industry,
especially mining and steel smelting. The social and political transformation that
took place at the break of the 1980’ and 90’s vividly showed a necessity for funda-
mental structural changes in their economies, and sharply indicated the need for
development of the service sector. 

After 1989, the Katowice conurbation underwent substantial transformations in
services (both qualitative and quantitative), although the whole of the processes re-
lated to them was under a strong influence from the general situation in the natio-
nal economy, and the situation in industry in particular. The transformations in this
sector of economy both stimulated and limited and development of services, the
range of which was a 12% increase of the people employed there (years 1991-
2005) and a 42% growth in the number of businesses dealing in services (years
1994-2005). The recessional nature of industry (the number of workplaces in indu-
stry has decreased by 36% since the beginning of the 1990’) brought about major
changes in the economic structure of the conurbation, in which since 1999 servi-
ces have played the greatest part. In 2005 as many as 59,1% of its working popu-
lation were employed in this sector, as compared with 40,5% employed in industry.
However, the Katowice conurbation is still characterized by comparatively low de-
gree of service saturation (159 workers per 1000 inhabitants), which is much lo-
wer that the national average of 189 people. 

Considerable changes took place in the structure of services, since the growth of
enterprises connected with the process of restructuring the conurbation’s economy
is faster than the development of the entire sector (services rendered to manufac-
turers and business, especially the section of „property management and company
service”), and is further enhanced by general development of civilization (IT, data
collection, or services included in sector IV). 

The changes in the Katowice conurbation that took place after 1989 are conside-
red to be of much greater impact than those in other similar regions, e. g., the in-
dustrial area of Ostrava-Karvina in the Czech Republic. 
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