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Brazil in Search of Economic Innovativeness 

Streszczenie:  
Brazylia jest uznawana za unikalny przykład kraju we 
współczesnej Ameryce Łacińskiej, który dokonał 
przejścia z grupy gospodarek „peryferyjnych” do gru-
py gospodarek „centrum” i który w ciągu najbliż-
szych dziesięcioleci będzie wyznaczał, w grupie 
BRICS z Chinami, Rosją, Indiami i RPA tempo 
wzrostu gospodarki światowej (Int’l Spectactor, 
2016). Poziom rozwoju Brazylii początku XXI wieku 
jest wynikiem nie tylko efektywnej polityki gospo-
darczej ostatnich lat oraz korzystnych okoliczności 
zewnętrznych, ale także – albo przede wszystkim – 
długookresowego procesu wzrostu i przemian struk-
turalnych jako wyniku długofalowej, konsekwentnej 
polityki innowacyjności, wprowadzanej już od końca 
lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia.  
Autorka spróbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 
Brazylii w ciągu ostatnich dwóch dekad udało się 
przyspieszyć proces zmniejszania luki dzielącej jej 
gospodarkę od gospodarek rozwiniętego kapitalizmu, 
zapoczątkować proces ograniczania polaryzacji spo-
łecznej i jednocześnie przybliżyć perspektywę ocze-
kiwanej od pokoleń grandeza brazileira. Czy to po-
stawienie na innowacyjność było czynnikiem umoż-
liwiającym gospodarce brazylijskiej dokonanie w os-
tatnich latach spektakularnego przeskoku na siódmą 
(a przejściowo szóstą) pozycję w rankingu najwięk-
szych gospodarek świata? I czy obecne poważne spo-
wolnienie gospodarcze, wynik błędnej polityki we-
wnętrznej oraz niekorzystnego splotu okoliczności 
zewnętrznych, nie zaprzepaści zdobyczy wcześniej-
szych i nie zahamuje wzrostu na następne lata? 
 

Abstract:  
Brazil is a unique example of a country in contem-
porary Latin America, which managed to make the 
transition – or rather the jump – from a group of 
“peripheral” economies to the group of economies 
of the “center” and that in the next decades will de-
termine, within the frames of BRICS together with 
China, Russia, India and South Africa the growth 
rate of the world economy. The level of develop-
ment in Brazil early twenty-first century is not only 
the result of effective economic policy of recent 
years and favorable external circumstances, but al-
so – or mainly – a long-term process of growth and 
structural change as a result of long-term, con-
sistent economic policy of innovativeness. 
The author aims to find an answer to the question 
of why Brazil, during the last two decades, was 
able to accelerate the process of narrowing the gap 
between its economy and the developed capitalist 
economies, at the same time to start the process of 
reducing social polarization, and to bring closer the 
goal of grandeza brazileira awaited by generations. 
Is innovativeness one of the main factors which al-
lowed the Brazilian economy to make a spectacular 
leap over the last few years to its current seventh 
(temporarily even the sixth) position in the ranking 
of the largest World economies? And whether the 
current severe economic downturn as a result of er-
roneous domestic policy, not have missed the 
achievements of the past and not hamper opportuni-
ties for growth for the next years? 

Słowa kluczowe: Brazylia, rozwój gospodarczy, stra-
tegia rozwoju, innowacyjność gospodarcza. 

Keywords: Brazil, economic development, deve-
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Wprowadzenie 

W okresie globalnego kryzysu lat 2008-2009, gdy Europa i Stany Zjedno-
czone odczuwały dotkliwie spowolnienie gospodarcze, Brazylia prezentowała się 
jako jedna z najbardziej prężnych gospodarek świata. Niewątpliwie Brazylia od po-
czątku obecnego stulecia była wzorem dla gospodarek całego kontynentu. Swoją 
dobrą sytuację zawdzięczała m.in. ekspansji kredytowej i zwolnieniom podatko-
wym w niektórych sektorach, co dodawało rozwojowi dynamiki, ożywiało popyt 
i inwestycje. W Brazylii od początku obecnego stulecia udało się nie tylko znacznie 
ograniczyć problem powszechnego ubóstwa i zmniejszyć rozwarstwienie społecz-
ne, ale także znacząco rozszerzyć klasę średnią, której aspiracje konsumenckie co-
raz skuteczniej napędzają popyt rodzimych producentów oraz cieszą importerów. 
Za pomocą przemyślanych programów pomocy społecznej za prezydentury Luli 
udało się wydobyć z ubóstwa blisko 40 mln obywateli, czyli jedną piątą całego spo-
łeczeństwa, co jest ewenementem na skalę świata. 

Wzrost znaczenia gospodarczego Brazylii na arenie międzynarodowej to 
efekt długotrwałego i skomplikowanego procesu. W ciągu ostatnich lat nieustannie 
koncentrujemy swoją uwagę raczej na perspektywach wzrostu azjatyckich gospoda-
rek wschodzących, zaś daleko idące zmiany w Brazylii przechodzą w dużej mierze 
niezauważone przez mniej wnikliwych obserwatorów międzynarodowych stosun-
ków gospodarczych. W porównaniu do bogactwa studiów i analiz poświęconych 
wzrostowi gospodarczemu Chin i Indii, liczba opracowań dotyczących Brazylii jest 
znikoma. Teraz jednak w centrum uwagi zaczęła się pojawiać, choć z opóźnieniem, 
także Brazylia (Bloch, 2003).  

Brazylia stała się obecnie siódmą potęgą gospodarczą świata, z PKB ponad 
3,5 bln USD (według PPP; IMF 2015), z czego 5,5% dostarcza sektor rolnictwa, 
27,5% przemysł, a 67% usługi (w rolnictwie zatrudnione jest 20%, w przemyśle 
14%, a w usługach 66% siły roboczej, szacowanej na 107,5 mln osób). PKB per 
capita nie jest już tak imponujący – wynosi on 15 435 USD (według PPP, IMF 
2015), co w rankingu państw świata sytuuje Brazylię na 74 pozycji. Dystans dzielą-
cy ją od krajów rozwiniętych, mierzony dochodem per capita, jest zatem nadal 
ogromny, ale konsekwentnie następuje jego zmniejszanie. Jej faktyczne regionalne 
przywództwo gospodarcze w Ameryce Południowej jest niekwestionowane. Poten-
cjał ekonomiczny oraz intensywny rozwój gospodarczy i społeczny Brazylii jest co-
raz częściej doceniany przez aktorów międzynarodowych stosunków gospodar-
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czych i politycznych z innych części świata (Amann, Barrientos, 2014; Brainard, 
Martinez-Diaz, 2009). 

Przekształcenie zacofanej gospodarki eksportowej, a taką była gospodarka 
brazylijska na początku XX wieku, zdominowanej przez kawę i naturalny kauczuk, 
w dynamiczną, przemysłową i innowacyjną potęgę regionalną, coraz skuteczniej 
konkurującą na rynkach globalnych, jest jednym z nielicznych w XX i na początku 
XXI wieku przypadków skutecznego zerwania z „syndromem zacofania”. Brazylia 
spróbowała dołączyć w ten sposób do nielicznej grupy „The Rest” zdolnej zakwe-
stionować dotychczasową dominację „The West” (Amsden, 2001). 

Niestety, w tej chwili brazylijska gospodarka jest w zdecydowanie słab-
szym momencie swojego rozwoju, grozi jej poważna recesja. Brazylia ma problemy 
z utrzymaniem inflacji na bezpiecznym poziomie, a to ogranicza możliwość konty-
nuowania ekspansywnej polityki monetarnej, na czym dotąd kraj opierał koncepcję 
pobudzania wzrostu. Na pewno obecnie Brazylii nie sprzyja też słaba koniunktura 
w światowej gospodarce, klęski żywiołowe i epidemie (susza, ekspansja wirusa Zi-
ka), skandale korupcyjne oraz atmosfera braku zaufania do urzędującej prezydent 
Dilmy Rousseff, co skutkowało uruchomieniem procedury impeachmentu2. 
W skandal korupcyjny związany z Petrobasem uwikłani są wysocy rangą politycy 
z rządzącej koalicji i najpotężniejsi brazylijscy biznesmeni. 

Rozwój gospodarczy Brazylii w ujęciu historycznym 

Obecny poziom rozwoju gospodarczego Brazylii jest wynikiem długotrwa-
łego procesu, zapoczątkowanego w szerszym stopniu przez elity polityczne i gos-
podarcze pod wpływem zewnętrznego szoku spowodowanego Wielkim Kryzysem 
lat trzydziestych XX wieku. W tym też okresie ukształtowane zostały zasadnicze 
ramy cohesive-capitalist state (Kohli, 2004) i instytucjonalne przesłanki umożliwia-
jące politykę odwołującą się do nacjonalizmu gospodarczego (Cardoso, Faletto, 
1979; Bulmer-Thomas, 1994). W kolejnych dekadach, mimo nieuchronnych mody-
fikacji, te właśnie czynniki legły u podstaw gwałtownego przyspieszenia gospodar-
czego, zmian strukturalnych i w ogólnym ujęciu – długofalowych tendencji jej roz-
woju (Liberska, 1989: 60; Baer 2001: 71).  

                     
2 W marcu 2016 roku urzędująca prezydent cieszyła się poparciem 11%, podczas gdy w marcu 
2012 roku jej poparcie wynosiło aż 72% (Int’l Spectacor, internationalspectacor.com; dostęp: 
02.04.2016). 
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Realizując strategię uprzemysłowienia poprzez substytucję importu Brazy-
lia osiągała w latach 1945-1962 wzrost gospodarczy oraz wzrost produkcji przemy-
słowej o ok. 9% rocznie, co przyniosło wzrost udziału przemysłu w tworzeniu do-
chodu narodowego z 20 do 26%, zaś produkcja krajowa zastąpiła skutecznie import 
większości dóbr trwałego użytku. Najbardziej dynamicznie rozwijały się gałęzie 
przemysłu: środków transportu, urządzeń elektrycznych, chemiczny i farmaceu-
tyczny (Liberska, 1989: 81; Baer, 2001: 74). Przestawienie gospodarki na proek-
sportową strategię rozwoju w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku wymagało 
znacznego wzrostu środków finansowych na inwestycje związane z rozbudową in-
frastruktury, bazy surowcowej, potencjału energetycznego, budowę nowych zakła-
dów produkcyjnych i modernizację istniejącego potencjału przemysłowego. Proces 
ten starano się finansować przez wzrost oszczędności krajowych i napływ kapita-
łów zagranicznych, powołano wiele centralnych agend rządowych oraz banki i ins-
tytucje finansowe, które miały decydujący głos w sprawie rozwoju kierunków 
przemysłu, technologii i kształcenia kadr. Scentralizowany system zarządzania go-
spodarką pozwolił na koordynowanie działań różnych sektorów i tworzenie warun-
ków dla szybkiej modernizacji przemysłu poprzez wprowadzanie rozwiązań – jak 
na tamte okoliczności – bardzo innowacyjnych. Szerzej otwarto gospodarkę na na-
pływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Korzystano również z zagranicznych 
kredytów i pożyczek bankowych, co pozwoliło na utrzymanie w pierwszym okresie 
wysokiej stopy inwestycji. Oddziaływanie państwa wiązało się także z kontrolą kie-
runków inwestowania i zakupu zagranicznej technologii (Gocłowska-Bolek, 2007). 
Ważnym elementem polityki przemysłowej był Specjalny Program Rozwoju Ro-
dzimej Technologii (SNDCT), który stanowił formę pomocy państwa w moderni-
zacji zarówno przemysłu państwowego, jak i prywatnego. Import technologii, kon-
trolowany przez państwową agencję INPI, kierowany był głównie do ośmiu dzie-
dzin gospodarki, takich jak: mechanika inżynieryjna, metale, chemikalia, minerały, 
usługi inżynieryjne i konsultingowe, urządzenia elektroniczne i elektryczne, teksty-
lia oraz środki transportu. Ważnym i skutecznym narzędziem promocji eksportu był 
wprowadzony w 1972 roku Specjalny Program Bodźców dla Eksporterów BEFIEX, 
przyznający wiele korzyści finansowych przedsiębiorstwom podejmującym długo-
terminowe zobowiązania eksportowe (Liberska, 1989: 75-77). 

Proeksportowa strategia rozwoju prowadziła do dynamicznego wzrostu 
produkcji przemysłowej, wykorzystującej coraz bardziej nowoczesne rozwiązania. 
W latach 1965-1980 produkcja przemysłowa rosła średnio rocznie o około 10%, 
a w niektórych latach cudu gospodarczego sięgała 14%, zaś wielkość produkcji 
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przemysłowej w dwudziestoleciu 1960-1980 wzrosła czterokrotnie (przy cenach 
stałych), przy czym najwyższy wzrost produkcji dotyczył przemysłu maszynowego, 
chemicznego, produkcji żywności i środków transportu. Widocznym efektem przy-
jęcia strategii proeksportowej była zarówno zmiana struktury produkcji, jak i han-
dlu zagranicznego Brazylii. Programy finansowania inwestycji doprowadziły do in-
tensywnego rozwoju wybranych gałęzi przemysłu. Chociaż brazylijski rząd nie 
zdołał opracować i wdrożyć w tym okresie spójnej centralnej polityki wspierania 
innowacyjności, to zaczątki takiej polityki zostały stworzone (Sachs, Wilhelm, Pin-
heiro, 2009: 58). 

TABELA 1. STOPA WZROSTU GOSPODARCZEGO BRAZYLII  
W LATACH 1950-2013 

Lata Stopa wzrostu 

1950-1959 7,1% 

1960-1969 6,1% 

1970-1979 8,9% 

1980-1989 3,0% 

1990-1999 1,7% 

2000-2010 3,3% 

2010-2013 3,4% 

Źródło: Ipea, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, http://www.ipea.gov.br. 

Mimo wysokich wskaźników wzrostu gospodarczego (tabela 1) wiele pro-
blemów gospodarczych nie zostało rozwiązanych. Postęp w rozwoju różnych sekto-
rów gospodarki czy regionów był bardzo nierównomierny. Proeksportowa strategia 
rozwoju pogłębiła istniejące już wcześniej różnice. Nastawiano się bowiem nie na 
zrównoważony rozwój kraju, ale na rozwój tych sektorów i tych gałęzi, które gwa-
rantowały szybki wzrost produkcji i wzrost eksportu. Nierówno zostały także roz-
dzielone korzyści ze wzrostu gospodarczego: najbogatsze warstwy uprzywilejowa-
ne skorzystały dużo bardziej niż grupy biedniejsze. Udział 1% najbogatszej grupy 
w dochodzie narodowym był wyższy niż najbiedniejszego 50% społeczeństwa 
(Sachs, Wilhelm, Pinheiro, 2009: 60). Wysoki wzrost gospodarczy osiągano w wa-
runkach pogłębiającej się nierówności zewnętrznej, co w konsekwencji doprowa-
dziło do kryzysu zadłużenia. Rosnący deficyt budżetowy przełożył się na trudny do 
opanowania wzrost inflacji, która w latach osiemdziesiątych XX wieku osiągnęła 
trzycyfrową wartość. Należy jednak podkreślić, że to właśnie w okresie realizacji 
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strategii proeksportowej wprowadzono – w wybranych branżach – współpracę nau-
ki i przemysłu, stworzono centra naukowo-badawcze i inżynieryjne, sprawnie przy-
gotowujące innowacyjne rozwiązania dla przemysłu, a także zapoczątkowano pla-
nowy rozwój kapitału ludzkiego (Rother, 2011; Roett, 2011). 

Brazylia w poszukiwaniu innowacyjności gospodarczej  

Na innowacyjność gospodarki brazylijskiej składa się dzisiaj dynamiczny 
rozwój sektorów, które w okresie strategii substytucji importu (w mniejszym zakre-
sie) oraz strategii proeksportowej (w większym zakresie) doczekały się planowych 
inwestycji w B+R oraz z powodzeniem przygotowały sobie zaplecze inżynieryjno-
badawcze, zdolne reagować stosunkowo szybko na zmieniające się zapotrzebowa-
nie zgłaszane przez rynek. Do dziś w awangardzie branż innowacyjnych pozostają, 
poza sektorem paliw tradycyjnych i biopaliw, dynamicznie rozwijające się sektory: 
stalowy, motoryzacyjny i lotniczy (Wierżyński, 2012: 2). Zwłaszcza obserwacja 
sektora lotniczego z perspektywy historycznej jest dowodem na to, że Brazylia 
przestaje być gospodarką surowcową, a staje się w coraz większym stopniu nowo-
czesną gospodarką opartą na wiedzy. Brazylijski koncern lotniczy Embraer jest 
czwartym na świecie największym producentem samolotów i jednym z niekwestio-
nowanych liderów innowacyjności w swojej branży. Państwowy Petrobras, gigant 
petrochemiczny oraz Vale, operujący w sektorze wydobywczym, stały się w waż-
nymi latynoamerykańskimi i globalnymi graczami na rynku energetycznym i pio-
nierami w zakresie skomplikowanych technologii (np. odwiertów ultra-głębino-
wych w przypadku Petrobras). Brazylijskie firmy coraz częściej znajdują się w czo-
łówce tak nowoczesnych branż, jak biotechnologia (np. Visiontech, Bioclin) czy IT 
(np. FUMSOFT) („Energy in Brazil”, 2013: 31-34). Obecnie najważniejszym 
ogniwem instytucjonalnym systemu jest rządowa agencja FINEP, utworzona już 
w 1967 roku, a prowadząca obecnie kilka ważnych programów: Inova Brasil („In-
nowacyjna Brazylia”), Juro Zero („Zero odsetek”), Subvenção Economica („Pro-
gram kapitału zalążkowego”) oraz Incubadora de Fundos Inovar („Inkubator inno-
wacji”). Drugą ważną instytucją jest Stowarzyszenie Parków Naukowych i Inkuba-
torów Przedsiębiorczości ANPROTEC, zrzeszające obecnie ponad 400 podmiotów. 
Obecnie Brazylia wdraża nowy program strukturalny, Brasil Major, który z założe-
nia ma poprawić konkurencyjność gospodarczą kraju w najbliższych latach. Klu-
czowym elementem programu jest wspieranie innowacyjności najważniejszych sek-
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torów, korzystających z polityki innowacyjności: IT i ICT, przemysłu wydobyw-
czego, sektora motoryzacyjnego, rolnictwa. Program zakłada również systematycz-
ne podnoszenie nakładów państwa na badania i rozwój; w 2012 roku w Brazylii 
wydatki na B+R wynosiły ponad 24 mld USD, co odpowiada 1,19% PKB (w 2002 
ten wskaźnik wynosił ledwie 0,86% PKB). Brazylia na przestrzeni kilku najbliż-
szych lat chce pod tym względem dojść do poziomu najwyżej rozwiniętych państw 
świata, czyli blisko 2% PKB (por. wykres 1). 

WYKRES 1. WYDATKI WYBRANYCH PAŃSTW NA R&D W LATACH 2000-2012 (JAKO PROCENT PKB) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Światowego http://data.worldbank.-
org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS/countries/1W-BR?display=default (dostęp: 24.02.2016). 

Brazylia przeznacza znaczne środki na finansowanie nauki i B+R tj. około 
1,2% PKB, co przy ogromnym produkcie krajowym jest sumą imponującą. Jednak 
nie ulega wątpliwości, że kraj ten ma ciągle wiele do nadrobienia, co pokazują ze-
stawienia w postaci Indeksu Innowacyjności Komisji Europejskiej3. Z pewnością 

                     
3 Wskaźnik obliczany rokrocznie przez Komisję Europejską dla państw unijnych i 10 krajów 
spoza UE – w przypadku Brazylii nie jest imponujący, zwłaszcza w zestawieniu z liderami tego 
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wciąż wykazuje się niedostateczną innowacyjnością zwłaszcza w takich obszarach, 
jak: współpraca publiczno-prywatna przy projektach naukowo-badawczych, sektor 
B+R, liczba zgłaszanych patentów, licencji, znaków towarowych i pozostałych 
znaków ochrony własności intelektualnej. Cieszy fakt, iż rośnie wskaźnik skolary-
zacji, systematycznie, choć powoli podnosi się poziom szkolnictwa na poziomie 
podstawowym, gdy tymczasem wciąż poważnym wyzwaniem pozostaje reforma 
szkolnictwa wyższego: boom edukacyjny ostatnich lat doprowadził do powstania 
wielu prywatnych szkół, w tym również uczelni wyższych, czego niezamierzoną 
konsekwencją stał się jednak ogólny spadek jakości kształcenia. Interesującym po-
mysłem przeciwdziałania tej tendencji jest program Ciência sem Fronteiras („Nau-
ka bez granic”), w ramach którego rząd zamierza sfinansować w ciągu czterech lat 
stypendia zagraniczne dla 100 tys. studentów na wybranych uczelniach Stanów 
Zjednoczonych i Europy. 

Brazylijski narodowy system innowacji  

Na tempo rozwoju innowacyjności Brazylii miały wpływ różnorodne uwa-
runkowania, takie jak: historia, zasoby naturalne, rozmiar rynku, zróżnicowanie 
geograficzne, ekologiczne, demograficzne, rosnąca klasa średnia. Rząd wprowadzał 
kilkukrotnie programy, które miały na celu rozwój wybranych sektorów gospodarki 
zaawansowanych technologicznie, jak biopaliwa czy wydobycie podmorskich złóż 
ropy naftowej, co przyczyniło się do uzyskania przez Brazylię niekwestionowanej 
pozycji lidera w zakresie STI (ang. science, technology and innovation) w regionie.  

W ostatnich latach Brazylia wdrożyła szereg polityk w zakresie edukacji, 
nauki i innowacyjności, które mają zbudować kapitał ludzki i zintensyfikować roz-
wój kraju w długiej perspektywie i które składają się brazylijski narodowy system 
innowacji: 
˗ poprawa systemu edukacji podstawowej (przedszkola, szkoły podstawowe 

i średnie) w zakresie dostępności i jakości kształcenia; 

˗ nowe systemy ewaluacji (ESM) oraz poprawa dostępności edukacji wyższej 
również dla grup nieuprzywilejowanych (SISU i system kwotowy); 

                                                                                                           
rankingu: Brazylia 0,18; Indie 0,18; Polska 0,29; podczas gdy Korea Płd. 0,68; USA 0,77. Por.: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf (dostęp: 12.03.2015). 
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˗ rozbudowa szkolnictwa wyższego i technicznego: REUNI, PROUNI, Fies, no-
wy IFETs, PRONATEC i rozbudowa „Systemu S” dotyczącego finansowania 
edukacji wyższej; 

˗ program stypendialny w szkolnictwie wyższym „Nauka bez Granic” ukierun-
kowany na dziedziny z zakresu STEM (CsF, 101 tys. stypendiów zagranicznych 
w trzy lata, kolejna faza programu została zawieszona z powodu braku środków 
finansowych); 

˗ rozbudowa systemu edukacji wyższej na poziomie magisterskim; rozpowszech-
nienie studiów magisterskich wśród młodzieży oraz pracowników wykwalifi-
kowanych z dłuższym stażem zawodowym; 

˗ kwoty produktywności i zamówienia publiczne: system ogólny, INCT, Proinfra; 

˗ programy pomocy społecznej: IV CNCT, ENCTI, pomoc warunkowa CCT; 

˗ polityka finansowania rozwoju (BNDES/FINEP): Inova Empresa (Programa 
Nacional de Plataformas…, b/d). 

Rozwój innowacyjności Brazylia realizuje głównie poprzez tworzenie cen-
trów innowacyjności w postaci parków technologicznych ze wsparciem rządowym, 
instytucji edukacji wyższej oraz technicznej, a także przedsiębiorstw prywatnych, 
spełniających określone wymogi inwestowania w innowacyjność. Niektóre spośród 
najbardziej efektywnych inicjatyw to: 

Instytuty Innowacyjno ści Senai (ISI) 
Narodowy Serwis Praktyk Przemysłowych (Serviço Nacional de Aprendi-

zagem Industrial – Senai) został utworzony przez prezydenta Getúlio Vargasa 
w 1942 roku w celu wyszkolenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów zdol-
nych do zbudowania bazy przemysłowej Brazylii, w tym w zakresie tzw. „przemy-
słów raczkujących”, co wpisywało się w ówcześnie realizowaną strategię substytu-
cji importu. Dzisiaj w ramach Senai przewiduje się docelowo uruchomienie 50 Ins-
tytutów Innowacyjności Senai (ISIs), które mają przyczynić się do zintegrowanego 
rozwoju produktów, procesów, badań stosowanych, kompleksowych rozwiązań 
problemów technicznych, a także antycypowania trendów w rozwoju technologii. 
Misją Senai jest promowanie profesjonalnej edukacji technicznej, innowacji i trans-
feru technologii przemysłowych, co ma przyczynić się do zwiększenia konkuren-
cyjności przemysłu brazylijskiego. ISIs są alokowane przede wszystkim w ośmiu 
dziedzinach: produkcja, mikroelektronika, inżynieria powierzchni, fotonika, mate-
riały i komponenty, technologie komunikacyjne i informatyczne, technika budow-
lana, energetyka i obronność (http://www.senaipr.org.br/o-senai/conheca/; dostęp: 
1.04.2016). 
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Brazylijskie Przedsiębiorstwo dla Badań Przemysłowych 
i Innowacyjności (Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação 
Industrial – Embrapii) 
Embrapii jest stosunkowo młodą inicjatywą, powołaną w 2013 roku w od-

powiedzi na wyzwania globalizacji, w tym potrzebę stymulowania innowacyjności 
przemysłu brazylijskiego, który – mimo dużych inwestycji finansowych – w mię-
dzynarodowych rankingach konkurencyjności pozostaje wciąż na odległych pozy-
cjach. Embrapii przyjmuje za swoje główne zadanie udzielenie wsparcia, w wybra-
nych specjalnościach, instytucjom naukowym i technicznym, zarówno publicznym, 
jak i prywatnym, podejmując finansowanie projektów badawczych w zakresie roz-
woju technologii innowacyjnych we współpracy z partnerami prywatnymi z sektora 
przemysłowego. Organizacja ta ma brać udział w podziale ryzyka w prekonkuren-
cyjnej fazie innowacyjności. Została powołana w celu pobudzenia rozwoju przemy-
słu brazylijskiego do innowacyjności, co ma przyczynić się do zwiększenia przewa-
gi konkurencyjnej przedsiębiorstw brazylijskich na rynkach krajowych i międzyna-
rodowych (http://embrapii.org.br/; dostęp 3.04.2016). 

Parki  Technologiczne 
Według danych Ministerstwa Nauki, Technologii i Innowacyjności 

(MCTI) z 2014 roku, w Brazylii działa 28 parków technologicznych. Następne 
28 parków czeka na otwarcie w najbliższym czasie, zaś kolejne 24 są w fazie pro-
jektowej. 84% z istniejących parków technologicznych jest umiejscowionych na 
południu i południowym wschodzie kraju. Na terenie parków ulokowanych jest 939 
firm, które tworzą około 30 tys. miejsc pracy. Cechą charakterystyczną jest wysoki 
udział wśród osób zatrudnionych pracowników z dyplomem magistra lub doktora, 
co jest ewenementem w środowisku biznesowym Brazylii.  

Większość inwestycji w parki technologiczne jest udziałem rządu i muni-
cypiów. Suma inwestycji w parki technologicznie wyniosła RS$5,8 mld, z czego 
22% pochodzi z budżetu federalnego, 42% z budżetów miast, a dalsze 36% z sekto-
ra prywatnego. W parkach lokowane są firmy należące do różnych sektorów, w tym 
w szczególności do sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych, energe-
tyki, paliw, biotechnologii, medycznego, ale również należy wspomnieć o aeronau-
tyce, agrobiznesie i technologiach związanych ze środowiskiem naturalnym 
(http://dwih.com.br/en/brazil-centers-innovation; dostęp 3.04.2016). 
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Narodowy Program Platform Wiedzy 
W 2014 roku brazylijskie Ministerstwo Nauki, Technologii i Innowacyjno-

ści (MCTI) ogłosiło Narodowy Program Platform Wiedzy (Programa Nacional de 
Plataformas do Conhecimento – PNPC), który ma stworzyć warunki do efektywnej 
współpracy sektora B+R z firmami prywatnymi (Programa Nacional: 4). Platformy 
mają być budowane z zachowaniem logiki problem-solving, gdzie siłą przewodnią 
będzie popyt zgłaszany przez firmy prywatne, przy zachowaniu priorytetów strate-
gii rozwoju Brazylii. Powinny one generować wiedzę, produkty i procesy o istot-
nym wpływie na naukę, na poziom życia ludzi i rozwój kraju. W ciągu dziesięciu 
lat ma powstać 20 takich platform, rozwijających innowacyjność przede wszystkim 
w trzech branżach: rolnictwo, zdrowie i energia, a w dalszej kolejności: aeronauty-
ka, zaawansowane rzemiosło, TICs, wyposażenie łodzi podwodnych, rozwój regio-
nu Amazonii, sektor wydobywczy i obronny.  

Konkurencyjność międzynarodowa Brazylii 

W kontekście przemian we współczesnej gospodarce światowej, w szcze-
gólności pamiętając, że współczesny etap rozwoju gospodarki jest zdeterminowany 
poprzez rewolucję informacyjno-telekomunikacyjną, szczególną rolę należy przypi-
sać znaczeniu innowacji i innowacyjności w kształtowaniu międzynarodowego po-
działu pracy oraz konkurencyjności międzynarodowej. Innowacyjność stanowi siłę 
napędową zmian zachodzących we współczesnej gospodarce światowej, stając się 
jednym z głównych (i może także: najważniejszych) wyzwań globalizacji. 

Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w porównaniu do innych państw jest 
współcześnie w dużym stopniu uwarunkowane szybkością pojawiania się na rynku 
nowych podmiotów gospodarujących oraz innowacji. Lokata danego państwa 
w rankingach konkurencyjności zależy od szybkiego wprowadzania nowych roz-
wiązań technologicznych, organizacyjnych, zarządzania, ale też od umiejętności 
wykorzystywania ich do osiągnięcia sukcesu komercyjnego. Głównymi beneficjen-
tami korzyści z globalizacji są podmioty o najwyższym poziomie rozwoju, a ten jest 
we współczesnej gospodarce światowej determinowany przez innowacyjność. 

Według Global Competitiveness Report 2014-2015 najbardziej konkuren-
cyjnymi gospodarkami Ameryki Łacińskiej są: Chile (na 33 pozycji w rankingu 
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państw świata), Panama (48), Kostaryka (51) i Barbados (55)4. Brazylia zajmuje 
57 miejsce, co oznacza, że spadła w rankingu o jedną pozycję w stosunku do po-
przedniego roku. Spadek ten spowodowany był niewystarczającą poprawą infra-
struktury transportowej oraz słabnącą sprawnością instytucji rządowych. W tym ro-
ku Brazylia odnotowała wyraźnie słabszą sytuację makroekonomiczną, z powodu 
spadku cen surowców na rynkach międzynarodowych oraz nadal trudnego dostępu 
do finansowania inwestycji z powodu odpływu kapitału zagranicznego. Ponadto, 
słabością Brazylii jest jej system edukacji, zwłaszcza w zakresie zapewniania do-
skonalenia zawodowego wykwalifikowanych pracowników. Niezaprzeczalnym atu-
tem Brazylii jest rozmiar rynku oraz jakość środowiska biznesowego, a także ol-
brzymie pokłady innowacyjności w działalności gospodarczej o wysokiej wartości 
dodanej.  

Czynniki w największym stopniu utrudniające prowadzenie konkurencyj-
nej działalności biznesowej w Brazylii: 
˗ uregulowania podatkowe (wartość wskaźnika: 18,2); 

˗ restrykcyjne regulacje rynku pracy (15,0); 

˗ nieadekwatna infrastruktura (15,0); 

˗ wysokość stawek podatkowych (13,5); 

˗ niesprawna administracja rządowa (12,8); 

˗ korupcja (8,8); 

˗ niedostatecznie wykwalifikowana siła robocza (6,1); 

˗ dostęp do finansowania (3,4). 

Na wykresie 2 przedstawione zostały wskaźniki składowe ogólnego wskaź-
nika konkurencyjności międzynarodowej w Brazylii. Z zestawienia wynika, że tyl-
ko w niewielu kategoriach Brazylia wypada lepiej niż średnia dla Ameryki Ła-
cińskiej (rozmiar rynku, szkolnictwo wyższe). Poziom innowacji wciąż pozostaje 
niski (3,5 w siedmiostopniowej skali), co znacznie utrudnia skuteczne konku-
rowanie firm brazylijskich na rynkach międzynarodowych. 

 

 

 

 

                     
4 Polska została sklasyfikowana w tym rankingu na 43 pozycji, osiągając 4,5 punktu na 7 moż-
liwych. Por. http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/ (dostęp: 
03.08.2015). 
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WYKRES 2. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW KONKURENCYJNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ W BRAZYLII  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Global Competitiveness Report 2014-2015, 
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015 (dostęp: 03.02.2016). 

Warto wspomnieć także o Rankingu Gospodarek Innowacyjnych Bloom-
berga, wykorzystującym Bloomberg Innovation Index (Jamrisko, 2016). W najnow-
szej edycji tego rankingu czołową pozycję zajęła – niezmiennie od lat na pierw-
szym miejscu – Korea Południowa (uzyskując 91,31 pkt.), lider w zakresie udziału 
przemysłu w tworzeniu PKB oraz poziomu szkolnictwa wyższego (rolę odegrała 
duża liczba studentów oraz absolwentów nauk ścisłych). Gorzej Koreańczycy radzą 
sobie z produktywnością. Wydajność pracowników z tego państwa można uznać za 
przeciętną, bo pod tym względem zajęli dopiero 39 pozycję. Natomiast w kategorii 
wydatki na badania i rozwój Korea zajmuje także wysokie, drugie miejsce, inwestu-
jąc ogromne środki w rozwój technologii i badania naukowe. Polska znalazła się na 
23 pozycji tego rankingu (z 71,64 pkt.), co oznacza skok o dwa oczka do góry. Bio-
rąc pod uwagę wydatki na badania i rozwój, Polska zajęła 36 miejsce, udział prze-
mysłu w tworzeniu PKB oceniono na 17 pozycję, a produktywność na 28. Ocena 
poziomu szkolnictwa wyższego dała 26 pozycję. Klasyfikacja wykazała, że brakuje 
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wciąż badaczy, ponieważ ich „koncentracja” pozycjonuje kraj poniżej średniej. Na-
tomiast pod względem rejestracji patentów Polska zajęła 21 miejsce.  

Klasyfikacja Bloomberga ilustruje, że podział na bogatą Północ i uboższe 
Południe wciąż jest aktualny. Afryka znajduje się na końcu rankingu: Tunezja zaj-
muje 46 miejsce, a Maroko 48. Ameryka Łacińska reprezentowana jest tylko przez 
Argentynę, która zajęła przedostatnią pozycję: 49. Na najbardziej innowacyjną 
„dziesiątkę” składają się gospodarki europejskie (sześć) czy azjatyckie (trzy). Bra-
zylia nie doczekała się sklasyfikowania w tym prestiżowym rankingu 50 najbardziej 
innowacyjnych gospodarek świata.  

Podsumowanie 

Zauważyć należy, że pomimo wysiłków kolejnych rządów Brazylii w pod-
niesienie poziomu innowacyjności, w tym zwłaszcza intensywnych inwestycji 
w ostatniej dekadzie, na rezultaty trzeba będzie jeszcze poczekać. Brazylia plasuje 
się raczej w środkowej części międzynarodowych rankingów konkurencyjności czy 
innowacyjności i podjęcie skutecznej konkurencji w środowisku międzynarodowym 
nie jest łatwe. Polityka wspierania innowacyjności była w Brazylii wspierana przez 
dziesięciolecia, od czasów stosowania strategii substytucji importu i w większym 
stopniu w czasach realizowania strategii proeksportowej. Umożliwiło to rozwój 
sektora B+R, ale tylko w wybranych dziedzinach, które znajdowały się na liście 
priorytetów rządowych. Niewątpliwie innowacyjność można uznać za jeden z waż-
nych determinantów rozwoju kraju, jednak konieczne są dalsze inwestycje oraz 
programy zachęt i bodźców zwłaszcza dla sektora prywatnego, aby zechciał uczest-
niczyć w tym procesie.  

Obecnie Brazylia znajduje się w trudnej sytuacji gospodarczej i politycznej 
i trudno wyrokować, kiedy uda jej się wyjść z kryzysu. Spadek tempa wzrostu go-
spodarczego jest bardzo wyraźny (por. tabela 2), a oznak kryzysu jest znacznie wię-
cej. Jednak należy podkreślić, że pomimo problemów finansowych, większość pro-
gramów wspierania innowacyjności została utrzymana i tylko w niewielkim stopniu 
korzystają one ze zmniejszonego wsparcia ze strony rządu (niektóre programy zo-
stały zawieszone, np. program stypendialny „Nauka bez Granic”). Pozwala to na 
wysunięcie optymistycznej prognozy, że konsekwentna polityka innowacyjności 
pozwoli Brazylii na szybsze ożywienie gospodarcze w następnych miesiącach i lep-
sze wykorzystanie możliwości, które niesie świadome włączenie się w globalizację. 
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TABELA 2. STOPA WZROSTU GOSPODARCZEGO W BRAZYLII W LATACH 2010-2016 

Lata Stopa wzrostu 

2010 7,6% 

2011 3,9% 

2012 1,7% 

2013 2,7% 

2014 0,1% 

2015 -3,1% 

2016* -3,2% 

Źródło: The Int’l Spectacor, internationalspectacor.com (dostęp 02.04.2016). 
* Prognoza. 
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