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INNOWACYJNOŚĆ I JEJ ZNACZENIE DLA KORPORACJI 

INNOVATION AND ITS IMPORTANCE 
FOR CORPORATIONS

Streszczenie: Zarządzanie współczesną korporacją wymaga uwzględnienia innowacyjności 
w działaniu przedsiębiorstwa oraz w jego otoczeniu. Innowacyjność uznawana jest obecnie 
za podstawowy czynnik prowadzący do rozwoju przedsiębiorstw, ponieważ jest źródłem 
sukcesu wielu firm działających na rynku. Innowacje są obecnie postrzegane przez korpora-
cje jako niezbędny element ich rozwoju i stają się ważnym celem ich strategii. 
Niniejsze opracowanie jest przeglądem literatury; jego celem jest przekazanie czytelnikowi 
wiedzy umożliwiającej lepsze zrozumienie znaczenia innowacji na każdym etapie cyklu ży-
cia współczesnych korporacji, a także odpowiedzenie na pytanie, od czego zależy skuteczne 
wdrażanie innowacji. W artykule wyjaśniono pojęcie innowacji oraz innowacyjności.
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Słowa kluczowe: innowacyjność, innowacje, rozwój korporacji

Abstract: The management of a contemporary corporation requires taking into account the in-
novativeness in the operation of the enterprise and in his surroundings. Innovation is now reco-
gnized as a basic factor leading to the development of enterprises, because it is the source of suc-
cess of many companies operating on the market. Innovations are now perceived by corporations 
as an indispensable element of their development and become an important goal of their strategy.
This study is a review of the literature, the purpose of which is to provide the reader with know-
ledge that allows a better understanding of the importance of innovation at every stage of the life 
cycle of modern corporations as well as answering the question of what the effective implemen-
tation of innovation depends on. The article explains the concept of innovation and innovation.

Keywords: innovation, innovations, corporate development

Wprowadzenie

Główną siłą kreatywną dzisiejszych korporacji, na stałe wpisaną w system zarzą-
dzania, jest działalność innowacyjna. Wdrażane przez przedsiębiorstwa innowacje 
zapewniają im możliwość istnienia oraz dalszego rozwoju. Racjonalne zarządzanie 
potencjałem innowacyjnym, w zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych, 
jest niezbędne do tego, aby móc skutecznie kreować innowacje. W literaturze spo-
tyka się wiele stwierdzeń uzasadniających, że innowacje stanowią obecnie jeden 
z podstawowych czynników wpływający na rozwój przedsiębiorstw. 

Działalność innowacyjna pozwala na rozwój przedsiębiorstwa w następujących 
obszarach działalności: technicznej, technologicznej, społecznej, ekonomicznej 
oraz rynkowej.

1. Pojęcie innowacji i innowacyjności

Pojęcia innowacji i  innowacyjności są różnie rozumiane w  literaturze. W de-
finiowaniu innowacji zdaje się dominować definicja zainspirowana prawie 100 lat 
temu przez Josepha Schumetera. Uznał on innowacje za egzogeniczny czynnik 
wzrostu gospodarczego. Według J. Schumpetera innowację należy odnieść do:

•	 ,,wprowadzenia na rynek nowego produktu lub półproduktu o nowych wła-
ściwościach;

•	  wprowadzenia nowej metody produkcji i nowego procesu technologicznego;
•	 otwarcia nowego rynku zbytu;
•	 zdobycia nowych źródeł surowców i prefabrykatów;
•	 wprowadzenia nowej organizacji produkcji”1.

1  J. Schumpeter, Teoria wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1960, s. 64.
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Według Petera Druckera ,,innowacja jest szczególnym narzędziem przedsiębior-
ców, za pomocą którego zmiany prowadzą do podjęcia nowej działalności gospo-
darczej lub świadczenia nowych usług. Jest specyficznym narzędziem przedsiębior-
czości, działaniem, które nadaje zasobom nowe możliwości tworzenia bogactwa”2.

Dla celów badawczych rekomendowana jest definicja innowacji, która została 
zaproponowana przez specjalistów OECD, przedstawiona w tzw. Podręczniku Oslo 
(Oslo Manual). Definiuje się w nim innowacje jako wdrożenie nowego lub znacząco 
udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody mar-
ketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji 
miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem3.

Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu jest innowacyjność przedsię-
biorstwa, przy czym przez wielu badaczy pojęcie to jest utożsamiane z pojęciem inno-
wacji4. Innowacyjność traktowana jest jako atrybut przedsiębiorstwa, jako jego zdolność 
do wprowadzania innowacji. Jest to zdolność do tworzenia czegoś nowego lub wprowa-
dzania znaczących zmian, działanie w sposób, który wykorzystuje tę zdolność5.

Również w literaturze polskiej spotykamy podobne zróżnicowanie podejść do 
innowacyjności, jednak wydaje się, że dominuje spojrzenie na innowacyjność jako 
skłonność i zdolność firmy do wprowadzania innowacji6.

Kierując się wyżej przytoczoną definicją, można przyjąć w uproszeniu, że inno-
wacyjność to zdolność do generowania i implementacji innowacji. 

2. Przedsiębiorstwo innowacyjne

 W obecnej sytuacji gospodarczej, charakteryzującej się dużą konkurencją, po-
pularne staje się pojęcie przedsiębiorstw innowacyjnych. Przedsiębiorstwa te oferują 
coraz bardziej atrakcyjne produkty przy wykorzystaniu wielu czynników rozwoju. 

Powszechnie przyjmuje się, że rozwój ten oparty jest na intelektualnych zasobach, 
które stają się podstawą wszelkich procesów. Przedsiębiorstwa, które nie są innowacyjne, 
mają coraz mniejsze szanse na utrzymanie swej pozycji na rynku. Aby podnosić standardy 
technologiczne i usługowe, firmy zmuszone są do ciągłego poszerzania wiedzy. 

Wprowadzanie innowacji podnosi wartość firmy, staje się ona organizacją uczącą się. 
,,Przedsiębiorstwo uczące się, to organizacja, która ułatwia wszystkim swoim pracowni-

2  P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 29.
3  Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD/Wspól-
noty Europejskie 2005. PARP, Warszawa 2008, s. 48.
4  Hee-Jae Cho, V. Pucik, Relationship between Innovativeness, Quality, Growth, Profitability and Mar-
ket Value, ,,Strategic Management Journal” 2005, Vol. 26, s. 556.
5  M.F. Hilami, T. Ramayah, Y. Mustapha, S. Pawanchik, Product and Process Innovativeness: Evidence 
from Malaysian SMEs, ,,European Journal of Social Science” 2010, Vol. 16, No. 4, s. 557.
6  R. Nowacki, Innowacyjność w  zarządzaniu a  konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 
2010, s. 30. 
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kom uczenie się i nieustannie się przeobraża”7. „W firmie innowacyjnej (generującej wie-
dzę) stale dochodzi do wzajemnych interakcji przyswajania, rozumienia, myślenia, komu-
nikacji, nauczania, rozwiązywania, wartości, zachowań, których łącznikiem jest wiedza”8.

Wiedza oraz umiejętność zarządzania nią jest zdecydowanie głównym czynni-
kiem wzrostu przedsiębiorstw. To dzięki wiedzy tworzone są nowe wartości, które po-
zwalają na zaspokajanie rosnących potrzeb klientów. W organizacji opartej na wiedzy 
ceni się wysokie kwalifikacje i umiejętności pracowników. Ważna staje się współpraca 
ze sferą nauki oraz organizacjami będącymi źródłem pomysłów innowacyjnych. 

Zdolność do wdrażania innowacji przez firmy zależy od wielu czynników o charak-
terze zewnętrznym (polityka innowacyjna państwa, powiązania rynkowe i pozarynko-
we z partnerami zewnętrznymi) i wewnętrznym w stosunku do przedsiębiorstwa. 

Wśród czynników wewnętrznych H. Albach wymienia:
1. Czynniki strukturalne (twarde):

 – strategia innowacji, 
 – struktura organizacyjna, 
 – procesy organizacyjne.

2. Czynniki miękkie:
 – kultura organizacyjna – ułatwia koordynację, integrację i motywację dzia-

łań pracowników w kierunku tworzenia innowacji, 
 – styl zarządzania – sprzyja identyfikacji pracowników z wykonywaną pracą, 

poprawia zadowolenie z wykonywanych zadań i motywację pracowników, 
 – kierowanie ludźmi – praca zespołowa, wspólne rozwiązywanie konfliktów9.

Praktyka pokazuje, że najważniejsza jest oryginalność wdrażanych rozwiązań, 
tylko ona stwarza bowiem warunki do skutecznego konkurowania z innymi przed-
siębiorstwami. 

3. Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw

Badanie innowacyjności organizacji, niezależnie od kontekstu, wiąże się z pomia-
rem tego atrybutu, a więc wykorzystaniem określonych mierników. Pomiar innowa-
cyjności przedsiębiorstwa napotyka na wiele trudności związanych z doborem miar, 
a jednocześnie jest uznawany zarówno przez teoretyków, jak i praktyków za kluczowy, 
co ostatecznie przekłada się na wiele istniejących podejść do tego zagadnienia10. 

H. Salavou przedstawia najbardziej powszechnie stosowane miary innowacyjności 
organizacyjnej: czas, jaki potrzebny jest do wdrożenia, dychotomiczna miara (zmienna): 

7  A. Jashapara, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006, s. 313.
8  L. Białoń, Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2010, s. 171.
9  H. Albach, Culture and Technical Innovation, ,,The Academy of Sciences and Technology in Berlin” 
1993, s. 31. 
10  R. Adams, J. Bessant, R. Phelps, Innovation Management Measurement: A. Review, ,,International 
Journal of Management Reviews” 2006, Vol. 8, No. 1, s. 21-47.
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zastosowanie (adaptacja) lub niezastosowanie innowacji, poziom wydatków na B+R, 
ekonomiczna wartość innowacji, liczba wdrożonych innowacji i subiektywne miary11.

Jednym z ważniejszych kierunków badań jest badanie uwarunkowań innowa-
cyjności przedsiębiorstw. Poszukuje się odpowiedzi na pytanie, od czego uzależnio-
ne jest prowadzenie działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, w  szczególności 
zaś od czego zależy skuteczne wdrażanie innowacji. Uwarunkowania te rozważane 
są w dwóch płaszczyznach – jako determinanty zewnętrzne (np. polityka państwa, 
dostęp do kapitału) i wewnętrzne, czyli te związane z funkcjonowaniem organizacji. 
Istnieje wiele propozycji typologii uwarunkowań innowacyjności, w których zwra-
ca się uwagę na: zasoby organizacji, strukturę organizacyjną, system komunikacji, 
kompetencje tworzenia więzi międzyorganizacyjnych, cechy zarządzających12.

Determinanty innowacyjności wiąże się w  licznych badaniach z  posiadanym 
i  wykorzystywanym przez organizację potencjałem innowacyjności. Jest on po-
strzegany jako wielowymiarowy konstrukt obejmujący innowacyjność produktową, 
procesową, rynkową, strategiczną i behawioralną13. 

W  polskiej literaturze przedmiotu potencjał innowacyjny postrzegany jest 
zwykle jako zbiór czterech kluczowych elementów, takich jak: potencjał finanso-
wy, ludzki, rzeczowy i wiedza14. Większość podejść do potencjału innowacyjnego 
prezentowanych w rodzimej literaturze przedmiotu uwzględnia także potencjał ze-
wnętrzny, związany z wpływem czynników otoczenia przedsiębiorstwa15. 

W  globalizującej się gospodarce, cechującej się zmiennością i  nieprzewidy-
walnością, jednym z  najistotniejszych czynników doprowadzających do rozwoju 
przedsiębiorstw staje się umiejętność pozyskiwania oraz przetwarzania wiedzy i in-
formacji. Innowacje i zaawansowane technologie są dziś podstawą rozwoju zarów-
no największych gospodarek światowych, jak i  poszczególnych, rozwijających się 
przedsiębiorstw. Konieczne staje się umiejętne pozyskiwanie i przetwarzanie wie-
dzy i informacji. To właśnie zdolność poprzekształcania wiedzy w nowe produkty, 
usługi, technologie, techniki marketingowe i rozwiązania organizacyjne ma decy-
dujący wpływ na sukces rynkowy określonych przedsiębiorstw16.

11  H. Salavou, The concept of Innovativeness: Should we Reed to Fokus?, ,,European Journal of Innova-
tion Management” 2004, Vol. 7, No. 1, s. 33- 44.
12  M. Pichlak, Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań, Difin, 
Warszawa 2002, s. 72-123.
13  C.L. Wang, P.K. Ahmed, The Development and Validation of the Organisational Innovativeness Con-
struct Using Confirmatory Factor Analysis, ,,European Journal of Innovation Management” 2004, Vol. 
7, No. 4, s. 303-313. 
14  M. Zastempowski, Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich 
przedsiębiorstw, UMK, Toruń 2010, s. 114-115.
15  Ibidem, s. 116-117.
16  R. Tylżanowski, System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce, [w:] J. Wiśniewska,              K. 
Janasz (red.), Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2013, s. 59.
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4. Znaczenie innowacyjności dla korporacji 

XXI wiek stworzył złożone i niezwykle dynamicznie zmieniające się warunki 
funkcjonowania korporacji, stawiając przed organizacjami szereg nowych wyzwań. 
Rynek uległ istotnym przeobrażeniom strukturalnym, a wiedza stała się podstawo-
wym czynnikiem wytwórczym. 

Pod wpływem osiągnięć naukowo-technicznych i trwającego postępu technolo-
gicznego pojawiła się konieczność szerszego ujęcia rozwoju organizacji. Inteligent-
ny rozwój organizacji silnie determinowany jest sposobem funkcjonowania szeroko 
rozumianego systemu innowacji. 

Innowacyjność współczesnych przedsiębiorstw stanowi jeden z najbardziej po-
pularnych obszarów zainteresowań praktyków zarządzania, ponieważ po pierwsze, 
„innowacyjność to jedna z najważniejszych wartości niematerialnych budujących 
konkurencyjność przedsiębiorstw globalnej gospodarki”17, po drugie, bardzo popu-
larne stało się stwierdzenie, że ,,brak wprowadzania innowacji przez przedsiębior-
stwo oznacza jego upadek w dłuższym okresie”18.

Ciągłe wdrażanie innowacji we wszystkich obszarach funkcjonowania pozwala kor-
poracjom na osiąganie wielu strategicznych korzyści, przez co możliwe jest nie tylko 
tworzenie ale również skuteczne utrzymywanie przewagi konkurencyjnej na rynku. 

Konkurencyjność przedsiębiorstw jest rozumiana jako:
•	 proces, w  którym uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych interesów, 

próbują przedstawić korzystniejsze od innych oferty cenowe, jakość lub inne cechy 
wpływające na decyzje zawarcia transakcji, 

•	 zdolność przedsiębiorstwa do zrównoważonego rozwoju w długim okresie 
oraz dążność do utrzymania i powiększenia udziałów rynkowych,

•	 relatywna zdolność do forsowania własnego systemu celów, zamierzeń 
bądź wartości, 

•	 zdolność do wzrostu efektywności wewnętrznego funkcjonowania przed-
siębiorstwa poprzez umocnienie i poprawę pozycji na rynku, 

•	 umiejętność osiągania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej, 
•	 rywalizacja i współpraca, prowadząca jednocześnie do poznawania istot-

nych technologii i  potrzeb oraz wymagań klientów19.
Tradycyjne koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstw koncentrują się na 

czynnikach rynkowych (koszty, jakość, marketing, pozycja na rynku) oraz bezpo-
średnich ich źródłach. Najważniejsze z nich są następujące:

17  M. Zastempowski, Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw na tle liderów polskiej 
gospodarki w świetle badań empirycznych, ,,Współczesne Zarządzanie” 2013, nr 2, s. 68.
18  Ch. Freeman, L. Soete, The Economics of Industrial Innovation, Routledge, London 1997, s. 169.
19  E. Skawińska, Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, PWN, Warszawa – Poznań 2002, s. 76.
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−	 koncepcja konkurencyjności kosztowej bazująca na efektach wielkiej skali 
produkcji, specjalizacji, standaryzacji oraz efektach doświadczenia, 

−	 przywództwo jakościowe oraz systemy sterowania jakością, 
−	 konkurowanie oparte na sile rynkowej przedsiębiorstwa (pozycja lidera 

oraz dominanta na rynku),
−	 marketingowa koncepcja konkurencyjności, 
−	 przywództwo kosztowe oraz dyferencjacja20.
 Obecnie zbiór ten jest rozszerzany o koncepcje oparte na przedsiębiorczości 

oraz innowacjach. 
Zwrócenie uwagi na innowacyjność, jako czynnik kształtowania konkurencyj-

ności, wynika z kilku przesłanek:
•	 innowacyjność zawiera element nowości i zmiany, ma zatem charakter dy-

namiczny i twórczy, 
•	 innowacyjność jest czynnikiem powiązanym z  pozostałymi czynnikami 

oddziałującymi na wzrost konkurencyjności zarówno na wejściu, jak i na wyjściu, 
co oznacza oddziaływanie na ogólną efektywność działań firmy,

•	 oddziaływanie innowacji na pozostałe czynniki w kontekście konkurencji 
ma na ogół charakter synergicznie pozytywny, 

•	 innowacje silnie oddziałują na kreowanie popytu rynkowego, który jest 
niezwykle ważnym czynnikiem kształtowania konkurencyjności21.

Odniesienie sukcesu przez korporacje na konkurencyjnych rynkach możliwe jest 
jedynie dzięki lepszemu i innemu działaniu. Inne działanie oznacza w tym wypadku 
odkrywanie nowych segmentów rynku, identyfikowanie nowych potrzeb, tworzenie 
nowych produktów, wdrażanie nowych sposobów produkcji, dostaw lub sprzedaży.

Efekt innowacji odzwierciedlany w nowym, innym produkcie, jego nowych ce-
chach i  funkcjach, powoduje wyróżnienie tego produktu lub usługi na rynku, co 
zwraca uwagę podmiotów rynku. Gdy efekt ten wzbudzi dostateczne zaintereso-
wanie klientów, staje się przedmiotem oceny, w wyniku której postrzegane zostają 
wartości produktu istotne z punktu widzenia klientów22.

Każde działanie w  zakresie działalności innowacyjnej wpływa korzystnie na 
rozwój i konkurencyjność korporacji. Dużym wsparciem w zarządzaniu innowa-
cjami staje się właściwe określenie celu z uwzględnieniem potencjału przedsiębior-
stwa przy opracowywaniu strategii, której tworzenie pozwala na optymalizowanie 
działań w zakresie innowacyjności23. 

20  S. Dybka, Innowacyjność jako element konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] S. Makarski 
(red.),Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu – uwarunkowania, mechanizmy, 
efekty, PTOIEE ,,Zalesie” Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2007, s. 25-26.
21  T. Bal-Woźniak, Innowacyjność w  ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, 
Warszawa 2012, s. 57.
22  J. Wiśniewska, Innowacyjność i jakość – wyzwania współczesnych organizacji, [w:] J. Wiśniewska,               K. 
Janasz (red.), Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2013, s. 21.
23  M. Kosała, Innowacje w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach, [w:] I. Czaja, E. Kozień (red.), 
Przedsiębiorczość korporacyjna, Difin, Warszawa 2016, s. 269.
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Innowacje odgrywają bardzo istotną rolę w procesie kształtowania wizerunku 
przedsiębiorstwa, co bez wątpienia ma znaczenie strategiczne, polegające na:

•	 przyczynianiu się do sukcesu lub klęski firmy, 
•	 budowaniu opinii o firmie (jej produktach, usługach, sposobie działania) 

wśród pracowników, dystrybutorów, udziałowców, konkurentów i samych klientów, 
•	 tworzeniu określonej (emocjonalnej) wartości dodanej,
•	 przekazywaniu informacji o sukcesach organizacji, 
•	 kształtowaniu właściwych postaw wobec firmy, od których bezpośrednio 

zależą zachowania ludzi24.
Racjonalne i efektywne zarządzanie innowacjami wymaga stałego analizowania 

działań proinnowacyjnych w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na określo-
nym rynku w zmieniającej się gospodarce. 

Obecnie coraz większą uwagę zwraca się w korporacjach na innowacje o cha-
rakterze organizacyjnym w systemie zarządzania, w dziedzinie ochrony środowiska 
czy inne innowacje społeczne. Jak twierdzi P. Drucker, innowacje tego typu wy-
wierają określony wpływ na szeroko pojętą organizację i mogą stać się integralną 
czynnością utrzymującą przy życiu nowe organizacje, gospodarkę i społeczeństwo. 
Słusznie uważa się, że innowacyjność powinna stać się główną siłą kreatywną każ-
dej organizacji, wpisaną na trwale w jej system zarządzania i kulturę. Taki jest wy-
móg efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej25.

Należy wziąć pod uwagę, że XXI wiek niesie nowe zadania i wyzwania, przed któ-
rymi stają przedsiębiorstwa, organizacja, a nawet całe kraje. Sukces mogą odnieść te 
kraje i przedsiębiorstwa, które wyzwolą w sobie zdolność do generowania innowacji. 
Wartość przedsiębiorstw nie będzie budowana siłą rąk i maszyn, tylko siłą umysłów26.

Innowacyjność korporacji uzależniona jest zatem od wielu czynników. Wpro-
wadzanie innowacji zależy jednak przede wszystkim od proinnowacyjnego podej-
ścia organizacji. 

Zakończenie

Kluczem efektywnego funkcjonowania korporacji jest innowacyjność. Trzonem 
w tym wypadku stają się procesy transferu wiedzy i technologii, powszechnie uznawane 
za najsilniej oddziałujące na innowacyjność oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa. 

Globalizacja powoduje bowiem rozwój technologii, natomiast absorpcja wiedzy 
w korporacji sprzyja szybkiemu tempu innowacyjności. To zdolność do przekształ-
cania wiedzy w nowe produkty, usługi, technologie czy rozwiązania organizacyjne 
ma wielki wpływ na sukces rynkowy przedsiębiorstwa. 

24  J. Wiśniewska, Innowacyjność i jakość…, s. 25.
25  Ibidem, s. 24.
26  K. Janasz, Finansowanie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), 
Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, Difin, Warszawa 2012, s. 
228.



Innowacyjność i jej znaczenie dla korporacji 41

Obecnie gospodarka wymusza na korporacjach tworzenie innowacji, które szybko 
będą mogły trafić na rynek do konsumentów pod postacią nowych produktów i usług. 

Konieczne stało się opanowanie mechanizmów transferu technologii i wiedzy 
oraz pozbycie się wszelkich uprzedzeń wobec innowacyjności przedsiębiorstwa. 

Innowacyjność uznawana jest dziś za podstawę budowania przewagi konkurencyj-
nej korporacji. Z tego względu znajduje odzwierciedlenie w wielu koncepcjach strate-
gicznych realizowanych w przedsiębiorstwach. Korporacje, budując skuteczną strategię 
innowacyjną, współpracują z innymi instytucjami w dziedzinie innowacji. Zaliczyć do 
nich można między innymi: instytuty naukowo-badawcze, laboratoria i uniwersytety. 

Wprowadzanie innowacji w korporacjach, szczególnie tych produktowych oraz 
procesowych, zależy głównie od potencjału finansowego, umiejętności technolo-
gicznych czy zaplecza naukowo-badawczego, jakim dysponuje organizacja.
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