NAGRODA DLA MŁODEGO GEOGRAFA
oktor Grzegorz Micek z Zakładu
Rozwoju Regionalnego Instytutu
Geografi i i Gospodarki Przestrzennej
UJ otrzymał Nagrodę im. Wincentego
Pola przyznawaną młodym pracownikom naukowo-dydaktycznym. Laureat
zajmuje się geografią ekonomiczną.
Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się
16 grudnia 2010 w Instytucie Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ przy
ul. Gronostajowej 7.
Nagroda jest przyznawana co roku
młodym pracownikom naukowym, którzy
wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami
naukowymi promującymi geografię na
polu interdyscyplinarnym, podejmują
w swoich badaniach nowatorskie problemy i inicjatywy badawcze, a także
prowadzą ponadprzeciętną i wysoko
ocenianą aktywność dydaktyczną, podczas której tworzą nowe kursy i pomagają
studentom w poszerzaniu zainteresowań
naukowych.
Zainteresowania badawcze dr. Grzegorza Micka dotyczą dwóch głównych
zagadnień: problematyki układów przestrzennych firm gospodarki opartej na
wiedzy (GOW) oraz oddziaływania
dużych przedsiębiorstw na otoczenie
lokalne. Laureat wykazał istnienie silnej
koncentracji przestrzennej firm gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, dokonał
także, jako jeden z pierwszych badaczy,
porównania pozycji miast w zakresie
rozwoju firm GOW z ich miejscem w hierarchii ośrodków miejskich.
Badania naukowe dr. Micka dotyczą
również oddziaływania na otoczenie
lokalne różnych rodzajów działalności
gospodarczej: od hodowli trzody chlewnej, przez firmy transportowe, po duże
centra świadczące usługi dla biznesu.
W ocenie badacz posługiwał się między
innymi analizą efektów mnożnikowych
funkcjonowania dużych przedsiębiorstw
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w poszczególnych branżach. Skala oddziaływania jest silnie zależna od rodzaju
działalności oraz wielkości ośrodka,
natomiast najsilniej – od strategii przedsiębiorstwa macierzystego względem
danej lokalizacji.
Ponadto, w oparciu o wywiady
z przedstawicielami kadry menedżerskiej, dr Micek wykazał, że w ramach
korporacji ponadnarodowych w zakresie
pozyskiwania nowych kompetencji obserwuje się rosnące znaczenie polskich oddziałów, a także intensyfikację powiązań
z lokalnymi dostawcami (w przypadku
centrów rozwoju oprogramowania czy
usług biznesowych). Wyniki badań przeczą twierdzeniom niektórych autorów
zachodnioeuropejskich wskazujących na
znikome i ułomne relacje polskich oddziałów korporacji z międzynarodowych
lokalnym otoczeniem.
Doktor Grzegorz Micek podejmował
również próby skonfrontowania dominujących w literaturze naukowej oraz
w przekazie medialnym ocen oddziaływa-

nia centrów usług biznesowych na otoczenie lokalne z ich rzeczywistym wpływem.
Okazało się, że informacje prasowe na
temat skali wpływu są najczęściej kilkakrotnie przeszacowane, a rzeczywiste
zatrudnienie generowane w otoczeniu
dla badanych działalności nie przekracza
zazwyczaj 40 procent ogółu zatrudnionych w analizowanych firmach. Laureat
Nagrody im. Wincentego Pola na podstawie badań empirycznych zweryfikował
także możliwości wdrożenia niektórych
zagranicznych koncepcji teo-retycznych
rozmieszczenia i konkurencyjności usług
na gruncie polskim. Silnej krytyce poddał
możliwości stosowania w warunkach
polskich koncepcji klastrów ze względu
na dominację wśród polskich przedsiębiorców myślenia konkurencyjnego nad
kooperacyjnym.
Doktor Grzegorz Micek jest autorem
i współautorem 24 prac opublikowanych
w recenzowanych czasopismach i monografiach naukowych.
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