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Identyfikacja obszaru i celu badawczego pracy

We współczesnym coraz bardziej złożonym i współzależnym świecie pro-
blemy gospodarcze, polityczne i społeczne wymagają znalezienia i zastoso-
wania najbardziej efektywnych rozwiązań. Ewolucja innowacyjności i konku-
rencyjności międzynarodowej jest ważnym aspektem przemian globalnych, 
regionalnych i narodowych. Procesy rosnącego współuzależnienia w świa-
towej gospodarce wpływają na wzrost znaczenia innowacyjności jako jed-
nego z podstawowych czynników międzynarodowej przewagi konkurencyj-
nej państw. O istotności problemu świadczy fakt, że polityka innowacyjna 
doczekała się wielu analiz naukowych i testów praktycznych i dziś posługuje 
się kompleksowym instrumentarium prawnym i finansowym oraz korzysta 
z nieustannego zainteresowania polityków, ekonomistów i przedsiębiorców, 
stwarzając nowe możliwości rozwoju gospodarek i społeczeństw, w tym także 
poprzez wzmocnienie konkurencyjności międzynarodowej.

Chociaż wysoka innowacyjność kojarzy się przede wszystkim z najszybciej 
rozwijającymi się i najbogatszymi gospodarkami, jak Stany Zjednoczone, nie-
które państwa Unii Europejskiej czy „azjatyckie tygrysy”1, to polityka inno-
wacyjna stała się w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania państw 
zaliczanych do grupy rozwijających się, w szczególności zyskując rosnącą 
popularność w Ameryce Łacińskiej. Od początku obecnego stulecia polityka 
innowacyjna uważana jest za politykę o znaczeniu strategicznym w wielu kra-
jach regionu, które w systemowym podnoszeniu poziomu konkurencyjności2 

1 Wśród najbardziej innowacyjnych gospodarek świata w globalnym rankingu inno-
wacyjności (ang. Global Innovation Index, GII) przodują: Szwajcaria, Szwecja, Stany 
Zjednoczone, Wielka Brytania i Holandia, podczas gdy Brazylia została sklasyfikowana 
na 66. miejscu (World Bank, 2019).

2 W globalnym rankingu konkurencyjności (ang. Global Competitiveness Index, GCI) 
przygotowywanym przez Światowe Forum Gospodarcze (WEF, 2019) pod względem 
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poprzez odpowiednio skonstruowaną politykę innowacyjną upatrują swoich 
szans na przyspieszenie rozwoju gospodarczego i społecznego3. Jak wskazano 
w jednym z dokumentów programowych przygotowanych przez Organizację 
Państw Iberoamerykańskich na rzecz Edukacji, Nauki i Kultury (hiszp. Orga-
nización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura, OEI) „(w)iedza naukowo-techniczna jest jednym z głównych atutów 
współczesnych społeczeństw i niezbędnym elementem wspierania rozwoju 
gospodarczego i społecznego. Nauka, technologia i innowacje stały się nie-
zbędnymi narzędziami transformacji struktur produkcyjnych, racjonalnej 
eksploatacji zasobów naturalnych, opieki zdrowotnej, żywności, edukacji 
i  innych wymagań społecznych. Kraje Ameryki Łacińskiej mają dziś szansę 
na utrwalenie postępu dokonanego w ostatnich latach i stawienie czoła cze-
kającym wyzwaniom w gospodarce, społeczeństwie, nauce i edukacji. Wiedza 
naukowa i techniczna może w znacznym stopniu przyczynić się do uczynienia 
tego możliwym. Do wyzwań należy podejść strategicznie, długoterminowo 
i dogłębnie, wzmacniając wspólne więzi”4 (OEI, 2012: 5).

Badanie innowacyjności i konkurencyjności jest wyzwaniem szczególnie 
interesującym w odniesieniu do krajów rozwijających się, które poszukują 
swojego miejsca w gospodarce światowej i dążą do przyjęcia najbardziej 
efektywnej strategii rozwoju uwzględniającej specyficzne uwarunkowa-
nia i  wyzwania. W systemach gospodarczych krajów Ameryki Łacińskiej 
w XXI wieku zaczęto uwzględniać politykę innowacyjną, uznając ją za narzę-
dzie poprawy poziomu konkurencyjności. Jednocześnie jednym z najważniej-
szych zjawisk we współczesnej gospodarce światowej, związanym z intensy-
fikacją procesów globalizacyjnych, jest rosnące tempo starzenia się wiedzy 
i postępu technicznego. Procesy te w znacznym stopniu nasiliły i zmieniły 
konkurencję międzynarodową. Aby jej sprostać, również gospodarki laty-

konkurencyjności Brazylia znalazła się na 71. miejscu. W 2019 roku najbardziej konku-
rencyjną gospodarką świata był Singapur, wyprzedzając Stany Zjednoczone, Hongkong, 
Holandię i Szwajcarię.

3 Kompleksową analizę roli nauki, technologii i innowacji w rozwoju gospodarczym 
krajów Ameryki Łacińskiej przedstawiono w artykułach: „Innowacyjność gospodarcza 
i społeczna jako strategia rozwoju Ameryki Łacińskiej w perspektywie historycznej” 
(Gocłowska-Bolek, 2014), „Nowa strategia rozwoju Ameryki Łacińskiej w dobie interna-
cjonalizacji” (Gocłowska-Bolek, 2016) oraz monografii: „Ameryka Łacińska w poszuki-
waniu nowej strategii rozwoju. Nauka, technologie i innowacje w budowaniu gospodarki 
opartej na wiedzy” (Gocłowska-Bolek, 2017a). Niniejsza monografia stanowi rozwinięcie 
i pogłębienie jednego z wówczas poruszonych wątków.

4 Tłumaczenie własne autorki. Jeśli nie zaznaczono inaczej, kolejne cytaty w mono-
grafii również są tłumaczeniami własnymi autorki.
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noamerykańskie są zmuszone do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań 
i wspierania rozwoju technologii i innowacji. W politykach wielu krajów laty-
noamerykańskich innowacyjność zyskała najwyższy priorytet jako kluczowy 
czynnik wzrostu konkurencyjności i rozwoju gospodarczego. Obserwujemy 
zatem nowy fenomen w odniesieniu do krajów latynoamerykańskich, które 
jako główny kierunek rozwoju wskazują budowanie gospodarki opartej na 
wiedzy, najwyższy priorytet przypisując rozwojowi nauki, technologii i inno-
wacji (Gocłowska-Bolek, 2017a).

Przypadkiem szczególnie wartym zainteresowania w tym kontekście jest 
Brazylia. Przekształcenie zacofanej gospodarki eksportowej, zdominowa-
nej przez eksport kawy i naturalnego kauczuku, jaką była gospodarka bra-
zylijska na początku XX wieku, w stosunkowo dynamiczną, przemysłową 
i innowacyjną potęgę regionalną coraz skuteczniej konkurującą na rynkach 
globalnych, jest jednym z nielicznych w XX i na początku XXI wieku przy-
padków zerwania z syndromem zacofania i przejścia do grupy ważnych 
aktorów stosunków międzynarodowych. Chociaż w tej chwili brazylijska 
gospodarka jest w słabszym momencie swojego rozwoju, w stanie recesji 
gospodarczej, perspektywy powrotu na ścieżkę wzrostu wydają się rzeczy-
wiste.

Głównym celem badawczym niniejszej monografii jest zatem komplek-
sowa ocena polityki innowacyjnej, w szczególności roli tej polityki w pod-
noszeniu konkurencyjności międzynarodowej Brazylii oraz przedstawienie 
obecnego poziomu innowacyjności i konkurencyjności Brazylii na tle regio-
nalnym i globalnym z jednej strony jako wyniku unikatowej kontynuacji roz-
woju gospodarczego i społecznego, i – mimo krótkotrwałych załamań – kon-
sekwencji we wspieraniu innowacyjności, realizowanej z różnym nasileniem 
od 1985 roku, z drugiej zaś jako niezaprzeczalnego novum w odniesieniu do 
możliwości osiągnięcia wyższego poziomu rozwoju gospodarczego i społecz-
nego. Ma temu służyć nowa, nietradycyjna interpretacja obecnego etapu roz-
woju Brazylii rozumiana jako skutek długookresowego realizowania polityki 
innowacyjnej.

Przesłanki i uwarunkowania podnoszenia konkurencyjności międzynaro-
dowej Brazylii jako wyniku implementacji jej polityki innowacyjnej są ściśle 
powiązane z jej cechami strukturalnymi. Zarówno jej specyfika wewnętrzna, 
jak też znaczenie międzynarodowe w ujęciu regionalnym i globalnym uza-
sadniają wybór Brazylii jako studium przypadku dla zbadania skuteczności 
polityki innowacyjnej. Ze względu na fakt, że polityka innowacyjna stanowi 
przykład polityki publicznej, konieczne jest dokonanie analizy efektywności 
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wysiłków podejmowanych przez państwo w obszarze podnoszenia poziomu 
innowacyjności gospodarki w ujęciu historycznym i współcześnie. Pokreślone 
zostaną implikacje doświadczenia Brazylii dla szeroko rozumianej koncepcji 
rozwoju gospodarczego i zmian społecznych, które w dużym stopniu wyni-
kają z zastosowania polityki innowacyjnej.

Kwestiom rozwoju gospodarczego krajów Ameryki Łacińskiej poświęcono 
wiele studiów, o różnym stopniu ogólności, jednak nie obejmują one całości 
zagadnienia interesującego autorkę. Brak jest też nie tylko w literaturze pol-
skiej, ale również światowej, jak dotąd, całościowego opracowania w postaci 
monograficznej, łączącego krytyczne spojrzenie na kwestie poszukiwania 
efektywnej polityki innowacyjnej z próbą osiągnięcia wyższego poziomu kon-
kurencyjności w perspektywie historycznej i obecnie. Prezentowana mono-
grafia jest próbą uzupełnienia tej luki.

Autorka pragnie przyczynić się do rozwinięcia badań i popularyzacji wyni-
ków analiz dotyczących polityki innowacyjnej oraz jej wpływu na konkuren-
cyjność międzynarodową, które mogą znaleźć kontynuację w przyszłych tren-
dach badawczych, zwłaszcza w zakresie porównania polityki innowacyjnej 
i konkurencyjności Brazylii i krajów europejskich, w tym Polski.

Dotychczasowe wyniki badań przedstawiane i weryfikowane były już wcze-
śniej na konferencjach o zasięgu międzynarodowym i krajowym zarówno 
w Ameryce Łacińskiej, jak w Europie oraz w trakcie organizowanych przy 
udziale autorki sesji tematycznych i seminariów naukowych poświęconych 
współczesnym gospodarkom latynoamerykańskim, w tym zwłaszcza roli inno-
wacyjności w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, zaś częściowe rezul-
taty i wnioski z badań znalazły odzwierciedlenie także w kilku wcześniejszych 
publikacjach naukowych.

Przegląd literatury – stan badań nad problematyką polityki 
innowacyjnej Brazylii

Polityka innowacyjna jako przedmiot zainteresowania badaczy pojawiła 
się w literaturze naukowej po II wojnie światowej wraz z instytucjonalizacją 
publicznego wsparcia dla nauki oraz badań i rozwoju (B+R), równolegle do 
podejmowanych prób wypracowania nowej wizji roli państwa. Istotny wpływ 
na kształt polityki naukowej, która stała się podbudową polityki innowacyj-
nej po II wojnie światowej wywarł zwłaszcza raport „Science. The Endless 
Frontier”, przygotowany przez dyrektora centralnego rządowego ośrodka 




