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WIELOWYMIAROWY CHARAKTER REPUTACJI 
PRZEDSIĘBIORSTWA − IMPLIKACJE  

DLA ZARZĄDZANIA 
 
Streszczenie: Reputacja jest określana jako zagregowana ocena przedsiębiorstwa i jego 
działalności oparta na percepcji różnych grup interesariuszy. Ocena ta opiera się zarówno 
na przesłankach racjonalnych, jak i emocjonalnych oraz dotyczy wszystkich aspektów  
aktywności przedsiębiorstwa. Reputacja ma zatem wielowymiarowy, złożony i interdyscy-
plinarny charakter, co generuje określone implikacje dla zarządzania. Celem artykułu jest 
próba konceptualizacji zarządzania reputacją przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jej  
wielowymiarowego charakteru. Do realizacji tego celu wykorzystano metody przeglądu li-
teratury przedmiotu oraz krytycznej analizy dotychczasowych paradygmatów. Główne 
konstatacje odnoszą się do charakteru zarządzania reputacją, które wymaga podejścia holi-
stycznego, zaangażowania i koordynacji działań wszystkich komórek funkcjonalnych oraz 
na poziomie strategicznym. 
 
Słowa kluczowe: reputacja przedsiębiorstwa, zarządzanie reputacją, wymiary reputacji. 
 
JEL Classification: M10, M30. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Reputacja przedsiębiorstwa jest przedmiotem badań i analiz prowadzonych 
od kilkudziesięciu lat przez specjalistów z różnych dziedzin i dyscyplin nauko-
wych. Szczególne zainteresowanie wzbudza wśród teoretyków i praktyków za-
rządzania, którzy dostrzegają jej rosnące znaczenie w zdobywaniu długotrwałej 
przewagi konkurencyjnej i budowaniu wartości przedsiębiorstwa. W związku  
z tym wskazują oni na potrzebę budowania, utrzymania i ochrony pozytywnej 
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reputacji, czyli potrzebę zarządzania reputacją [Dąbrowski, 2010; Figiel, 2013], 
jednakże ze względu na złożoną naturę i wielowymiarowy charakter reputacji 
jest to poważne i trudne wyzwanie. Poważnym dylematem dla teoretyków jest 
zdefiniowanie oraz pomiar tej kategorii. Istnieje wiele ujęć i koncepcji, jednak 
do tej pory nie wypracowano zgodnego, jednolitego stanowiska w tym zakresie. 
Niektórzy badacze wyrażają wątpliwość, czy reputacją można w ogóle zarzą-
dzać, ponieważ jest czymś nieuchwytnym, niedookreślonym, trudnym do pomia-
ru i niemożliwym do utrzymania pod kontrolą [Szwajca, 2011; Doorley, Garcia, 
2010, s. 9].  

Celem opracowania jest próba konceptualizacji procesu zarządzania reputa-
cją przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jej wielowymiarowego charakteru i zło-
żonej natury. Szczegółowe pytanie dotyczy kwestii, jakie implikacje dla zarzą-
dzania wynikają z wielowymiarowego charakteru reputacji. Rozważania 
przeprowadzono na bazie krytycznej analizy wypracowanych do tej pory kon-
cepcji w zakresie definiowania i pomiaru reputacji oraz paradygmatów zarzą-
dzania. Główna konstatacja odnosi się do specyfiki zarządzania reputacją jako 
dwuwymiarowego konstruktu społecznego obejmującego reputację kompetencji 
i reputację charakteru, co wymaga kompleksowego, holistycznego podejścia, za-
angażowania i koordynacji działań wszystkich komórek funkcjonalnych na po-
ziomie strategicznym. 
 
 
1. Rozumienie reputacji − w poszukiwaniu konsensusu definicyjnego 
 

Od kilku dekad problematyka reputacji przedsiębiorstwa jest podejmowana 
przez autorów i badaczy reprezentujących różne dziedziny, takie jak: ekonomia, so-
cjologia, marketing, rachunkowość, a przede wszystkim zarządzanie. W efekcie 
prowadzonych rozważań powstało wiele definicji i kontekstów rozumienia reputa-
cji. Pierwszą próbę ich uporządkowania i systematyzacji podjęli M. Barnett, J. Jer-
mier i B. Lafferty [2006, s. 30-33], wskazując trzy główne ujęcia reputacji: 
1) świadomość (awareness), 
2) ocena (assessment), 
3) zasób (asset).  

W pierwszym ujęciu reputacja jest określana jako zbiorowa, kolektywna 
percepcja, czyli sposób postrzegania przedsiębiorstwa przez jego interesariuszy 
czy obserwatorów. Reputacja jest tu właściwie utożsamiana z wizerunkiem. 

Autorzy reprezentujący drugie ujęcie traktują reputację jako ocenę (osąd, 
estymację, ewaluację) firmy przez jej interesariuszy i obserwatorów. Jako przy-
kład jednej z najbardziej popularnych w tej grupie można podać definicję  
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C. Fombruna i C. van Riela [1997], mówiącą, iż reputacja to zagregowana ocena 
przeszłych, obecnych i planowanych działań przedsiębiorstwa, oparta na percep-
cji różnych grup interesariuszy. 

Według przedstawicieli trzeciego nurtu reputacja jest rozumiana jako cenny 
i wartościowy zasób przedsiębiorstwa, określany mianem niewidzialnego, finan-
sowego lub ekonomicznego. Jako taki tworzy wartość firmy i jest zaliczany do 
jej aktywów niematerialnych. 

Ze względu na najliczniej reprezentowane drugie podejście autorzy prze-
glądu uznali to stanowisko za najbardziej zasadne i sformułowali własną defini-
cję, według której reputacja to kolektywna opinia obserwatorów o przedsiębior-
stwie, oparta na ocenie jego finansowego, społecznego i środowiskowego 
oddziaływania w długim okresie. 

Kolejnej rewizji sposobów definiowania reputacji dokonał K. Walker 
[2010] na łamach „Corporate Reputation Review”. Na podstawie przeprowadzo-
nej analizy wskazał pięć jej zasadniczych atrybutów: (1) opiera się na percepcji 
interesariuszy, (2) stanowi zbiorową, kolektywną ocenę organizacji, (3) jest rela-
tywna, (4) może być pozytywna lub negatywna oraz (5) jest względnie trwała  
i stabilna. Wobec tego zaproponował syntetyczną definicję mówiącą, że reputa-
cja to względnie trwały wynik zagregowanej oceny dotychczasowej działalności 
przedsiębiorstwa i perspektyw jego rozwoju na tle określonych standardów 
[Walker, 2010, s. 370]. 

Podsumowując przedstawione definicje i ujęcia, można przyjąć, że reputa-
cja jest to zagregowana opinia interesariuszy o przedsiębiorstwie, oparta na oce-
nie jego szeroko pojętej działalności ekonomicznej, organizacyjnej, społecznej, 
środowiskowej. 

Złożona i wieloaspektowa natura reputacji powoduje, że jest ona bardzo 
trudnym obiektem zarządzania [Szwajca, 2011]. Jest kategorią społeczną odno-
szącą się do wiedzy, wrażeń, percepcji czy wierzeń powstających w umysłach 
zewnętrznych obserwatorów i interesariuszy, dlatego nie może być w pełni kon-
trolowana i kształtowana przez organizację [Rindova, Williamson, Petkova, 
2010; Clardy, 2012]. J. Low i P. Kalafut [2002, s. 9] stwierdzają, że reputacja 
jest czymś do końca nieuchwytnym, czymś delikatnym, ulotnym, amorficznym, 
bardzo wrażliwym, łatwym do uszkodzenia, niemożliwym do utrzymania pod 
kontrolą.  
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2. Wymiary reputacji 
 

Wielość i różnorodność sposobów ujmowania i definiowania reputacji 
świadczą o jej wielce złożonej naturze oraz wielowymiarowym charakterze. Na 
bazie analizy różnych ujęć i koncepcji D. Lange, P. Lee i Y. Dai [2011] podjęli 
próbę konceptualizacji wymiarów reputacji. W opracowanym modelu wskazali 
trzy zasadnicze wymiary reputacji przedsiębiorstwa: 
1) being known − bycie znanym,  
2) being known for something − bycie znanym z czegoś, 
3) generalized favorability − ogólna przychylność otoczenia. 

Pierwszy wymiar odnosi się do stopnia znajomości firmy w otoczeniu, do 
tego, jak szeroko jest znana i rozpoznawana na tle konkurentów bez względu na 
sposób jej postrzegania i oceny. Takie podejście oznacza, że reputacja jest tym 
silniejsza, im firma jest bardziej i powszechniej znana od innych w swojej bran-
ży, przy czym nie ma znaczenia, czy jest znana z dobrej, czy złej strony. Chodzi 
o to, czy jest popularna i jakim cieszy się rozgłosem.  

Drugi wymiar dotyczy bycia znanym z czegoś, czyli posiadania przez firmę ja-
kiejś wyjątkowej cechy, atrybutu istotnego dla danej grupy interesariuszy, pozytyw-
nie przez nią ocenianego i wyraźnie odróżniającego od konkurencji. W tym wymia-
rze reputacja opiera się na ocenie, opinii i wartościowaniu przez interesariuszy 
stopnia spełnienia ich oczekiwań przez firmę w określonych aspektach. 

Trzeci wymiar jest związany z rozumieniem reputacji jako ogólnej przychylno-
ści otoczenia dla firmy, polegającej na darzeniu jej szacunkiem, wyrażaniu podziwu 
i uznaniu jej atrakcyjności na tle konkurentów. W tej perspektywie, podobnie jak  
w poprzedniej, reputacja także opiera się na wartościowaniu, ocenie, ewaluacji tego, 
czy firma jest dobra, uczciwa, godna zaufania, wiarygodna. Jednakże formułowana 
opinia nie jest oparta na ocenie specyficznych aspektów działalności przedsiębior-
stwa, ale na zagregowanej ewaluacji wszystkich aspektów i atrybutów przedsiębior-
stwa. Reputacja jest wynikiem ogólnego wrażenia, uczuć i emocji, jakie przedsię-
biorstwo wzbudza w obserwatorach i interesariuszach. 

Każdy z przedstawionych wymiarów reputacji ma nieco odmienną specyfi-
kę, co zaznaczono na rys. 1. 

Największe wątpliwości, zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki 
zarządzania, budzi pierwszy wymiar reputacji – being known, czyli rozgłos, 
przede wszystkim dlatego, że jest pozbawiony aspektu ewaluacji, wartościowa-
nia. Poza tym wskazywanie jedynie na dwa wymiary reputacji: being known for 
something i generalized favorability dominuje u większości autorów zajmują-
cych się reputacją od lat 90. ubiegłego wieku [Głuszek, 2015]. 
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Rys. 1. Wymiary reputacji według Langego, Lee i Daia 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Lange, Lee, Dai [2011]. 

 
Pierwszy wymiar, being known for something, dotyczy sfery poznawczej, 

opiera się na „twardych”, racjonalnych elementach, odnosi się do poziomu fa-
chowości, kompetencji, profesjonalizmu ocenianego przez poszczególne grupy 
interesariuszy. Drugi wymiar, generalized favorability, odnosi się do sfery afek-
tywnej, dotyczy „miękkich”, emocjonalnych aspektów oraz oceny firmy pod 
względem poziomu jej uczciwości, przestrzegania prawa, norm etycznych, re-
spektowania i szanowania wartości cenionych przez interesariuszy. Wymiary te 
są określane jako reputacja kompetencji i reputacja charakteru [Mishina, Block, 
Mannor, 2011, za: Głuszek, 2016]. Ta dwuwymiarowość reputacji stwarza okre-
ślone implikacje dla zarządzania zarówno w warstwie koncepcyjnej, jak i in-
strumentalnej. 
 
 
3. Koncepcja zarządzania reputacją  
 

Zarządzanie reputacją to proces budowania i utrzymania silnej, pozytywnej 
opinii interesariuszy o przedsiębiorstwie. Wobec tego może być rozumiany jako 
proces zarządzania relacjami z interesariuszami w celu budowania ich zaufania, 
które jest uważane za fundament reputacji [Szwajca, 2016]. Przyjmując takie 
podejście, proces zarządzania reputacją można przedstawić jako zamknięty cykl 
czterech zasadniczych etapów (rys. 2). 
 

Being known 
− wymiar ogólny, 
niewartościujący 

Being known for 
 something 

− wymiar szczegółowy, 
wartościujący 

Generalized  
favorability 

− wymiar ogólny, 
wartościujący 

Reputacja 
firmy 
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Rys. 2. Proces zarządzania reputacją 
 

Źródło: Szwajca [2016, s. 47]. 
 

Pierwszy etap polega na określeniu tożsamości przedsiębiorstwa, która ob-
razuje jego osobowość, cenione wartości, normy etyczne i wewnętrzne zasady 
postępowania wszystkich pracowników. Tożsamość stanowi zasadniczy element 
tworzący kulturę organizacyjną, która jest bazą kreowania reputacji i wzbudze-
nia zaufania interesariuszy.  

Drugi etap obejmuje działania służące nawiązaniu i utrzymywaniu odpo-
wiednich kontaktów z poszczególnymi grupami interesariuszy.  

Trzeci etap dotyczy podejmowania przez przedsiębiorstwo konkretnych 
działań, w ramach których realizuje ono z jednej strony własne cele i ambicje,  
a z drugiej zaspokaja wymagania i aspiracje interesariuszy. W wyniku tych dzia-
łań następuje konfrontacja interesów firmy z oczekiwaniami interesariuszy. 

Rozbieżności pomiędzy priorytetami przedsiębiorstwa a oczekiwaniami in-
teresariuszy powinny być identyfikowane i niwelowane poprzez prowadzenie 
ciągłej komunikacji i dialogu z interesariuszami, co jest treścią ostatniego etapu. 
Otwarta komunikacja oraz konstruktywny dialog pozwalają na lepsze poznanie 
potrzeb i oczekiwań obu stron, wzajemne zrozumienie i akceptację niektórych 
sugestii. Na tej podstawie przedsiębiorstwo może dokonywać pewnych zmian  
w systemie swoich priorytetów i wartości przedsiębiorstwa, co w konsekwencji 
może wymagać redefiniowania jego tożsamości i modyfikacji kultury organiza-
cyjnej. W ten sposób cykl zarządzania reputacją zostaje domknięty. 

1. Kształtowanie  
tożsamości  

przedsiębiorstwa 

2. Zarządzanie  
relacjami  

z interesariuszami 

4. Komunikacja  
i rozwijanie dialogu  
z interesariuszami 

3. Realizacja oczekiwań  
interesariuszy 

 
REPUTACJA 
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4. Dwuwymiarowość reputacji i jej implikacje dla zarządzania 
 

Biorąc pod uwagę dwuwymiarowe ujęcie reputacji, należy przeanalizować 
specyfikę zarządzania reputacją kompetencji (being known for something) i re-
putacją charakteru (generalized favorability). 

Przyjmując przedstawioną powyżej koncepcję zarządzania reputacją, moż-
na powiedzieć, że zarządzanie reputacją kompetencji oznacza zarządzanie rela-
cjami z interesariuszami w celu budowania zaufania do przedsiębiorstwa jako 
dobrego fachowca, profesjonalisty w określonej dziedzinie. W praktyce wymaga 
to zbudowania przewagi konkurencyjnej oraz zapewnienia stałego poziomu 
kompetencji (lub jego poprawy) w długim okresie. Zasadniczy dylemat dla za-
rządzania reputacją kompetencji wynika z jego szczegółowego charakteru, co 
oznacza konieczność uwzględnienia oczekiwań bardzo różnych grup interesu. 
Problem w tym, że oczekiwania te są odmienne, a często ze sobą sprzeczne 
[Szwajca, 2014]. Wobec niemożności zaspokojenia oczekiwań wszystkich grup 
interesariuszy przedsiębiorstwo może dokonać ich priorytetyzacji, która prowa-
dzi do wskazania interesariuszy kluczowych [Illia, Lurati, 2006]. 

Z kolei zarządzanie reputacją charakteru polega na zarządzaniu relacjami  
z interesariuszami w celu budowania ich zaufania do przedsiębiorstwa jako 
uczciwego obywatela, wiarygodnego podmiotu, godnego szacunku i uznania. 
Kryteria oceny wymiaru generalized favorability są osadzone w systemie kultu-
rowym, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo i jego interesariusze. W celu 
skutecznego zarządzania reputacją charakteru firma powinna znać, respektować 
i przestrzegać norm i wartości tego systemu. Ze względu na różnorodność sys-
temów społeczno-kulturowych w skali globalnej pojawia się dylemat, jakie 
normy powinny być uwzględniane przez przedsiębiorstwo działające w różnych 
kręgach kulturowych lub w środowiskach multikulturowych. Normy kulturowe 
nie mają bowiem charakteru uniwersalnego, w odróżnieniu od kryteriów oceny 
wymiaru kompetencji, które odnoszą się w większości do uniwersalnych, mię-
dzynarodowych standardów jakości (produktów, technologii, obsługi itp.). Jeżeli 
przedsiębiorstwo dostosowuje się do lokalnych norm społeczno-kulturowych, 
które są zasadniczo odmienne od norm rodzimego kręgu kulturowego, może się 
narazić na ostrą krytykę z ich strony i osłabienie wiarygodności. Wydaje się, że 
w tej sytuacji dla zachowania swojej tożsamości firma powinna zdefiniować za-
sadnicze, nienaruszalne wartości, na których opiera swoją tożsamość oraz kultu-
rę organizacyjną, i przestrzegać ich w każdym systemie kulturowym. 

Tym, co jest wspólne dla obu wymiarów, to podstawa oceny, jaką jest kon-
frontacja czynów ze słowami. Reputacja powstaje w wyniku ciągłych interakcji 
między przedsiębiorstwem a jego interesariuszami, w których ich doświadczenie 
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jest konfrontowane z wartościami deklarowanymi przez przedsiębiorstwo, a także  
z obietnicami, jakie przekazuje w reklamie i innych formach komunikacji marketin-
gowej [Resnick, 2006]. W reputacji ujawniają się rzeczywiste normy i wartości, ja-
kimi firma kieruje się w swojej praktycznej działalności. To właśnie pozwala odróż-
nić dobrze znane, sławne firmy, które można nazwać celebrytami, od firm mających 
solidną reputację [Rindova i in., 2005; Rindova, Pollock, Hayward, 2006].  

W tabeli 1 przedstawiono wymiary reputacji ze wskazaniem głównych im-
plikacji dla zarządzania. 
 
Tabela 1. Wymiary reputacji i ich implikacje dla zarządzania 
 

Wymiary reputacji Cechy wymiaru Implikacje dla zarządzania 
Reputacja  
kompetencji 

Oceniana fachowość Potrzeba budowy przewagi konkurencyjnej 
Ważne zaufanie do kompetencji Utrzymanie lub poprawa poziomu  

kompetencji i obsługi  
Konieczność pogodzenia sprzecznych 
oczekiwań interesariuszy 

Potrzeba priorytetyzacji interesariuszy 

Racjonalne podłoże oceny Dotrzymywanie standardów jakości  
i warunków umów 

Reputacja  
charakteru 

Oceniany prestiż i uznanie  
w otoczeniu 

Potrzeba budowy pozytywnego, silnego 
wizerunku 

Ważne zaufanie do uczciwości i etyki Przestrzeganie norm prawnych, etycznych, 
głoszonych i wyznawanych wartości 

Konieczność uwzględniania różnorodnych 
norm kulturowych interesariuszy 

Oparcie się na trwałych wartościach  
budujących tożsamość organizacyjną 

Emocjonalne podłoże oceny Budowanie bliskich relacji  
międzyludzkich z interesariuszami 

Reputacja  
kompetencji  
i charakteru 

Podstawa oceny: porównywanie  
oczekiwań z rzeczywistymi działaniami 
przedsiębiorstwa 

Potrzeba zgodności słów z czynami  
w każdym aspekcie działalności 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Analizując implikacje wskazane w tabeli 1, należy zaznaczyć, że zarządza-

nie reputacją nie może być skupione w jednym obszarze funkcjonalnym, np.  
w dziale PR czy dziale marketingu, ale na poziomie najwyższego szczebla  
w strukturze organizacyjnej − na poziomie zarządu. Zgodnie z przyjętą koncep-
cją zarządzania proces budowania reputacji ma charakter cykliczny, wymaga 
ciągłego monitorowania opinii interesariuszy na temat poziomu spełniania ich 
oczekiwań. Wobec tego zarządzanie reputacją wymaga odejścia od klasycznego 
paradygmatu procesu zarządzania opartego na linearnym podejściu wyrażającym 
się sekwencją: plan − realizacja − kontrola, który jest stosowany w zarządzaniu 
poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi (produkcją, sprzedażą, marketin-
giem, finansami itd.). Zarządzanie reputacją wymaga kompleksowego, holi-
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stycznego podejścia, co oznacza potrzebę planowania, organizowania i koordy-
nowania działań we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa na 
poziomie strategicznym. 

Omawiane wymiary reputacji mogą być pozytywnie lub negatywnie oce-
niane przez interesariuszy. Przedsiębiorstwo może się znaleźć w jednej z czte-
rech modelowych sytuacji: „idola”, „profesjonalisty”, „społecznika” i „czarnego 
charakteru”, co przedstawiono na rys. 3. 
 

 
 

Rys. 3. Macierz dobrej i złej reputacji kompetencji i charakteru 
 

Źródło: Opracowano na podstawie: Mishina, Block, Mannor [2011], za: Głuszek [2016, s. 125]. 
 

W macierzy zasygnalizowano podjęcie określonych działań stosownie do 
każdej z opcji. Sugeruje się, że w odniesieniu do budowania reputacji kompeten-
cji bardziej skuteczne jest wysyłanie pojedynczych, ale silnych sygnałów na te-
mat zdolności i osiągnięć firmy, natomiast w odniesieniu do reputacji charakteru 
− generowanie stałego strumienia słabych, lecz częstych pozytywnych komuni-
katów na temat społecznej aktywności firmy [Mishina, Block, Mannor, 2011].  
 
 
Podsumowanie  
 

Reputacja jest złożonym konstruktem społecznym o wielowymiarowej 
strukturze, dlatego stanowi trudne wyzwanie dla zarządzania. Zasadniczo wska-
zuje się na dwa istotne wymiary: reputację kompetencji oraz reputację charakte-
ru, przy czym pierwszy opiera się na ocenie racjonalnej, drugi − na ocenie emo-
cjonalnej. Zarządzanie reputacją kompetencji polega na budowaniu zaufania do 
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przedsiębiorstwa jako profesjonalisty w zakresie podstawowej działalności biz-
nesowej. Z kolei zarządzanie reputacją charakteru polega na budowaniu zaufania 
do przedsiębiorstwa jako do uczciwego podmiotu szanującego normy i wartości 
środowiska kulturowego, w którym działa.  

Dwoista struktura reputacji oznacza, że przedsiębiorstwo może mieć dobrą 
reputację kompetencji oraz złą reputację charakteru i odwrotnie. Z koncepcyjne-
go punktu widzenia zarządzanie reputacją w obu wymiarach wymaga komplekso-
wego podejścia i koordynowania działań we wszystkich obszarach funkcjonowania 
przedsiębiorstwa na poziomie strategicznym, natomiast z instrumentalnego punktu 
widzenia − prowadzenia równoległych działań merytorycznych i komunikacyj-
nych. Przedsiębiorstwo powinno rzetelnie informować interesariuszy o tym, co 
robi, i robić to, o czym informuje, ponieważ fundamentalną kwestią dla budo-
wania silnej, pozytywnej reputacji jest zaufanie i wiarygodność weryfikowane 
na podstawie zgodności słów z czynami. 

Ze względu na złożoność poruszanej tematyki w opracowaniu ograniczono 
się do wybranych aspektów, pomijając wiele istotnych kwestii, jak na przykład 
wzajemne relacje pomiędzy omawianymi wymiarami reputacji czy problem ich 
pomiaru w kontekście zarządzania. Przedstawione rozważania mogą stanowić 
przyczynek do dalszych pogłębionych badań w tym zakresie. 
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MULTIDIMENSIONAL CHARACTER OF THE CORPORATE REPUTATION 

− IMPLICATIONS FOR MANAGEMENT 
 
Summary: Reputation is defined as the aggregate assessment of the company and its ac-
tivities, based on the perception of various stakeholder groups. This assessment is based 
on both rational and emotional reasons and concerns all aspects of the company’s activity. 
Reputation is therefore multidimensional, complex and interdisciplinary, which generates 
specific implications for management. The aim of the article is to try to conceptualize the 
management of the company’s reputation, taking into account its multidimensional cha-
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racter. To accomplish this goal, the methods of literature review of the subject and criti-
cal analysis of the existing paradigms were used. The main observations relate to the na-
ture of reputation management, which requires a holistic approach, commitment and co-
ordination of all functional units and at the strategic level. 
 
Keywords: corporate reputation, reputation management, reputation dimensions. 


