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INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA W ROZWOJU OBSZARÓW  

RDZENIOWYCH I PERYFERYJNYCH NA PRZYKŁADZIE POLSKI WSCHODNIEJ 

 

Artykuł omawia kwestie związane z infrastrukturą transportową, przede wszystkim drogową, w aspekcie rozwoju obszarów 

rdzeniowych i peryferyjnych na przykładzie Polski Wschodniej. Omówiono kwestie znaczenia granicy dla regionu Polski 

Wschodniej i konsekwencje jej uszczelnienia w związku z faktem, iż od końca 2007 roku jest to także wschodnia, zewnętrzna 

granica całej Wspólnoty Europejskiej. Omówione zostały cechy regionów rdzeniowych oraz peryferyjnych z położeniem naci-

sku na kwestie infrastrukturalne. Przedstawiono również kilka teorii analizujących tworzenie się regionów centralnych i pery-

feryjnych uwypuklających kwestie infrastrukturalno-transportowe, które mają wpływ na rozwój regionalny. 

 

WSTĘP 

Rozważania nad infrastrukturą techniczną życia społeczno-
gospodarczego Polski Wschodniej dotyczą najczęściej konkretnych, 
trwale zlokalizowanych w przestrzeni nadgranicznej obiektów. Zja-
wiska empiryczne z tym związane, podobnie jak badania jej poświę-
cone mają rzeczowy, „twardy”, zwykle mierzalny charakter. Wpływa-
ją oczywiście na rozwój życia społeczno-gospodarczego ze wszyst-
kimi jego nawet niemierzalnymi, „miękkimi” przejawami. Zagadnie-
nia wpływu infrastruktury technicznej gospodarki narodowej (tu 
głównie: drogowej) na rozwój Polski Wschodniej związane są w 
dużej części z granicą wschodnią Polski i Unii Europejskiej. Można 
przyjąć, że granica jest obiektem politycznym, liniowym i formalnym. 
Jej stopień sformalizowania – kontroli – jest większy niż granic 
unijnych w obrębie samego ugrupowania ponadnarodowego. Jest 
także granicą formalną różnych polityk państwowych, z których 
gospodarcza, a zwłaszcza handlowa, celna oraz transportowa, mają 
szczególne znaczenie. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej uwy-
datniło problem peryferyjności Polski Wschodniej. Województwa 
nadgraniczne tego regionu były przed akcesją „peryferiami styko-
wymi”, sąsiadując z porównywalnymi rozwojowo regionami państw 
ościennych. Po akcesji stały się „peryferiami zewnętrznymi” Unii 
Europejskiej, przy przesunięciu granicy ugrupowania ponadnarodo-
wego na naszą wschodnią granicę [17, s. 96-97]. 

1. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA OBSZARÓW 
PRZYGRANICZNYCH POLSKI WSCHODNIEJ 

Rozbudowa obiektów infrastruktury transportowej, przede 
wszystkim drogowej, na obszarach przygranicza Polski Wschodniej 
ma na celu ograniczenie roli granicy jako bariery przestrzennej,  
w czasach globalizującej się gospodarki, rozwijającej się mimo 
różnych trudności współpracy gospodarczej, transgraniczności 
przepływów związanych z aktywnością mieszkańców przygranicza. 
Chodzi o zwiększanie przenikalności granic we współczesnej Euro-
pie. Zwraca się przy tym uwagę, że „…relacje między barierami 
przestrzennymi a granicami są asymetryczne. Każda granica jest 
bowiem barierą przestrzenną dla jakiegoś rodzaju interakcji, jednak-
że większość barier przestrzennych nie jest granicami. Stopień 
formalizacji granicy nie ma też jednoznacznego związku z jej prze-
nikalnością jako bariery przestrzennej. Silnie sformalizowana, tj. 

strzeżona i kontrolowana granica może być z jakichś powodów 
intensywnie przekraczana, podczas gdy niesformalizowana, tj. 
niekontrolowana, bariera przestrzenna może być słabo przenikalna 
dla danego rodzaju interakcji m.in. dlatego, że pokrywa się z wyraź-
ną przeszkodą fizyczną (np. łańcuchem górskim), a nawet rubieżą 
kulturową, na przykład językową” [15, s. 58, 13]. Wydaje się, że 
granica państwowa Polski Wschodniej należy do pierwszego z 
cytowanych wyżej przypadków. W związku z tym wejście do Unii 
Europejskiej wiązało się dla Polski Wschodniej z izolacją od 
wschodnich rynków, a wejście Polski do strefy Schengen wpłynęło 
na spadek wzrostu gospodarczego na wschodzie, ponieważ de 
facto wschodnią granicę zamknięto, a granice z innymi państwami 
członkowskim zostały otwarte co umożliwiło swobodniejszy prze-
pływ ludzi i towarów oraz ułatwiło współpracę z tymi krajami [8]. 
Polska Wschodnia historycznie żyje z wymiany ze wschodem, 
dlatego zjawisko, o którym wcześniej wspomniano wpłynęło nega-
tywnie na sytuację w regionie.  

Udało się wprawdzie wprowadzić przygraniczny ruch bezwizo-
wy dla mieszkańców pogranicza Obwodu Kaliningradzkiego (Rosja) 
i Ukrainy, ale ograniczają go począwszy od 2014 r. trudności go-
spodarcze przeżywane przez oba te kraje m.in. spadek wartości 
walut miejscowych (rubel, rubel białoruski, hrywna) o 50% w 2014 r. 
ograniczył istotnie polski eksport, realizowany w dużej części bez-
pośrednio w ruchu transgranicznym w przygranicznych strefach 
bezwizowych. Reżim wizowy na wschodniej granicy z Rosją, Biało-
rusią i Ukrainą pozostaje ciągle uciążliwy, chociaż uległ złagodzeniu 
w stosunku do ostatniego z tych państw. Najważniejsze pozostaje 
jednak obecnie to, że obraz bogatej, ustabilizowanej, wprost wiel-
komiejsko-sielskiej Europy uległ po zajęciu Krymu i wojnie we 
wschodnich obwodach Ukrainy dramatycznej destabilizacji. Rów-
nież wpływ na obecną sytuację w Europie i odbiór społeczny, po-
strzeganie roli granic w Unii Europejskiej, ma fala uchodźców z 
Bliskiego Wschodu i Afryki, którzy w 2015 roku „zalewają” kraje Unii 
Europejskiej. Wobec tych faktów granice państwowe są wzmacnia-
ne militarnie i technicznie. Zwiększa się ich obsady. Egzekwowane 
są procedury kontroli granicznej i celnej. W zasadzie już nikt obec-
nie nie kwestionuje granicy jako reliktu państwowego w integrującej 
się Europie, a obecnie przede wszystkim cierpi na tym region Polski 
Wschodniej. 

Nie można się zgodzić z opinią o braku jednolitości kulturowej, 
wyznaniowej i językowej w Polsce Wschodniej. Wschodnie pograni-
cze jest zróżnicowane i niepotrzebne jest mu jedno centrum kultu-
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rowe. Pozostaje jednak zintegrowane politycznie, administracyjnie i 
językowo. Gorzej natomiast wygląda sytuacja w kwestii integracji 
infrastrukturalnej, a więc społeczno-gospodarczej, z obszarami 
rdzeniowymi Polski i Unii Europejskiej. Zjawisko to potęguję słaby 
stan infrastruktury drogowej w regionie Polski Wschodniej [3]. Na 
zachodzie, południu i północy Polski mamy do czynienia z rozwojem 
sieci dróg najwyższej klasy technicznej, która tym bardziej pozwala 
na szybkie i swobodne przemieszczanie i wymianę handlową z 
krajami należącymi już do Unii Europejskiej, Niemcami, Czechami 
oraz Słowacją. W niedługim czasie zacznie dochodzić do domyka-
nia sieci dróg ekspresowych i autostrad na zachodzie, południu i 
północy, natomiast w Polsce Wschodniej nadal brakuję odpowied-
nich połączeń tego typu, a wykonywane obecnie prace mają na celu 
w pierwszej kolejności połączyć miasta wojewódzkie: Białystok i 
Lublin z Warszawą [5 s. 716-722]. Jedynie autostrada A4 na połu-
dniu Polski w przeciągu kilku miesięcy powinna zostać ukończona 
na całej swojej długości i stanowić kompletne połączenie od za-
chodniej do wschodniej granicy Polski.  Poza tym brakuję połączeń, 
które będą wstanie upłynnić ruch do i w obszarze przygranicznym 
Polski Wschodniej, mowa tu zwłaszcza o autostradzie A2 z War-
szawy do wschodniej granicy kraju [6]. Jakość sieci dróg lokalnych 
również pozostawia wiele do życzenia i nie wpływa na potencjalny 
rozwój gospodarczy tego regionu. 

2. CECHY REGIONÓW RDZENIOWYCH ORAZ 
PERYFERYJNYCH W ASPEKCIE 
INFRASTRUKTURALNYM 

Należy dokonać oceny cech regionów peryferyjnych i rdzenio-
wych (centralnych) pod kątem wpływu infrastruktury transportowej 
na przyczyny i mechanizm procesu peryferyjności.  

Geograficznie Polski Wschodniej nie można zaliczać do peryfe-
rii kraju ponieważ odległość do stolicy jest mniejsza niż w przypadku 
zachodnich, północnych i południowych województw Polski. Geo-
graficzny charakter peryferyjności regionu objawia się jedynie przez 
występowanie granicy kraju, która równocześnie jest wschodnią 
granicą Wspólnoty Europejskiej, a nie samej odległości tego regionu 
do centrum Polski czy stolicy kraju. Niestety region ten charaktery-
zuje się w chwili obecnej peryferyjnym charakterem w przypadku 
cech komunikacyjnych. Trudna dostępność komunikacyjna, słaba 
pozycja w sieci transportowej, wysokie koszty dostępu, które nie są 
spowodowane ukształtowaniem terenu a brakiem dróg najwyższej 
klasy technicznej wpływają automatycznie na większe koszty po-
dróży (m.in. większe zużycie paliwa, dłuższy czas podróży). Ze 
względu na zwiększone koszty może dochodzić do zmniejszania 
liczby podróży i ograniczenia mobilności. Dlatego słaba dostępność 
transportowa wywołana złym stanem sieci transportowej, odzwier-
ciedlona jest wydłużeniem czasu podróży różnymi środkami prze-
wozowymi [14].  

Dyskutować należy również z cechą związaną z wyposażeniem 
regionu peryferyjnego w nieliczne środki transportu. Region ten jest 
wyposażony w środki transportu samochodowego porównywalnie  
w stosunku do innych województw. Liczba samochodów osobowych 
na 1000 mieszkańców w województwie lubelskim jest przybliżona 
do wartości w województwie małopolskim czy śląskim, liczba auto-
busów jest taka jak wynosi średnia dla Polski. Liczba samochodów 
ciężarowych jest porównywalna względem połowy innych woje-
wództw, a biorąc pod uwagę liczbę motocykli i motorowerów na 
1000 mieszkańców, która przewyższa średnią dla polski można 
stwierdzić, że województwo to jest wyposażone odpowiednio w 
środki transportu [9, s. 135].  

W przypadku Polski Wschodniej nie uwidacznia się potrzeba 
importu dóbr finalnych i usług, która może świadczyć o peryferyj-

nych charakterze regionu, ponieważ są one często wytwarzane w 
tym regionie i dystrybuowane nie tylko na potrzeby regionu ale 
również do innych ośrodków wojewódzkich, w tym Warszawy. Roz-
winięta infrastruktura transportowa w tym regionie pozwoliłaby na 
efektywniejszą dystrybucję tych dóbr.  

Według podziału na centra i peryferie w obszarach rdzenio-
wych dochodzi do tworzenia wiedzy specjalistycznej, przeważnie 
tak jest ale nie zawsze. Dla przykładu region przygraniczny Polski 
Wschodniej specjalizuję się w kwestiach celnych i transportowych. 
Biała Podlaska jest jednym z największych ośrodków celnych w 
kraju, drugim po Warszawie, liczne studia celne oraz branżowe 
magazyny pozwalają na tworzenie wiedzy specjalistycznej w tym 
zakresie.  

Analizując cechy przestrzenne należy zauważyć również, iż 
obecny region przygraniczny Polski Wschodniej dopiero po II Woj-
nie Światowej stał się regionem przygranicznym, przez wiele wie-
ków był położony w centrum kraju, dlatego określić go jako prze-
strzeń wtórną (pochodną) zdecydowanie nie można. Jest to prze-
strzeń bardziej pierwotna, aniżeli na przykład obecne województwo 
dolnośląskie. Niestety zaniedbania infrastrukturalne oraz rozwój 
innych regionów pod tym względem działa niekorzystnie na obecny 
obszar przygraniczny Polski Wschodniej. 

Można wymienić także wiele teorii wyjaśniających zjawisko 
tworzenia się obszarów rdzeniowych oraz peryferyjnych. Poniżej 
przedstawionych zostanie kilka najistotniejszych teorii z punktu 
widzenia infrastruktury, której stan ilościowy oraz jakościowy rów-
nież może wpływać na to zjawisko. 

Jedną z nich jest teoria obfitości zasobów stworzona przez 
dwójkę szwedzkich naukowców: Eli Heckschera i Bertila Ohlina. 
Założyli oni, iż dany kraj, region będzie eksportował towary do 
wytworzenia których potrzeba dużo czynnika produkcji dostępnego 
w danym miejscu, a sprowadzał te produkty do wytworzenia których 
potrzeba dużo czynnika produkcji słabo dostępnego w danym kraju, 
regionie. Jednak aby dochodziło do tego typu sytuacji należy za-
dbać o swobodny przepływ czynników produkcji i produktów między 
regionami, a specjalizacja regionu zapewnia mu przewagę konku-
rencyjną. Przepływ ten będzie tym swobodniejszy im lepsze warunki 
infrastrukturalne będą w danym regionie, co z kolei może w dużej 
mierze decydować o peryferyjności lub jej braku w regionie. 

Kolejną teorią związaną z kształtowaniem się ewentualnej pe-
ryferyjności danego regionu jest teoria lokalizacji. Transport jest 
jednym z ważnych czynników lokalizacji produkcji i osadnictwa. 
Inwestycje transportowe pociągają za sobą inwestycje w przemyśle, 
usługach, rolnictwie i sieci osadniczej, stanowiąc istotny element 
infrastruktury społeczno-gospodarczej państw i ich ugrupowań 
integracyjnych [4, s. 9]. Wielu twórców, począwszy od Johanna 
Heinricha von Thünena zajmowało się teorią lokalizacji produkcji. 
Wskazywali oni na walory danej lokalizacji, która pozwala bądź 
taniej produkować, bądź rynek zbytu jest bliższy, a koszty transpor-
tu niższe. Istotne aby łączne koszty produkcji i transportu były jak 
najmniejsze, a regiony niespełniające tego warunku pozostają 
peryferyjne. W. Launhardt rozpatrywał umiejscowienie przedsiębior-
stwa przemysłowego, które korzysta z dwóch czynników produkcji i 
jednego rynku zbytu. Optymalnym miejscem lokalizacji przedsię-
biorstwa był punkt przestrzeni minimalizujący koszty transportu 
(proporcjonalny do wagi produktu i odległości). Koszty transportu W. 
Launhardt uznawał za najistotniejszy spośród pozostałych czynni-
ków wpływających na lokalizację: kosztów dzierżawy, wysokości 
wynagrodzeń, dostępności siły roboczej czy dostępności energii 
pozyskiwanej z wody [2, s. 133.]. Kontynuator myśli W. Launhardta, 
A. Weber, problem odległości i generowanych przez nią kosztów 
podejmował w połączeniu z dwoma innymi czynnikami decydujący-
mi o lokalizacji przedsiębiorstwa przemysłowego: kosztami pracy i 
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korzyściami aglomeracji (korzyści wynikające z bliskiego skupienia 
przedsiębiorców i konsumentów). Jednakże z uwagi na udział w 
całkowitym koszcie wytwarzania na poziomie 20-40% za najważ-
niejszy czynnik lokalizacji uznał koszty transportu [16, s. 14.]. W 
związku z tym jako optymalny punkt umiejscowienia przedsiębior-
stwa przemysłowego A. Weber wskazał miejsce, w którym następu-
ję minimalizacja kosztów transportu między rynkiem zbytu, wystę-
powaniem surowców i samym zakładem produkcyjnym. Zakładał 
jednak, że płace są przestrzennie zróżnicowane i przez to mogą 
oddziaływać na przesunięcia optymalnej lokalizacji przedsiębiorstwa 
od punktu minimalnych kosztów transportu [7, s. 160]. Podobnie na 
zmianę optymalnej lokalizacji przedsiębiorstwa wpływać mogą 
koszty aglomeracji, które w niektórych przypadkach z nawiązką 
mogą pokryć pozostałe koszty produkcji. Cechy te powodują, iż 
niektóre regiony będą peryferyjne ze względu na nieatrakcyjne 
walory przestrzeni, w tym nieodpowiedniej jakości infrastrukturę 
drogową, która zwiększa koszty transportu. 

Kierunek analizy przestrzennego zróżnicowania przedsię-
biorstw opierający się na maksymalizacji zysku i analizie interakcji 
między kosztami transportu i korzyściami skali (w tworzeniu prze-
strzennej gospodarki), prezentował W. Christaller i kontynuator jego 
myśli – A. Lösch. Pierwszy z przywoływanych autorów opublikował 
w 1933r. rozważania na temat teorii miejsc/ośrodków centralnych 
(ang. Theory of central places). Jego teoria była przełomowa wzglę-
dem ówcześnie istniejących podejść. W wyniku prowadzonych 
analiz W. Christaller zidentyfikował trzy siły: marketingową (z uwagi 
na korzyści skali organizacje są najbardziej efektywne gdy obsługu-
ją rynek określonych rozmiarów – wymagany jest jednak minimalny 
obszar do świadczenia określonej usługi),  transportową (ulokowa-
nie osad minimalizujące koszty transportu) oraz administracyjną 
(upraszczającą granice administracyjne) [12, s. 224], które wyja-
śniały przestrzenne rozmieszczenie miast (jak również ich wielko-
ści). W myśl założeń tej teorii optymalnymi obszarami rynkowymi są 
hierarchicznie ułożone (W. Christaller nie podaje jednak, w jaki 
sposób podmioty na rynku samodzielnie stworzą taką strukturę lub 
utrzymają się w niej, gdyby była w inny sposób utworzona) i czę-
ściowo nakładające się heksagony, zapewniające najkrótszy dy-
stans do pokonania przez konsumentów w drodze do miejsc cen-
tralnych. Zdaniem P. Haggetta, idealna sytuacja konkurencyjna 
powstanie tylko wtedy, gdy przestrzeń będzie obfitowała w miejsca 
centralne, które będą oferowały takie same dobra/usługi o identycz-
nych cenach w heksagonalnych regionach identycznych rozmiarów 
[10, s. 433]. Im mniej rynków na siebie się nakłada, tym miasto ma 
bardziej peryferyjny charakter. 

Jedną z kolejnych teorii, która tłumaczy zjawisko peryferyjności 
regionu jest teoria bazy ekonomicznej. Według tej teorii dany region 
posiada dwie funkcje: egzogeniczną oraz endogeniczną. Pierwsza z 
nich dotyczy działalności eksportowej, ukierunkowanej na inne 
regiony, natomiast funkcja endogeniczna jest funkcją uzupełniającą 
mającą na celu zaspokojenie potrzeb własnych danego regionu. Im 
dynamiczniej rozwija się funkcja egzogeniczna tym region się bar-
dziej rozwija. Oczywiście odpowiedniej jakości oraz ilości infrastruk-
tura transportowa pozwoli na łatwiejszy eksport dóbr. Region pery-
feryjny nie będzie wstanie reagować na zewnętrzny popyt i tworzyć 
odpowiedniej jakości oraz ilości produktów eksportowych, a często 
również możliwości transportu tych dóbr będą ograniczone poprzez 
nieodpowiedni stan infrastruktury. 

Ważny jest także napływ zewnętrznych inwestycji, kapitału oraz 
zasobów pracy, który decyduję o tym czy dany region jest peryferyj-
ny czy nie. Rozwój infrastruktury transportu samochodowego wpły-
nie na o wiele większą atrakcyjność inwestycyjną danego regionu, 
przede wszystkim tam gdzie powstała autostrada bądź droga eks-
presowa. Przez wiele lat Polska ulegała Czechom bądź Słowacji, ze 

względu na mniejszą atrakcyjność inwestycyjną, która wiązała się z 
lepiej rozwiniętą infrastrukturą transportu samochodowego w kra-
jach naszych południowych sąsiadów. Niska ocena polskiego kapi-
tału publicznego jest związana zwłaszcza ze słabą oceną infrastruk-
tury transportowej i komunikacyjnej, która oprócz regulacji prawnych 
jest wymieniana jako najważniejszy czynnik wpływający na lokowa-
nie bezpośrednich inwestycji zagranicznych [1, s. 81-82]. 

Niektóre teorię dzielą regiony na rdzeniowe i peryferyjne ze 
względu na przemiany historyczne. Regiony, które były jako pierw-
sze uprzemysłowione będą rozwijać się szybciej, a pozostałe regio-
ny mogą stać się obszarami peryferyjnymi. Teoria dotycząca czyn-
nika historycznego jest szczególnie dobrze widoczna na terenach 
obecnej Polski. Uwypukla się problem związany z historycznym 
podziałem Polski na zabory i związany z tym faktem różny poziom 
rozwoju tych obszarów. Wpływ na ten stan ma również odległość 
poszczególnych regionów Polski od rdzenia europejskiego definio-
wanego jako obszar pomiędzy Londynem a Mediolanem w którym 
znajdują się Anglia, wschodnia Francja, kraje Beneluksu, zachodnie 
Niemcy, Szwajcaria i północne Włochy. Przykładami na różnice 
rozwojowe i wpływ odległości od rdzenia europejskiego oprócz 
Polski mogą być takie kraje jak Niemcy (wschodnie i zachodnie), 
Hiszpania (północ i południe), jak również Włochy (północ i połu-
dnie). Dlatego w przypadku Polski Wschodniej, która jest położona 
dalej od niemieckiej granicy występują negatywne czynniki związa-
ne z położeniem tego regionu. Dla przykładu Niemcy budują w 
sąsiadujących regionach na terenie Polski montownie, wysyłają, 
zamawiają, przyjeżdżają po towar itd. Polska Wschodnia jest dalej 
położona, do tego dysponuje złą infrastrukturą transportową. Wej-
ście do Unii Europejskiej wiązało się dla niej z izolacją od wschod-
nich rynków. Innym podejściem jest model rdzenia i peryferii stwo-
rzony przez Johna Friedmanna. Obszary rdzeniowe mają przewagę 
ze względu na korzyści urbanizacji, natomiast obszary peryferyjne 
są w różnym stopniu zależne od obszarów rdzeniowych. Łącząc te 
teorie można stwierdzić, iż obszary zurbanizowane stały się takie ze 
względu na przemiany historyczne dzięki wcześniejszemu uprze-
mysłowieniu. W związku z tym do tych regionów napływały ze-
wnętrzne inwestycje dające im przewagę konkurencyjną, powodując 
dalsze pogłębianie się różnic pomiędzy regionami. Siłą rzeczy aby 
regiony rdzeniowe mogły spełniać swoją gospodarczą rolę, również 
należało zadbać o kwestię transportu wytwarzanych dóbr i usług, po 
raz kolejny prowadząc do dysproporcji pomiędzy regionami, stawia-
jąc Polskę Wschodnią w mniej korzystnej sytuacji. 

Ostatnim przytoczonym podejściem co do istoty rozwoju oraz 
przyczyn peryferyjności regionu jest nowa geografia ekonomiczna, 
pojęcie stworzone przez Paula Krugmana. Tworzy on swój własny 
model rdzenia i peryferii według którego ze względu na korzyści 
transportowe firmy umiejscawiają się w pobliżu dużego rynku zbytu 
tworząc skupisko dużych firm przemysłowych, pozwalające na 
tworzenie klastrów bądź innego rodzaju form współpracy. Miejsca te 
są także odpowiednio wyposażone w zasoby pracy, natomiast 
produkcja rolna zlokalizowana jest na obszarach peryferyjnych, 
często o słabych walorach komunikacyjnych. Należy jednak zadbać 
również o rozwój subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich, 
przede wszystkim na obszarach problemowych polityki regionalnej, 
aby ich znaczenie rosło dzięki czemu można przeciwdziałać ich 
upadkowi ekonomicznemu [11]. 

PODSUMOWANIE 

Kilka wyżej przedstawionych teorii ukazuję istotę rozwoju re-
gionalnego oraz określa przyczyny peryferyjności regionów z naci-
skiem na kwestie infrastrukturalne. Teorie te ukazują, iż czynnik ten 
jest bardzo istotny dla rozwoju regionu i mocno wpływa na fakt czy 
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dany region jest regionem peryferyjnym czy nie. Niestety istnieje 
wiele błędnych opinii, że niedorozwój czy słabszy rozwój Polski 
wschodniej wynika z problemów mentalnych czy kulturowych, jed-
nak nie jest to prawdą, a strukturalne uzasadnienie problemów jest 
pomijane. Analizując te kwestie można stwierdzić, iż strategią do-
stosowawczą w ostatnich latach była migracja, szczególnie duża z 
tamtych rejonów. Wszystkie negatywne strukturalne efekty, które 
dotyczą całego kraju, tam zadziałały najsilniej. Dlatego mamy do 
czynienia często z migracją gdy ludzie ze Wschodu dojeżdżają na 
Zachód do pracy na duże odległości. Jednak za ich mniejszą go-
spodarczą efektywnością nie stoją istotniejsze czynniki kulturowe. 

Podsumowując, należy przeciwdziałać peryferyzacji Polski 
Wschodniej, która nie jest obecnie spowodowana różnicami kultu-
rowymi, a zmianami strukturalnymi. Należy zadbać o odpowiednią 
infrastrukturę drogową, ponieważ w warunkach dobrego skomuni-
kowania problem peryferii nie będzie występował lub nie będzie tak 
istotny. 
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The technical infrastructure in the development of core and 
peripheral areas on the example of eastern Poland 

This article discusses issues related to transport infra-

structure, mainly road infrastructure, in terms of the devel-

opment of core and peripheral areas on the example of East-

ern Poland. The importance of border for situation in the 

Eastern Poland has been discussed and consequences of 

border control tightening in view of the fact that since the 

end of 2007 this border is also the eastern border of the 

whole European Community. The features of the core and 

peripheral areas with the emphasis on infrastructural issues 

were discussed. Several theories analyzing the formation of 

the central and peripheral areas were presented, especially 

these which underline issues connected with infrastructure 

and transport that have an impact on regional development. 
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