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Streszczenie:  
Przed rządami państw latynoamerykańskich stoi nie-
zwykle trudne zadanie wypracowania modelu takiego 
oddziaływania na naukę, który w sposób optymalny 
przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju 
społecznego, przy jak najlepszym wykorzystaniu nie-
dostatecznych środków na badania naukowe, jednocze-
śnie mając na uwadze specyfikę problemów niedoro-
zwoju społecznego i ekonomicznego poszczególnych 
krajów. Dla zrozumienia dzisiejszych wyzwań rozwoju 
gospodarczego i społecznego ważne jest prześledzenie 
rozwoju nauki i technologii w perspektywie historycz-
nej. W artykule przedstawiono rozwój polityki nauko-
wej oraz polityki technologii i innowacji do końca 
ubiegłego stulecia, ze szczególnym uwzględnieniem 
drugiej połowy XX wieku, kiedy intensywnie rozwija-
no myśl naukową, nawet jeśli nie wszystkie plany jej 
wdrożenia mogły zostać zrealizowane. Zwłaszcza wy-
darzenia ostatnich dwóch dekad ubiegłego stulecia: 
kryzys zadłużeniowy i w jego następstwie przyjęcie 
neoliberalizmu miały zasadnicze znaczenie dla dalsze-
go rozwoju polityki naukowej. Analizując latynoame-
rykańską myśl dotyczącą nauki, technologii i innowa-
cji, prześledzono prace najważniejszych badaczy wy-
wodzących się z regionu oraz określono wpływ orga-
nizacji międzynarodowych oraz instytucji krajowych 
na kształtowanie endogenicznej polityki naukowej. 

Abstract:  
Latin American governments have to address an ex-
tremely difficult challenge to develop a model of sci-
ence impacting that will optimally contribute to eco-
nomic growth and social development with the best 
use of insufficient resources for research, taking into 
account the specific nature of the problems of social 
and economic underdevelopment in individual coun-
tries. To understand today's issues of economic and 
social development, it is important to trace the devel-
opment of science and technology in a historical per-
spective. The paper presents the development of sci-
ence policy and technology & innovation policy up to 
the end of the last century, with a special focus on the 
second half of the twentieth century, when scientific 
thought was intensified, even if not all plans for its 
implementation could have been implemented. Espe-
cially the occurrences of the last two decades of the 
last century: the debt crisis and the subsequent adop-
tion of neo-liberalism were crucial for the further de-
velopment of science policy. While analyzing Latin 
American thought on science, technology and innova-
tion, the works of the most important researchers 
from the region were considered and the impact of in-
ternational organizations and national institutions on 
the development of endogenous science policy was 
investigated. 
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Wstęp 

Nauka i innowacje stanowią ważne elementy rozwoju społecznego i gospo-
darczego i znajdują się w obszarze zainteresowania polityków i ekonomistów na 
świecie przynajmniej od zakończenia drugiej wojny światowej. Rozwój nauki 
i technologii wymaga odpowiedniej polityki, która pozwoli wypracować skuteczne 
podejście w zakresie systemowego wykorzystania prac badawczo-rozwojowych nie 
tylko dla osiągnięcia szybszego wzrostu gospodarczego, ale też dla redukcji ubó-
stwa, poprawy trwałości środowiska naturalnego i sprawiedliwości społecznej. 
Również w Ameryce Łacińskiej wskazuje się dziś właśnie na naukę, technologie 
i innowacje jako czynniki determinujące tempo rozwoju, zaś priorytetem rządów 
jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Region latynoamerykański – w przy-
padku poszczególnych krajów w różnym zakresie – już w poprzednich dekadach 
stworzył podstawy dla przyjęcia takiej strategii, chociaż znaczenie nauki i techno-
logii oraz wspieranie innowacji nigdy wcześniej nie zyskały znaczenia prioryteto-
wego, jak to ma miejsce obecnie. 

Pomimo wcześniejszych prób – mniej i bardziej udanych w przypadku po-
szczególnych krajów – wprowadzenia podejścia systemowego do rozwoju nauki, 
Konsens Waszyngtoński oraz strategia neoliberalna, dominująca w regionie latyno-
amerykańskim przez ostatnie dwie dekady XX stulecia, zasadniczo pomijały zna-
czenie wiedzy i badań naukowych dla rozwoju gospodarczego. Tymczasem modele 
teoretyczne potwierdzone obserwacjami z innych części świata wskazują, że sukces 
w zmniejszaniu luki między krajami rozwijającymi się a rozwiniętymi oraz wystą-
pienie konwergencji są warunkowane nie tylko kapitałem fizycznym, ale przede 
wszystkim wiedzą (Piasecki, 2003: 184). Podstawowym przejawem dzisiejszych 
procesów rozwojowych jest zatem zmiana sposobu myślenia, którą niesie ze sobą 
nauka, technologie i innowacje.  

Niedorozwój i problemy społeczne – w tym powszechne ubóstwo i utrud-
niony dostęp do edukacji – sprawiły przez dekady, że krajom latynoamerykańskim 
wciąż brakuje wykwalifikowanych kadr, zaś niski poziom edukacji i zdolności 
technologicznych utrudniają korzystanie z globalizacji w obliczu szybkich zmian 
w zakresie wiedzy, przepływu informacji, nowych technologii i uniemożliwiają 
podjęcie konkurencji na rynkach globalnych. Ameryka Łacińska po raz kolejny, 
w obliczu zawiedzionych oczekiwań i rozczarowań tak podejściem etatystycznym, 
jak i liberalnym, musi zdefiniować swoją rolę i pozycję we współczesnej gospodarce 
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światowej, kształtowanej przez rewolucję technologiczno-informacyjną i siły globa-
lizacji, jak najlepiej wykorzystując doświadczenia z poprzednich dekad (Gocłows-
ka-Bolek, 2017: 394)1. 

1. Formułowanie pierwszych polityk naukowych  

Rozwój nauki i technologii możemy zaobserwować w Ameryce Łacińskiej 
już w czasach przed konkwistą, zwłaszcza biorąc pod uwagę osiągnięcia trzech 
dominujących kultur prekolumbijskich: Majów, Azteków i Inków oraz ich prekur-
sorów (Sagasti, 1992; Sagasti, 2005)2. Jednak konkwista doprowadziła do przerwa-
nia ciągłości rozwoju i postępu technologicznego kultur tubylczych oraz syste-
mowego, masowego zniszczenia (z nielicznymi wyjątkami) istniejących zdobyczy 
nauki. 

W czasach kolonialnych rozwój w tym zakresie charakteryzował się bardzo 
niewielką dynamiką i był zasadniczo podporządkowany czynnikom zewnętrznym 
w stosunku do regionu. Natomiast w pierwszych dziesięcioleciach po uzyskaniu 
niepodległości kraje Ameryki Łacińskiej musiały swoje wysiłki ukierunkować na 
stworzenie autonomicznych systemów państwowych i gospodarczych, które zostały 
ukształtowane mniej więcej do lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wie-
ku. Dopiero wtedy można było poświęcić więcej uwagi powołaniu innych instytu-
cji, w tym również budowie początków systemu szkolnictwa wyższego i nauki. 

W niektórych krajach Ameryki Łacińskiej potrzebę wzmocnienia środo-
wisk naukowych zauważono już przed drugą wojną światową lub tuż po niej, powo-
łując różnego rodzaju stowarzyszenia rozwoju nauki, często przybierające nazwy 
Asociación para el Avance de la Ciencia (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Nauki) 
lub podobne. Wczesne organizacje i stowarzyszenia tego typu zostały utworzone 
m.in. w Peru (1922), Argentynie (1936), Brazylii (1948) i Wenezueli (1950). Na 
tym tle wyjątkiem jest Kuba, gdzie Kubańska Akademia Nauk powstała już w 1861 
roku. Stowarzyszenia te odegrały ważną rolę w konsolidacji środowisk naukowych 
istniejących już wcześniej na różnych uczelniach i w różnych odrębnych instytutach 
i pozwoliły przekształcić je w bardziej efektywne lobby (Dagnino 2010; Dagnino, 
Thomas, 1999). 

                     
1 Fragmenty niniejszego artykułu zostały rozwinięte w dłuższej monografii: Gocłowska-Bolek 
(2017). 
2 Całościowe omówienie rozwoju technologicznego kultur prekolumbijskich proponuje m.in. 
peruwiański badacz Francisco Sagasti (1992; 2005). 
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O planowym i systemowym rozwijaniu obszaru badań i nauki w przypadku 
Ameryki Łacińskiej możemy mówić od lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
XX stulecia, gdy wiele krajów, wykorzystując wskazania UNESCO oraz wcześniej-
sze światowe trendy w tym zakresie, a w szczególności realizując „kontrakt spo-
łeczny dla nauki” zaproponowany przez Vannevara Busha (1945), powołało naro-
dowe rady badań naukowych, krajowe komisje ds. badań i rozwoju bądź też skon-
solidowało instytucje już wcześniej zajmujące się wycinkowymi obszarami badań 
(Dagnino, Thomas, 1999; Vaccarezza, 2002; Jiménez Becerra, 2010; Dagnino 2010; 
Thomas, 2010). Na przykład w Meksyku Narodowa Rada ds. Szkolnictwa Wyższe-
go i Badań Naukowych powstała już w 1935 roku, podczas gdy w pozostałych kra-
jach podobne instytucje utworzone zostały w ciągu następnych dekad: w Brazylii 
Narodową Radę Rozwoju Naukowego i Technologicznego (port. Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq) powołano w 1951 roku, 
a w Wenezueli Instytut Badań Naukowych (hiszp. Instituto Venezolano de Invesiti-
gaciones Científicas, IVIC) w 1951 roku. Argentyna utworzyła Narodową Radę 
Badań Naukowych i Technicznych (hiszp. Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, CONICET) w 1958 roku, Narodowy Instytut Badań Agrar-
nych w 1956 roku, zaś Narodową Komisję ds. Energii Atomowej w 1950 roku.  

Powołanie systemu krajowych instytucji, wspierających rozwój nauki 
i technologii, wpisywało się w szerszy kontekst zmian politycznych i gospodar-
czych po drugiej wojnie światowej i było postrzegane jako odpowiedź rządów po-
szczególnych państw latynoamerykańskich na rekomendacje instytucji międzyna-
rodowych (w tym zwłaszcza UNESCO), traktujących wiedzę i technologię jako 
czynniki determinujące tempo rozwoju gospodarczego (Albornoz, 2001: 21; Dagni-
no, 2010: 58). Charakterystyczna dla tego okresu była koncentracja na stronie po-
dażowej kapitału ludzkiego, bez uwzględnienia powiązań z sektorem produkcji. 
Ten typ rozwoju zyska później określenie „pchanego przez naukę” (ang. science-
push development) i był w tamtym czasie rekomendowany przez UNESCO. 
W 1948 roku w ramach UNESCO powstało Latynoamerykańskie Biuro Współpra-
cy Naukowej (ang. Latin American Science Cooperation Office, LASCO), stano-
wiące platformę skupiającą naukowców z krajów regionu w celu dyskutowania 
możliwych linii rozwoju nauki i technologii w Ameryce Łacińskiej (Herrera, 1973; 
Lemarchand, 2010; Vessuri, 2003).  

W tamtym okresie instytuty badawcze zasadniczo powstawały w oderwa-
niu od potrzeb sektora produkcji i nie miały na celu zbudowania długookresowej 
zdolności produkcyjnej ani podniesienia innowacyjności. Amílcar Herrera w swo-
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ich pracach wskazywał, że środki finansujące badania i rozwój w latach czterdzies-
tych i pięćdziesiątych XX wieku, zarówno pochodzące z zagranicznych źródeł (po-
moc międzynarodowa), jak i krajowych (wydatki rządowe oraz prywatne) zasadni-
czo były wydatkowane na wzór krajów rozwiniętych i obejmowały przede wszyst-
kim pomoc techniczną, wymianę międzynarodową, stypendia zagraniczne, plano-
wanie naukowe. Koncentrowano się na zbudowaniu powiązań z zagranicznymi 
ośrodkami naukowymi, w tym przede wszystkim z uniwersytetami, i ukierunko-
wywano badania naukowe w krajach latynoamerykańskich na te same zagadnienia, 
które były przedmiotem zainteresowania badaczy w krajach rozwiniętych. Brako-
wało natomiast wyodrębnienia zagadnień specyficznych dla problemów rodzimych 
i uwzględnienia specyfiki regionalnej lub lokalnej (Herrera, 1973; Vessuri, 2003).  

W tym okresie wielu ekonomistów skupiało swoją uwagę na zagadnieniach 
niedorozwoju, kwestionując dotychczasowy model rozwoju gospodarki światowej, 
w tym peryferyjność regionu latynoamerykańskiego, zdeterminowaną przez mię-
dzynarodowe struktury gospodarcze i społeczne oraz międzynarodowy układ sił po-
litycznych. Wielu spośród tych ekonomistów, jak chociażby strukturalista Raúl 
Prebisch, związanych było z Komisją Gospodarczą ONZ ds. Ameryki Łacińskiej 
(CEPAL), proponującą krajom latynoamerykańskim zmianę dotychczasowego mo-
delu rozwoju. W tym czasie w wielu krajach regionu obserwujemy entuzjastyczne 
wprowadzenie strategii substytucji importu (ang. Import-Substitution-Industrialisa-
tion model, ISI) z dominującą rolą państwa (Gocłowska-Bolek, 2007). Takie podej-
ście strukturalistów do kwestii rozwoju gospodarczego stało się również inspiracją 
dla naukowców poszukujących nowej roli dla obszaru nauki i technologii i domaga-
jących się nowych polityk wspierania badań i rozwoju (B+R). Zatem dyskusja na 
temat rozwoju nauki i technologii wpisywała się zarówno w szerszy kontekst poli-
tyczno-gospodarczy i nowy układ sił po drugiej wojnie światowej, jak też nowe 
uwarunkowania i potrzeby regionu latynoamerykańskiego (Furtado, 1964; Herrera, 
1973). 

2. Latynoamerykańska Szkoła Myśli o Nauce, Technologii i Rozwoju 

Dwudziestolecie 1950-1970 przyniosło intensywny rozwój myśli ekono-
micznej i społecznej w Ameryce Łacińskiej, osadzonej w szerokim dyskursie po-
między teoretykami i praktykami nad determinantami rozwoju gospodarczego na 
świecie, w tym na temat roli nauki i technologii. Skutkowało to powołaniem Laty-
noamerykańskiej Szkoły Myśli o Nauce, Technologii i Rozwoju, która koncentro-
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wała się na zagadnieniach autonomii technologii i wiedzy, endogenicznego rozwoju 
technologicznego oraz wzmacniania zdolności rozwoju gospodarczego przez inwes-
towanie w B+R (Martinez Vidal, Mari, 2002). Latynoamerykańska Szkoła Myśli 
(hiszp. Escuela Latinoamericana de Pensamiento en Ciencia, Tecnología y Desarro-
llo; ang. Latin American School of Thought on Science, Technology and Debe-
lopment), nazywana również Szkołą Myśli o Nauce, Technologii, Rozwoju i Zależ-
ności (hiszp. Escuela Latinoamericana de Pensamiento en Ciencia, Tecnología, 
Desarrollo y Dependencia; ang. Latin America School of Thought on Science, 
Technology, Development nad Dependency), nie była typową „szkołą akademic-
ką”, tzn. nie posługiwała się jednorodną metodologią zaczerpniętą z teorii jednej 
dyscypliny i nie dysponowała jedną instytucją. Jej idee pozostawały zasadniczo za-
czerpnięte z praktyki i przekładane na język teorii ekonomicznej. Główni przeds-
tawiciele tej szkoły to przede wszystkim: Jorge Alberto Sábato (Argentyna), 
Amílcar Herrera (Argentyna), Maximo Halty-Carrere (Urugwaj), Javier Urquidi, 
Francisco Sagasti (Peru) czy Oscar Varsavsky (Argentyna). Martinez Vidal oraz 
Mari wskazują na znaczącą rolę Varsavsky’ego w zapoczątkowaniu ruchu reforma-
torskiego „Nowy Uniwersytet” (hiszp. La Nueva Universidad) (Varsavsky, 1972)3. 
Przedstawiciele Latynoamerykańskiej Szkoły Myśli postulowali konieczność 
zwiększenia lokalnych zdolności absorpcji zagranicznych technologii oraz podjęcia 
wyzwań stawianych przez strategię rozwoju rodzimego przemysłu (Varsavsky, 

1972: 128).  
Istotnym osiągnięciem przedstawicieli Szkoły było uwzględnienie 

w koncepcjach rozwoju efektów pośrednich polityki naukowej, dotyczących innych 
sektorów oraz wpisanie nauki i technologii w szerszy kontekst rozwoju. Zwłaszcza 
Amílcar Herrera, geolog argentyński, opisywał w swoich pracach zależności po-
między polityką bezpośrednią (tzn. polityką rozwoju nauki i technologii) a polityką 
niebezpośrednią, oddziałującą na tę sferę w szerszym kontekście społecznym i gos-
podarczym (Herrera, 1972; Herrera, 1973). Idąc jego śladem, wielu naukowców 
podkreślało związki pomiędzy inwestycjami w naukę i technologię a rozwojem 
społecznym. Herrera pisał, że „braki ilościowe i jakościowe systemów badawczo-
rozwojowych w Ameryce Łacińskiej są problemem mniej poważnym niż ich brak 
spójności z rozwojem społeczeństw” i krytykował fakt, że w Ameryce Łacińskiej 
                     
3 Warto zauważyć, że te same nazwiska pojawiają się później też w innym kontekście, 
mianowicie jako twórcy „Latynoamerykańskiego Modelu Świata” (ang. the Latin American 
World Model), alternatywnego modelu rozwoju, krytycznego względem wizji zaproponowanej 
przez niektórych ekonomistów latynoamerykańskich w odpowiedzi na neo-Malthuzjańskie „gra-
nice wzrostu” (ang. The Limits to Growth) Klubu Rzymskiego (Herrera, 1976). 
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„[...] wi ększość badań naukowych ma bardzo niewielki związek z podstawowymi 
problemami regionu” (Herrera, 1973: 116). W latach siedemdziesiątych ubiegłego 
stulecia Herrera oraz inni przedstawiciele Szkoły wzywali do rozwoju nowych tech-
nologii, „niedestrukcyjnych społecznie”, które miałyby być ukierunkowane na za-
pewnienie społeczeństwu możliwości lepszego dostępu do podstawowych dóbr 
i usług, takich jak żywność, mieszkanie, opieka zdrowotna i edukacja. Postulowano 
rozwój gospodarczy i społeczny oparty na rodzimych zasobach naturalnych i po-
trzebę inwestycji w rodzimy kapitał ludzki, oparte na racjonalnym (dziś powiemy 
raczej: zrównoważonym) zarządzaniu środowiskiem (O’Keefe, M. Howes, 1979). 
Kolumbijski socjolog Orlando Fals Borda również podkreśla wagę wiedzy tworzo-
nej lokalnie i metod partycypacyjnych w tworzeniu technologii, co później znalazło 
artykulację w postaci Participatory Action Research (PAR), metodologii badawczej 
łączącej teorię, działanie i uczestnictwo (Fals-Borda, 1987). 

W późnych latach sześćdziesiątych XX wieku argentyński matematyk 
Oscar Varsavsky, prowadząc wspólne badania z Amilcarem Herrerą i innymi 
przedstawicielami Szkoły Latynoamerykańskiej, apelował o „naukę zaangażowa-
ną”, która miałaby podejmować problem nierówności społecznych wywołanych 
nieadekwatnymi strukturami społecznymi. Badacze argumentowali, że nauka po-
winna rozwijać się w takim kierunku, aby podejmować problemy istotne dla społe-
czeństw latynoamerykańskich, zwłaszcza ubóstwo i wykluczenie społeczne. Argu-
mentowali oni, że wszyscy naukowcy są zobowiązani do osobistego zaangażowania 
na rzecz zmian w polityce państw regionu, które z kolei powinny znaleźć odzwier-
ciedlenie w realizowanych priorytetach naukowych (kierunkach badań).  

Inni przedstawiciele Szkoły Latynoamerykańskiej, jak np. Jorge Alberto 
Sábato, fizyk z argentyńskiej Narodowej Komisji Energii Atomowej, widzieli jed-
nak związek pomiędzy nauką a zaangażowaniem społecznym w nieco inny sposób, 
podkreślając raczej uniwersalizm nauki i jej wymiar międzynarodowy. Dla efek-
tywnego rozwoju badań naukowych i nowych technologii Sábato proponował stwo-
rzenie silnych zależności pomiędzy państwem, środowiskiem naukowym oraz sek-
torem produkcji (model ten nieco później zyskał w literaturze naukowej nazwę 
„trójkąta Sábato”), jednak bez konieczności odnoszenia się do problemów społecz-
nych i bez podkreślania odrębności lokalnych w zakresie priorytetów naukowych 
w Ameryce Łacińskiej (Sábato, Botana, 1968; Sábato; 1975). 

Szkoła miała bezpośredni i pośredni wpływ na kształtowanie polityki 
przemysłowej i kierunków rozwoju technologicznego w Ameryce Łacińskiej w do-
bie realizowania strategii substytucji importu (ISI), zwłaszcza w zakresie autono-
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micznego rozwoju myśli technologicznej w dużych przedsiębiorstwach państwo-
wych, które miały tworzyć bazę przemysłową gospodarek (Martinez Vidal, Mari, 
2002: 4). Sábato pisał: 

Jedną z najwyrazistszych charakterystyk rozwoju Ameryki Łacińskiej związaną z kwe-
stią Nauka – Technologia – Rozwój – Zależność, był ścisły związek pomiędzy myślą 
a działaniem, to znaczy pomiędzy wynikami badań naukowych, powstającymi na uni-
wersytetach, dostarczającymi rzeczywistych rozwiązań i narzędzi, a realnymi proble-
mami rozwoju (Sábato, 1975: 12).  

W przeciwieństwie do przemysłu państwowego sektor prywatny zgłaszał 
zapotrzebowanie na rodzime technologie w dużo mniejszym zakresie, na co złożyły 
się istotne ograniczenia modelu ISI oraz brak konsekwencji i determinacji w stoso-
waniu polityki rozwoju nauki i technologii. Przedstawiciele Szkoły uważali, że 
wzrost produktywności sektora państwowego wymusi dynamiczny rozwój lokalnej 
innowacyjności, co z kolei znajdzie przełożenie w postaci szerszego uwzględnienia 
i dynamizacji potrzeb technologicznych w przemyśle prywatnym. Zjawisko to, opi-
sywane jako „endogeniczne jądra dynamizacji technologicznej”, wystąpiło w prak-
tyce tylko w niewielkim zakresie (Martinez Vidal, Mari, 2002: 6-7). Herrera wska-
zuje również, że w tym czasie autorytarne rządy wojskowe w niektórych krajach 
doprowadziły do zniszczenia dobrze zapowiadających się krajowych ośrodków ba-
dawczych, szczególnie zlokalizowanych na uniwersytetach, poprzez bezpośrednie 
prześladowania zaangażowanych politycznie przedstawicieli środowisk akademic-
kich i ekonomiczną marginalizację naukowców (Herrera, 1973: 117). 

W przypadku Argentyny najważniejszą rolę we wprowadzaniu i upow-
szechniania rozwoju technologicznego odgrywała w tym czasie Państwowa Komis-
ja ds. Energii Atomowej (hiszp. Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA), 
zaś w przypadku Brazylii był to Instytut Technologii Kosmicznych (port. Aeronáu-
tica, ITA), który rozwijał zaawansowane technologie dla produkcji samolotów tre-
ningowych (efektem tych prac był pierwszy samolot typu Bandeirante). Państwowe 
firmy również w innych krajach (m.in. w Meksyku, Wenezueli) wprowadzały po-
dobne projekty, zwłaszcza w przemysłach naftowym i stalowym, traktowanych jako 
strategiczne w procesie uprzemysłowienia gospodarek (Martinez Vidal, Mari, 2002: 
120). Na przykład zaangażowanie państwa w krajowy sektor wydobywczy w Peru 
przyspieszyło rozwój technologiczny kraju, czego najważniejszym skutkiem był 
projekt Cerro Verde, bazujący na rodzimych technologiach. Zdaniem peruwiańskiej 
badaczki Juany Kuramoto, w tamtym czasie podmioty współtworzące krajowe sys-
temy innowacyjności miały bardzo silny wpływ na rozprzestrzenianie się technolo-
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gii, dzięki czemu wiedza była szybko i skutecznie przenoszona z instytutów badaw-
czych czy uniwersytetów do sektora produkcyjnego (Kuramoto, 2007: 126-127). 

Warto zauważyć, że priorytety rządowe w zakresie rozwoju nauki i techno-
logii w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia nie różniły 
się zasadniczo od proponowanych dzisiaj. W 1965 roku UNESCO i CEPAL zorga-
nizowały wspólną „Pierwszą Konferencję na temat Zastosowania Nauki i Techno-
logii dla Rozwoju Ameryki Łacińskiej” (CASTALA) w Santiago de Chile4. Wów-
czas po raz pierwszy naukowcy i politycy zgodzili się co do uniwersalnego schema-
tu rozwoju nauki i technologii w regionie. Ten schemat składał się z kilku elemen-
tów: wdrożenie polityk rozwijania nauki ukierunkowanych na problemy rozwoju 
gospodarczego, wzrost wydatków na B+R z 0,7% PKB do 1% PKB, powołanie rad 
naukowych w krajach Ameryki Łacińskiej (z wyjątkiem Argentyny, Brazylii i Uru-
gwaju, gdzie takie rady naukowe już funkcjonowały), podkreślenie znaczenia 
szkolnictwa wyższego w polityce naukowej państw, promowanie badań technolo-
gicznych w celu wykorzystania w sektorze produkcyjnym, wspieranie międzynaro-
dowej i regionalnej współpracy w zakresie nauki i technologii. W 1974 roku CE-
PAL i UNESCO podpisały formalne porozumienie w zakresie wspierania rozwoju 
nauki i technologii, w którym obu instytucjom wyznaczono uzupełniające się role. 
UNESCO miało koncentrować się „odgórnie” na wspieraniu polityk naukowych, 
infrastruktury badawczej, kształcenia i badań naukowych, podczas gdy rolą CEPAL 
miały być działania „oddolne”, tj. wyodrębnienie potrzeb społeczno-ekonomicz-
nych, dla których zaspokojenia potrzebny jest ukierunkowany rozwój badań i tech-
nologii. Prace CEPAL zyskały formułę „Regionalnego Planu Działań w celu Zasto-
sowania Nauki i Technologii dla Rozwoju Ameryki Łacińskiej” (Herrera, 1973: 
120). W niektórych krajach w okresie 1955-1967 pojawił się równoległy trend 
„Nowy Uniwersytet i Projekt Narodowy” (hiszp. La Nueva Universidad y Proyecto 
Nacional, ang. New University and National Project), skoncentrowany na rozwija-
niu na uniwersytetach latynoamerykańskich badań naukowych, mających służyć 
unowocześnianiu produkcji przemysłowej (Courard, 1993: 10; Martinez Vidal, Ma-
ri, 2002: 122). 

 

                     
4 Po raz pierwszy na forum światowym kwestie potrzeby powiązania badań naukowych, tech-
nologii i rozwoju gospodarczego były dyskutowane podczas konferencji w Genewie pod nazwą 
„United Nations Conference on the Application of Science and Technology for the Benefit of the 
Less Developed Areas” w 1963 roku, a kontynuowane w 1979 roku w Wiedniu. CASTALAC II 
odbyła się dopiero w 1985 roku (Lemarchand, 2010: 89). 
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Tymczasem Herrera pozostał raczej krytyczny wobec prób interpretacji 
przeszkód w rozwijaniu nauki i technologii w jednorodny sposób dla wszystkich 
krajów regionu, argumentując, że należy uwzględnić również specyficzne czynniki 
jak różnice kulturowe, zacofanie infrastrukturalne czy niedobory w strukturach ins-
tytucjonalnych. W tych rozważaniach dominowało podejście, że nauka i technolo-
gia są czynnikami zewnętrznymi, które – jeśli będą stymulowane w odpowiedni 
sposób – mogą silnie wpływać na przełamanie inercji zacofania i zdynamizowanie 
rozwoju społecznego (Herrera, 1973: 121).  

Jednocześnie wskazuje się na inny jeszcze aspekt, który mógł mieć znacze-
nie pierwszorzędne, mianowicie na niechęć elit, cieszących się pozycją bardzo 
uprzywilejowaną w stosunku do niższych klas społecznych, do wprowadzania 
zmian w strukturze społecznej. Elity nie wykazywały dostatecznego zainteresowa-
nia wprowadzeniem strategii rozwoju nauki i technologii, które mogłoby zakłócić 
dotychczasowy układ sił w społeczeństwie, pozwalając na relatywne zmniejszenie 
ich przewagi, tradycyjnie wywodzącej się jeszcze z czasów kolonialnych i postko-
lonialnych: spolaryzowanych, sztywnych struktur społecznych, charakteryzujących 
się nieliczną klasą panującą, głównie związaną z obszarami miejskimi, sprawującą 
niemal całkowitą kontrolę nad zmarginalizowaną biedotą wiejską i miejską. Jedno-
cześnie elity czerpały swoiste, często ogromne profity z utrzymywania niedorozwo-
ju lokalnego przemysłu, pozostając jedynym pośrednikiem w kontaktach handlo-
wych pomiędzy latynoamerykańskimi peryferiami a centrum rozwiniętego świata – 
przy zachowaniu terminologii Prebischowskiej (Herrera, 1973: 127-128). 

Zatem mimo wysiłków naukowców reprezentujących Szkołę Latynoame-
rykańską w zakresie wspierania powiązań państwo – sektor produkcji – środowisko 
naukowe (czyli „trójkąta Sábato”), faktyczne powiązania pomiędzy tymi elementa-
mi były często wątpliwe, a popyt na badania naukowe i nową technologię pozostał 
stosunkowo niski, co wynikało – po pierwsze, z mało zróżnicowanego eksportu su-
rowców, których pozyskiwanie nie wymagało zaawansowanych technologii, a po 
drugie, z powszechnej dostępności towarów konsumpcyjnych, pochodzących z kra-
jów rozwiniętych. Społeczności naukowców pozostały zatem zdystansowane do po-
trzeb społecznych, zaś kryterium wysokiej jakości badań nie wymagało uwzględnie-
nia przydatności społecznej wyników prac naukowych (Dagnino, Thomas, 1999: 28).  
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3. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku: kryzys zadłużenia i upadek 
strategii industrializacji poprzez substytucję importu 

Strategia uprzemysłowienia poprzez substytucję importu była skuteczna 
tylko przez określony czas i nie we wszystkich gospodarkach latynoamerykańskich. 
Po kilku etapach i próbach przekształceń możliwości rozwoju w jej ramach wy-
czerpały się, gdy sytuacja makroekonomiczna regionu uległa zmianie. Późne lata 
siedemdziesiątych i dekada lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia przyniosły po-
ważny kryzys wywołany czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, w tym 
zwłaszcza drastycznym skokiem cen ropy naftowej, zadłużenia zagranicznego, in-
flacji, podwyższeniem międzynarodowych stóp procentowych oraz nierównowagą 
strukturalną i deficytami bilansów płatniczych. Doprowadziło to do drastycznej 
zmiany polityki gospodarczej w regionie w połowie lat osiemdziesiątych (Żuław-
ska, 2003). 

Zmiany zaszły również w zakresie polityki naukowej. W tym krajowe rady 
badań naukowych zostały zastąpione przez zreformowane rady ds. nauki i techno-
logii (hiszp. consejos científicos y tecnológicos, ang. Science and Technology Co-
uncils), przykładające większą wagę do zmian technologicznych w przemyśle. Wi-
doczne było rosnące zainteresowanie krajów regionu ustanowieniem produktyw-
nych powiązań pomiędzy badaniami a przemysłem, poprzez sieci naukowe, transfer 
technologii, zakładanie parków technologicznych, budowanie klastrów itp. (Bifano, 
2010: 10)5.  

Niektóre inicjatywy miały wspomagać regionalną współpracę w zakresie 
nauki, technologii i innowacji w nowy sposób, czego przykładem było powołanie 
w 1984 roku Iberoamerykańskiego Programu Nauki i Technologii na rzecz Rozwo-
ju (hiszp. Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, 
CyTED), regionalnej sieci naukowo-badawczej (CYTET. Programa Iberoamerica-
no…, b.d.). Jednakże, realizowana dotąd strategia substytucji importu (ISI), 
z dominującą rolą sektora państwowego, nie zdołała przygotować krajów latynoa-
merykańskich na wyzwania związane z nagłym przejściem do modelu wzrostu 
opartego na eksporcie, wymagającego podjęcia konkurencji międzynarodowej.  

                     
5 Np. Wenezuela swój pierwszy „Kongres Nauki i Technologii” zorganizowała w 1975 roku. Miał 
on zapoczątkować dialog pomiędzy naukowcami, inżynierami, politykami oraz przedsiębiorcami 
i zapewnić wsparcie dla rozwoju nauki i technologii. W latach osiemdziesiątych wysiłki Wenezu-
eli koncentrowały się na zakładaniu parków technologicznych i firm działających w oparciu 
o nowe technologie. C. Bifano (2010). 
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Angielski ekonomista Christopher Freeman, porównując kraje latynoame-
rykańskie i południowoazjatyckie z tamtego okresu, stwierdza, że charakterystycz-
nymi dla Ameryki Łacińskiej cechami były: zacofany system edukacji, niewielki 
odsetek inżynierów wśród absolwentów szkół wyższych, wysoki poziom transferu 
technologii ze Stanów Zjednoczonych, niski udział (poniżej 25%) przemysłowych 
B+R w całkowitych B+R (tj. BERD/GERD), zacofana infrastruktura naukowa i ba-
dawcza, słabe powiązania pomiędzy nauką a przemysłem, niski poziom zagranicz-
nych inwestycji w zakresie finansowania B+R, słabe powiązania z międzynarodo-
wymi sieciami naukowymi i badawczymi, powolny rozwój infrastruktury teleko-
munikacyjnej, słaby wzrost w przemyśle elektronicznym oraz minimalny stopień 
czerpania z marketingu międzynarodowego (Freeman, 1995). Wyczerpanie dotych-
czasowych możliwości rozwoju przez kraje latynoamerykańskie wymusiło zmianę 
podejścia zarówno do kwestii rozwoju gospodarczego w ogóle, jak też roli polityk 
naukowych we wspieraniu tego rozwoju. 

4. Neoliberalizm lat dziewięćdziesiątych w myśl Konsensu Waszyngtońskiego 
a rozwój nauki, technologii i innowacyjności 

Szybka liberalizacja gospodarcza i powiązane z nią dostosowania struktu-
ralne w końcu „straconej dekady” oraz w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stu-
lecia, będące odpowiedzią na kryzys zadłużeniowy oraz na oczekiwania międzyna-
rodowych instytucji finansowych, całkowicie zmieniły sposób funkcjonowania gos-
podarek latynoamerykańskich. Nagła zmiana modelu ekonomicznego, narzucona 
przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wystawiła kraje regionu na wyzwania 
globalizacji bez uprzedniego stopniowego przygotowania. Priorytetem większości 
rządów stała się redukcja deficytów budżetowych i handlowych, ujarzmienie galo-
pujących inflacji oraz szybka prywatyzacja sektora państwowego i restrukturyzacja 
przemysłu. Ponadto, utworzenie w 1995 roku WTO skutkowało przyłożeniem 
większej wagi w wymiarze globalnym do kwestii ochrony własności intelektualnej 
oraz respektowania ochrony patentowej, co też wymusiło pewne dostosowania 
w krajach latynoamerykańskich.  

Wiele przedsiębiorstw państwowych zostało pospiesznie sprywatyzowa-
nych, co osłabiło ich skłonność do inwestowania w naukę, technologię i innowacje 
(NTI). Dużo mniejsze znaczenie przykładano odtąd do kwestii uprzemysłowienia 
gospodarek latynoamerykańskich, zatem niepotrzebne okazało się rozwijanie endo-
genicznej myśli technologicznej. Wielu inżynierów oraz naukowców wyspecjali-
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zowanych w technologiach wyjechało w tym okresie za granicę w poszukiwaniu 
pracy w swoim zawodzie (ECLAC, 2010: 113). Zjawisko „drenażu mózgów” było 
gwałtowne i bardzo osłabiło zdolności Ameryki Łacińskiej do formułowania endo-
genicznego rozwoju technologicznego.  

Zmiana strategii gospodarczej regionu znalazła odzwierciedlenie również 
w zmianie priorytetów polityki naukowej (ECLAC, 2010). Większe znaczenie zys-
kały sektory produkcji o niskiej intensywności wykorzystania technologii, co wy-
raźnie zmniejszyło zapotrzebowanie na rodzime badania naukowe w zakresie tech-
nologii (Perez, 2015). To zagraniczne inwestycje zaczęły być postrzegane jako źró-
dło wiedzy i nowych technologii, chociaż w rzeczywistości dyfuzja nowych techno-
logii do pozostałych sektorów gospodarki była niewielka6. Wraz ze zwiększeniem 
importu spadał nie tylko udział państwa w gospodarce jako całości, ale też zmniej-
szało się znaczenie państwa w budowaniu lokalnych zdolności technologicznych. 
Wyłącznie w przypadku Chile i Brazylii nauka i technologia (wkrótce też innowa-
cje) pozostały na liście priorytetów polityki gospodarczej, jednak z dużo mniejszym 
naciskiem na wspieranie rodzimych rozwiązań technologicznych niż w okresie 
uprzemysłowienia. W niektórych krajach nauka i technologia uzyskały pewne 
wsparcie finansowe ze strony Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju (IADB), 
jednak znaczenie tego wsparcia nie było duże.  

Chociaż w połowie lat dziewięćdziesiątych osiągnięto pewną stabilizację 
w warunkach neoliberalnych, to statystyki wzrostu pozostały daleko niezadowalają-
ce, a region był trawiony powracającymi kryzysami finansowymi. Prowokowało to 
podjęcie dyskusji nad innymi możliwymi koncepcjami rozwoju gospodarczego. 

Problemy budżetowe nie sprzyjały rozwijaniu polityki naukowej przez 
państwa latynoamerykańskie, zaś rolę identyfikowania potrzeb technologicznych 
krajów pozostawiono rynkowi. Z uwagi na niewielkie zainteresowanie administracji 
rządowej, wspieranie rozwoju technologicznego oraz innowacyjności miał zatem 
przejąć przede wszystkim sektor prywatny, który z racji swojego niedorozwoju 
i niewielkich możliwości inwestowania w prace B+R okazał się do tego nieprzygo-

                     
6 Np. J. Kuramoto opisuje, że w przypadku Peru zagraniczni inwestorzy w sektorze wydobyw-
czym utrzymywali bardzo ścisłe powiązania produkcyjne ze swoimi firmami-matkami w krajach 
pochodzenia i w zasadzie w Peru nie dochodziło do rozprzestrzeniania nowych rozwiązań techno-
logicznych do innych firm, nawet tych związanych biznesowo z inwestorem zagranicznym, gdyż 
popyt zagranicznego inwestora na lokalną technologię był bliski zeru. Zatem zagraniczne 
inwestycje doprowadziły w krótkim czasie do demontażu rodzimych badań naukowych w zakre-
sie technologii, a nie do ich wzmocnienia (Kuramoto, 2007: 126). 
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towany i niechętny7. Zdaniem CEPAL „[…] w sumie, polityki wdrożone w latach 
dziewięćdziesiątych XX stulecia były skuteczniejsze w rozmontowaniu systemu 
kreowania nowych technologii, odziedziczonego po epoce ISI niż w konstruowaniu 
nowego systemu bazującego na wspieraniu krajowego zapotrzebowania” (ECLAC, 
2010: 115). 

5. Narodowe Systemy Innowacji (NSI) w krajach latynoamerykańskich 

Pojęcie „narodowy system innowacji” zostało sformułowane w połowie lat 
osiemdziesiątych XX wieku przez dwóch ekonomistów: Christophera Freemana 
i Bengt-Åke Lundvalla, którzy definiują go jako „sieć instytucji w sektorze pu-
blicznym lub prywatnym, których działanie i wzajemne interakcje inicjują import 
i dyfuzję nowych technologii” (Freeman, 1987: 1) lub „strukturę produkcji i wspie-
rający ją układ instytucjonalny” (Lundvall, 1992: 10). Klasyczne podejście prezen-
tują też N. Rosenberg i R.R. Nelson, według których jest to „system wsparcia dzia-
łalności B+R, który promuje i rozprzestrzenia wiedzę jako główne źródło innowa-
cji” (Nelson, Rosenberg, 1993, 9-13). Bardziej ogólna jest definicja C. Edquista, 
który system innowacji przedstawia jako „wszystkie istotne ekonomiczne, społecz-
ne, polityczne, organizacyjne instytucjonalne i inne czynniki, wpływające na roz-
wój, dyfuzję czy wykorzystanie innowacji” (Edquist, 2000: 14). W dalszych pra-
cach Edquist wskazuje, że na system innowacyjny składają się trzy powiązane ze 
sobą i współzależne sfery:  
1. innowacje (produktowe i procesowe), tworzone w firmach innowacyjnych, 

prowadzące do gromadzenia kapitału strukturalnego będącego rodzajem 
„aktywów wiedzy” kontrolowanych przez firmy;  

2. prace B+R – realizowane przez uczelnie i instytuty badawcze, firmy i inne-
go rodzaju jednostki związane z wiedzą;  

3. budowanie kompetencji (np. edukacja, szkolenia, uczenie się przez cale ży-
cie), wspierające tworzenie kapitału ludzkiego przez firmy, instytucje i in-
dywidualne podmioty. Te trzy sfery oraz powiązania (o charakterze ryn-
kowym bądź nierynkowym) pomiędzy nimi tworzą kompleksowy system 
innowacyjny.  

                     
7 Przypadek Argentyny opisują: Arza, López, Gajst, 2008. 
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System innowacyjny pozwala ustalić, jakie rodzaje wiedzy są niezbędne do 
tworzenia pożądanych innowacji, oraz kreuje ścisłe powiązania między poszcze-
gólnymi elementami. Powiązania te działają w oparciu o następujące mechanizmy:  
˗ konkurencję – podmioty rywalizujące ze sobą na rynku tworzą warunki lub 

oddziałują na intensywność innowacji;  

˗ transakcje – dobra i usługi zawierające nowe rozwiązania technologiczne 
czy wiedzę ukrytą są wymieniane przez poszczególne podmioty i trafiają 
do coraz szerszego grona podmiotów; 

˗ sieci – pozwalają na transfer wiedzy między współpracującymi podmiota-
mi, tworząc układy długookresowych powiązań (OECD, 2002: 15). 

Z kolei Manuel Castells (2007: 26-27) wskazuje, że systemy innowacyjne 
w ogromnym stopniu zależą od relacji społecznych oraz warunków wewnętrznych 
i zewnętrznych, które są przez te relacje zdeterminowane, zaś zmiany innowacyjne 
są wynikiem „autonomicznej innowacyjnej energii społecznej”, co pozwala na 
większe zainteresowanie zmianami technologicznymi. Zależność między instytu-
cjami, państwem i społeczeństwem może determinować tempo rozwoju całej go-
spodarki, dlatego kluczową rolę przyjmuje w tym procesie polityka innowacyjna 
państwa.  

Innowacje stają się zatem zjawiskiem globalnym zarówno w sensie ich 
tworzenia, jak i dyfuzji, a sprawność ich wdrażania jest procesem międzynarodo-
wego transferu technologii. Kluczowe znaczenie ma zwiększenie potencjału inno-
wacyjnego oraz wzrost konkurencyjności zarówno w sferze finansowania, jak 
i wdrażania nowych rozwiązań oraz poprawa zdolności konkurencyjnej rozumianej 
jako zdolności do zapewnienia rozwoju gospodarki w otoczeniu międzynarodo-
wym. Zgodnie z tym podejściem, celem gospodarek powinno być przyspieszenie 
procesu rozwoju technologicznego jako warunku szybszego rozwoju gospodarcze-
go, podjęcie działań zwiększających potencjał innowacyjny w oparciu zarówno 
o wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki oraz zbudowanie efektywnego mechani-
zmu transferu technologii (Okoń-Horodyńska, 1998: 79). Taką rolę miały odegrać 
w wielu gospodarkach systemy innowacyjne.  

Przyjmując taką koncepcję rozwoju, niektóre kraje Ameryki Łacińskiej, 
głównie z inspiracji Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju, zdecydowały się 
wprowadzić w życie ideę Narodowego Systemu Innowacji (ang. National Innova-
tion System, NIS), aby zagwarantować efektywne powiązania pomiędzy podmiota-
mi, generującymi nową wiedzę i technologie oraz tymi, którzy mogą ją z pożytkiem 
wykorzystywać (Freeman, 1987; Edquist, 1997; OECD, 1997). W pierwotnym za-
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myśle wprowadzenie w Ameryce Łacińskiej NSI miało pozwolić na zbudowanie 
efektywnej sieci powiązań, obejmującej zbiór instytucji, które wspólnie i indywidu-
alnie wpłyną na rozwój i dyfuzję nowych technologii oraz utworzą strukturę, w ob-
rębie której rządy będą mogły realizować politykę społeczno-gospodarczą wpływa-
jącą na proces innowacji. NSI postrzegano jako system wzajemnie połączonych ins-
tytucji, zdolnych kreować, przechowywać oraz transferować wiedzę, umiejętności 
i przedmioty, które definiują nowe technologie (Metcalfe, 1995; Nelson, 1993). Jak 
w swoich pracach wskazują Cassiolato i Lastres (2008), próba wprowadzenia NSI 
w Ameryce Łacińskiej nie była poprzedzona dostateczną analizą podstaw struktu-
ralnych teorii je tworzących. Otóż pierwotna koncepcja NSI wymagała nie tylko 
zwiększenia roli państwa w gospodarce jako głównego aktora w konstruowaniu po-
lityki wspierania innowacji, ale też szerszego uwzględnienia kontekstu systemowe-
go i historycznego. Narodowy System Innowacji byłby zatem de facto bliższy 
wcześniejszej, zarzuconej w wyniku kryzysu zadłużeniowego, strukturalnej strategii 
rozwoju w oparciu o substytucję importu niż podejściu neoliberalnemu, które przy-
jęte zostało w wyniku Konsensu Waszyngtońskiego. Widać zatem wyraźnie, że po-
dejście do polityki naukowej i innowacyjności odznaczało się w tych przypadkach 
niespójnością z ogólną koncepcją rozwoju gospodarczego.  

Odnotować należy jednak przypadki pewnych sukcesów we wprowadzaniu 
NSI w regionie. M. Albornoz przytacza przykład Argentyny, która w 1996 roku, 
opracowując rządowy program rozwoju pod nazwą „Wieloletni Plan Narodowy 
1999-2001” (hiszp. Plan Nacional Plurianual 1999-2001), włączyła do niego 
wspieranie i rozbudowę Narodowego Systemu Nauki, Technologii i Innowacji (Al-
bornoz, Matos Macedo, Alfarez, 2010; Bifano, 2010). Również w Wenezueli 
w ostatnich latach XX wieku, przy wsparciu Międzyamerykańskiego Banku Roz-
woju (IADB), wprowadzono Narodowy System Innowacji, w którym szczególną 
rolę w rozwoju ekonomicznym kraju przypisano rozbudowie i wzmocnieniu szkol-
nictwa wyższego. Wenezuelskie programy wspierające wiedzę i technologię kładły 
nacisk na rozwój wyróżnionych sektorów i zagadnień (np. kakao, metalurgia, zdro-
wie, zwalczanie przemocy zorganizowanej) (Bifano, 2010).  
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6. Wpływ strategii neoliberalnej na rozwój nauki, technologii i innowacji 
w regionie 

Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia były przede wszystkim okresem 
liberalizacji polityki gospodarczej w regionie Ameryki Łacińskiej. Liberalizacja 
miała między innymi doprowadzić do szybszego rozwoju innowacji technologicz-
nych w wyniku wzrostu konkurencji międzynarodowej i spadku cen dóbr kapitało-
wych. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie miały służyć jako mechanizm skutecz-
nego transferu technologii z zagranicy. Takie podejście wyraźnie widać np. w przy-
padku Argentyny, zwłaszcza od momentu utworzenia Państwowej Agencji Promo-
cji Wiedzy i Technologii (hiszp. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tec-
nológica, ANPCyT) w 1996 roku (Agencia Nacional de Promoción Científica…, 
b.d.). Polityki wspierania nauki i technologii (N+T) przypisywały kluczowe zna-
czenie sektorowi prywatnemu, poprzez zapewnienie subwencji dla sektora prywat-
nego na prowadzenie prac B+R i poprzez wspieranie powiązań publiczno-prywat-
nych. Tymczasem publiczne instytuty badawcze i uniwersytety opracowywały ramy 
formalnoprawne w celu regulacji współpracy z sektorem prywatnym (ECLAC, 
2010). 

José Cassiolato i Helena Lastres (2008: 2) wskazują na negatywny wpływ 
strategii neoliberalnej na rozwój Ameryki Łacińskiej: 

Forsując wizję świata, w której kraje słabiej rozwinięte będą zdolne do realnej konwer-
gencji wyłącznie pod warunkiem podążania tą samą ścieżką liberalizacji oraz używając 
swojej przewagi politycznej i ekonomicznej w celu wywarcia wpływu na rządy oraz 
środowiska naukowe, organizacje międzynarodowe narzuciły radykalną zmianę natury 
debaty. Jednym z najważniejszych produktów ubocznych takiej postawy jest całkowite 
odrzucenie teoretycznych rozważań modeli rozwoju i niedorozwoju, pochodzących 
z Ameryki Łacińskiej, jako ramy odniesienia dla zrozumienia dzisiejszego świata. Inną 
konsekwencją, być może bardziej niepokojącą, jest taka, że 25 lat eksperymentów 
z neoliberalną polityką gospodarczą doprowadziło do świata bardziej podzielonego, po-
głębiło przepaść między bogatymi i biednymi krajami (i bogatymi, i biednymi grupami 
społecznymi wewnątrz krajów), spowodowało wzrost ubóstwa i głodu na świecie8. 

Pod koniec ubiegłego stulecia zaobserwować można było falę ponownego 
zainteresowania kwestią współzależności pomiędzy innowacjami i potrzebami spo-
łecznymi, z pewnymi różnicami jednakże w porównaniu do podejścia dominujące-
go w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. W 1999 roku, podczas 
„Konferencji Nauki Światowej w XXI wieku” zorganizowanej przez UNESCO 

                     
8 Tłumaczenie własne. 
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w Budapeszcie, ogłoszono „nową umowę społeczną na rzecz nauki i technologii” 
(UNESCO 1999; Lemarchand, 2010: 117). W ramach przygotowań do tej konfe-
rencji regionalne konsultacje dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów odbyły się w Re-
publice Dominikany (Santo Domingo, 1999). Najważniejsze z zagadnień poruszo-
nych w regionalnym spotkaniu zostały zebrane w dokumencie „Manifest 3D: kieru-
nek, dystrybucja, różnorodność” (hiszp. Manifesto 3D: dirección, distribución, 
diversidad) (Stirling, 2009: 10). Priorytety określono w następujący sposób (Arond, 
Rodriguez, Arza, Herrera, Sanchez, 2011: 6-21): 
˗ potrzeba interdyscyplinarnej komunikacji naukowej;  

˗ zwiększenie roli kobiet w procesach decyzyjnych w zakresie polityk nau-
kowych;  

˗ zwrócenie szczególnej uwagi na problem ubóstwa; 

˗ doskonalenie procesu oceny jakości technologii i jakości badań;  

˗ zwiększenie udziału społeczeństwa obywatelskiego w lobbingu na rzecz 
zaspokojenia potrzeb społecznych poprzez wzrost inwestycji w naukę.  

Wątpliwości dotyczą asymetrycznego charakteru międzynarodowej współ-
pracy naukowej, w której priorytetowe kierunki badań wyznaczane są przez pod-
mioty dominujące i niekoniecznie odpowiadają na wyzwania regionalne (Lemar-
chand, 2010 : 96). W latach dziewięćdziesiątych. na znaczeniu zyskały też „popula-
ryzacja” albo „społeczne wykorzystanie” nauki w krajach latynoamerykańskich, 
często przyjmując postać szerszej partycypacji społecznej w produkcji i ukierunko-
waniu rozwoju wiedzy. Niektórzy badacze, np. Marcela Lozano (2005: 217) suge-
rują, że „w latach dziewięćdziesiątych istniał w regionie konsens co do znaczenia 
popularyzacji nauki i technologii jako kluczowego elementu rozwoju społecznego 
i gospodarczego Ameryki Łacińskiej”9. Wydaje się jednakże, że nawet jeśli takie 
porozumienie faktycznie miało miejsce, to nie znalazło bezpośredniego i po-
wszechnego odzwierciedlenia w orientacji programowej polityk naukowych czy po-
lityk wspierania innowacyjności w poszczególnych krajach. 

Zakończenie 

Wyzwania dla szeroko rozumianej polityki naukowej, a także polityki tech-
nologii i innowacji, były i są w regionie latynoamerykańskim ogromne. Jak wska-
zuje Francisco Sagasti, peruwiański intelektualista i badacz systemów wiedzy 
w Ameryce Łacińskiej, historyczne i dzisiejsze wyzwania regionalnej polityki nau-

                     
9 Tłumaczenie własne. 
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kowej obejmują „równoległe procesy integracji i dezintegracji krajów, regionów, 
społeczeństw oraz grup społecznych w obrębie krajów”, gdzie „postęp w zakresie 
wiedzy, technologii i innowacyjności jest jednocześnie przyczyną i konsekwencją 
wszystkich innych zmian w układzie sił, które kształtują wschodzący nowy porzą-
dek globalny” (Sagasti, 2005: 74-75). Dzisiaj powszechnym uznaniem cieszy się 
podejście uznające potrzebę interwencji państwa w kształtowanie polityki naukowej 
dla zapewnienia rozwoju nauki, technologii i innowacji. Pozostaje pytanie, w jaki 
sposób państwo może wspierać warunki, które zapewnią najbardziej efektywny 
rozwój nauki, technologii i innowacji, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu 
gospodarczego oraz rozwoju społecznego. 

Zarówno kształt, jak i implementacja polityk naukowych i technologicz-
nych (a później także polityk innowacji) w regionie latynoamerykańskim uległy 
znacznej ewolucji przez ostatnie sześć dekad, czyli od kiedy możemy mówić o sys-
temowym podejściu do kwestii badań i rozwoju w Ameryce Łacińskiej. Zmieniał 
się zarówno punkt ciężkości, jak też priorytety tych polityk. Do końca XX wieku 
możemy wyróżnić kilka głównych faz rozwoju polityki NTI w regionie: 
˗ faza początkowa: rozwój pchany przez naukę (ang. science-push) – pierw-

sza połowa lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku; 

˗ faza transferu technologii: wprowadzanie regulacji w zakresie rozwoju 
technologicznego – od połowy lat sześćdziesiątych do końca lat siedem-
dziesiątych; 

˗ faza podejścia systemowego: opracowanie i wdrożenie systemu regulacji 
i instrumentów polityki naukowej i technologicznej – od polowy lat sie-
demdziesiątych do połowy lat osiemdziesiątych; 

˗ faza dostosowań polityki gospodarczej: okres reform gospodarczych wy-
wołanych kryzysem zadłużeniowym i wskazaniami MFW – przez dekadę 
lat osiemdziesiątych do drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych (Gocłow-
ska-Bolek, 2017: 529-530).  

Seria kryzysów gospodarczych i politycznych od lat sześćdziesiątych ubie-
głego stulecia wywarła bezpośredni wpływ na projektowanie i realizację polityki 
NTI zarówno od strony podażowej, jak i popytowej. Charakterystyczny dla regionu 
był brak ciągłości długoterminowej polityki publicznej w wymiarze ogólnym, jak 
też nieefektywne zarządzanie publiczne w większości krajów. W zasadzie każda 
kolejna zmiana władzy w niemal wszystkich krajach Ameryki Łacińskiej wywoły-
wała natychmiastowe odejście od dotychczasowego kursu politycznego i wprowa-
dzenie nowego zestawu reguł i priorytetów.  
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Od czasu wprowadzenia liberalizacji gospodarczej i strukturalnych dosto-
sowań na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku możemy mówić o nasi-
leniu procesów globalizacyjnych i rewolucji technologiczno-informacyjnej. Obser-
wujemy jednocześnie przeobrażenie otoczenia instytucjonalnego i ram prawnych 
regulujących badania naukowe i innowacje (Gocłowska-Bolek, 2014). W niektó-
rych krajach było to zjawisko korzystne. Jednak w przypadku Ameryki Łacińskiej 
luka rozwojowa w stosunku do krajów rozwiniętych nie zmniejszyła się, wręcz 
przeciwnie, dystans ten niepokojąco rośnie.  

Od początku nowego stulecia rządy krajów Ameryki Łacińskiej podejmują 
wysiłki w kierunku przekształcenia gospodarek tradycyjnych w gospodarki oparte 
na wiedzy, a wspieranie innowacyjności stało się formalnym priorytetem. Niezwy-
kle istotne jest, aby w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, kraje latynoamery-
kańskie wykorzystały swoje historyczne doświadczenia oraz wyciągnęły wnioski ze 
wszystkich – udanych i nieudanych – prób podniesienia poziomu nauki, technologii 
i innowacji w regionie. 
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