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Lojalność emocjonalna klientów wobec banku  
a jego zewnętrzny wizerunek jako pracodawcy

Streszczenie

Głównym celem opracowania jest zidentyfikowanie i omówienie zależności 
występujących między poziomem lojalności emocjonalnej klientów wobec ban-
ku a jego zewnętrznym wizerunkiem jako pracodawcy. Artykuł ma charakter ba-
dawczy. Omówiono w nim specyfikę lojalności konsumentów oraz zewnętrznego 
wizerunku pracodawcy. Zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczących 
poziomu lojalności emocjonalnej respondentów wobec banku oraz sposobu jego 
postrzegania w kategoriach pracodawcy. Badania zrealizowano na grupie 1000 peł-
noletnich klientów banków. Analiza wyników badań umożliwiła zidentyfikowanie 
8 statystycznie istotnych zależności w badanym zagadnieniu.

Słowa kluczowe: lojalność, lojalność emocjonalna, wizerunek pracodawcy.

Kody JEL: M14, M31, M51

Wstęp

W obecnych uwarunkowaniach rynkowych zarówno niska cena, jak i prawidłowo opra-
cowana sieć dystrybucji w łatwy sposób mogą być powielone przez wielu uczestników ryn-
ku (Storbacka, Lehtinen 2001, s. 36). Sytuacja ta wymusza na przedsiębiorstwach nieustanne 
poszukiwanie źródeł ich przewagi konkurencyjnej (Stankiewicz 2010, s. 11). Takim źródłem 
mogą być m.in. umiejętność pozyskiwania i utrzymywania lojalnych klientów oraz pozytywny 
zewnętrzny wizerunek jako pracodawcy (Khan 2012, s. 106-110; Baruk 2006, s. 45). Lojalni 
klienci stanowią swoisty wyznacznik rynkowego powodzenia przedsiębiorstwa (Urban, 
Siemieniako 2012, s. 15) oraz umożliwiają mu względnie bezpieczne i ustabilizowane funk-
cjonowanie (Skowron, Skowron 2012, s. 9). Są oni szczególnie ważni w kontekście przyszłe-
go rozwoju banków (Rudawska 2012, s. 381). Lojalni klienci, rozpowszechniając w swoim 
otoczeniu korzystne opinie o przedsiębiorstwie (Sudolska 2011, s. 275-284), mogą w pośredni 
sposób kształtować jego pozytywny zewnętrzny wizerunek jako pracodawcy. 

Celem artykułu było zidentyfikowanie i omówienie zależności występujących między 
poziomem lojalności emocjonalnej klientów wobec banku a sposobem postrzegania go jako 
pracodawcy.

Dwuwymiarowość lojalności klientów

Dokonując szczegółowej analizy literatury przedmiotu można stwierdzić, że lojalność 
klientów należy rozpatrywać z dwóch odrębnych, ale warunkujących się nawzajem per-
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spektyw, jakimi są ich zachowania (lojalność behawioralna) oraz postawy (lojalność emo-
cjonalna).

Lojalność behawioralna przejawia się w dokonywaniu przez klienta powtórnych zaku-
pów produktów danej marki, w tym samym miejscu lub od tego samego sprzedawcy (Urban, 
Siemieniako 2012, s. 12; Tkaczyk 2004, s. 66). Obecnie rozpatrywanie pojęcia „lojalność” 
tylko przez pryzmat zachowań zakupowych klientów jest niewystarczające, a samo utrzyma-
nie klienta jest zaledwie najniższym stopniem lojalności (Dembińska-Cyran, Hołub-Iwan, 
Perenc 2004, s. 287). Coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać lojalność emocjonalna, 
którą można definiować jako stan świadomości, poczucie więzi, zaangażowanie i przywiąza-
nie klienta do banku oraz osób w nim pracujących (Petrykowska 2013, s. 10; Jones, Sasser Jr. 
1995, s. 94).

Z kolei zewnętrzny wizerunek pracodawcy obraz jest wykreowany w świadomości po-
tencjalnych pracowników, m.in. na bazie informacji, które przekazywane są przez aktu-
alnych pracowników organizacji oraz podmioty otoczenia opiniotwórczego (Baruk 2006,  
s. 36).

Materiał i metodyka badań

Badania empiryczne przeprowadzono wiosną 2015 roku na grupie 1000 respondentów 
zamieszkujących trzy województwa: lubelskie, mazowieckie i łódzkie. Zrealizowano je 
w formie badania ankietowego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, który skierowa-
ny był do pełnoletnich klientów banków. Do przeprowadzenia badań wykorzystano grupę 6 
stosownie przeszkolonych ankieterów (po dwóch na każde z wymienionych województw). 
Dobór próby dawczej miał charakter kwotowo-celowy1. Finalnie do dalszego postępowania 
badawczego, obejmującego analizę statystyczną zebranych danych pierwotnych, zakwa-
lifikowano 919 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy ankiety. Wśród ankietowanych 
było 60,3% kobiet. Największy odsetek respondentów stanowiły osoby w wieku 18-25 lat. 
Natomiast najmniejszą grupę (1,1%) tworzyły osoby powyżej 65. roku życia. Największa 
część respondentów (41,2%) miała wykształcenie średnie. Więcej niż co czwarty ankietowa-
ny (28,5%) legitymował się wykształceniem wyższym.

Analiza wyników badań

Wyniki badań wskazują, że między poziomem lojalności emocjonalnej respondentów 
jako klientów banku a jego zewnętrznym wizerunkiem jako pracodawcy występują zależ-
ności istotne statystycznie. Uwzględniając graniczne prawdopodobieństwo krytyczne „p” 
w teście chi-kwadrat na poziomie 0,05 wykryto 8 statystycznie istotnych zależności. 

1  Cechami populacji, uwzględnionymi w kwotowo-celowym doborze próby badawczej, były płeć i liczba mieszkańców po-
szczególnych województw.
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Wyniki testów niezależności chi-kwadrat przeprowadzonych w ramach analiz korespon-
dencji (por. tabela 1) są w dużym stopniu zróżnicowane względem siebie (wartości łącznego 
chi-kwadrat od 123,469 do 25,828), co wymusiło ograniczenie liczby omówionych wizu-
alizacji (modeli) prezentujących relacje między poziomem lojalności emocjonalnej a ze-
wnętrznym wizerunkiem banku jako pracodawcy do 3 (łączna wartość chi-kwadrat wyższa 
niż 60,000).

Tabela 1
Zależności między poziomem lojalności emocjonalnej wobec banku  
a sposobem jego postrzegania jako pracodawcy 

Zmienne wierszowe

Zmienne kolumnowe

Związek emocjo-
nalny z bankiem

Skłonność do 
zmiany „swo-

jego”a banku na 
inny wyłącznie 
ze względu na 
rekomendacje 

innych klientów

Gotowość do 
wybaczania 
sporadycz-
nych niepo-

wodzeń

Wrażliwość na 
oferty produk-
towe konku-
rencyjnych 

banków

Liczba udzie-
lonych pole-

ceń „swojego” 
banku

A B A B A B A B A B

Sposób postrzegania 
„swojego” banku 
w kategoriach 
pracodawcy 79,568 0,000 35,928 0,000 29,503 0,001 14,252 0,114 25,828 0,011
Sposób postrzegania 
„swojego” banku 
w kategoriach 
pracodawcy – 
porównanie z innymi 
bankami 123,469 0,000 67,403 0,000 40,231 0,000 39,701 0,000 14,270 0,284

Uwaga: A – łączna wartość chi-kwadrat; B – poziom istotności.
a W niniejszym opracowaniu przez pojęcie „swój” bank należy rozumieć bank, którego oferty respondent korzy-
stał najczęściej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Pierwszą zidentyfikowaną istotną statystycznie zależnością była zależność między 
związkiem emocjonalnym z bankiem a sposobem jego postrzegania jako pracodawcy (łącz-
na wartość chi-kwadrat 79,568). Dane zamieszczone w tabeli 2 wskazują, że relatywnie naj-
większy odsetek respondentów pozytywnie oceniał „swój” bank w kategoriach pracodawcy 
(93,91%), w tym więcej niż co dziesiąty ankietowany oceniał go bardzo dobrze. Z kolei 
zaledwie 6,1% ogółu badanych dokonało negatywnej oceny „swojego” banku w katego-
riach pracodawcy. Odsetek ten był zbliżony do łącznego udziału respondentów, którzy de-
klarowali odczuwanie negatywnego związku emocjonalnego ze „swoim” bankiem (6,74%). 
Dodatkowo największy odsetek respondentów odczuwał silny i słaby pozytywny związek 
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emocjonalny ze „swoim” bankiem, jednocześnie oceniając go raczej dobrze w kategoriach 
pracodawcy (23,94% i 53,43%).

Tabela 2
Odczuwany związek emocjonalny respondentów ze „swoim” bankiem a ocena banku 
w kategoriach pracodawcy 

Odpowiedzi b c d A f e Razem

c 1,31 2,39 1,52 0,22 0,00 0,33 5,77
b 23,94 53,43 3,70 1,41 0,11 0,33 82,92
a 4,24 5,44 0,76 0,54 0,00 0,00 10,99
d 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33
Razem 29,49 61,59 5,98 2,18 0,11 0,65 100,00

Uwaga: dla zmiennej wierszowej dotyczącej oceny banku w kategoriach pracodawcy – a) bardzo dobra, b) raczej 
dobra, c) raczej zła, d) zdecydowanie zła;
dla zmiennej kolumnowej dotyczącej odczuwanego związku emocjonalnego respondentów z bankiem – a) bar-
dzo silny pozytywny, b) silny pozytywny, c) słaby pozytywny, d) słaby negatywny, e) silny negatywny, f) bardzo 
silny negatywny.
Źródło: jak w tabeli 1.

Jak wynika z wykresu 1, prezentującego model zależności między odczuwanym związ-
kiem emocjonalnym ankietowanych ze „swoim” bankiem a oceną „swojego” banku w ka-
tegoriach pracodawcy (uwzględniając siłę tej zależności), możliwe jest wyodrębnienie  
4 następujących grup respondentów:
1. grupę osób odczuwających bardzo silny lub silny pozytywny związek emocjonalny ze 

„swoim” bankiem (koordynaty kolumnowe „a” i „b”) oraz bardzo dobrze postrzegają-
cych go w kategoriach pracodawcy (koordynata wierszowa „a”);

2. grupę osób odczuwających słaby pozytywny związek emocjonalny ze „swoim” ban-
kiem (koordynata kolumnowa „c”) i postrzegających go raczej dobrze w kategoriach 
pracodawcy (koordynata wierszowa „b”);

3. grupę osób odczuwających słaby lub silny negatywny związek emocjonalny ze „swoim” 
bankiem (koordynaty kolumnowe „d” i „e”) oraz postrzegających go raczej źle w kate-
goriach pracodawcy (koordynata wierszowa „c”);

4. grupę osób odczuwających bardzo silny negatywny związek emocjonalny ze „swoim” 
bankiem (koordynata kolumnowa „f”) i postrzegających go bardzo źle w kategoriach 
pracodawcy (koordynata wierszowa „d”).

Model opracowany na podstawie wyników analizy korespondencji (por. wykres 1) po-
twierdza istnienie zależności między siłą i charakterem związku emocjonalnego klientów 
z bankiem a oceną banku w kategoriach pracodawcy. Zależność ta jest zdecydowanie najsil-
niejsza w przypadku słabego pozytywnego związku emocjonalnego ankietowanych z ban-
kiem i jego raczej dobrą oceną jako pracodawcy (grupa 2), o czym świadczy relatywnie naj-
mniejsza odległość między punktami obrazującymi należących do grupy 2 respondentów.
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Kolejną zależnością istotną statystycznie o wartości łącznej chi-kwadrat przekraczającej 
60,000, była zależność między odczuwanym związkiem emocjonalnym ze „swoim” ban-
kiem a sposobem jego postrzegania w kategoriach pracodawcy w porównaniu z innymi ban-
kami funkcjonującymi w polskim sektorze bankowym. Łączna wartość chi-kwadrat równa 
aż 123,469 wskazuje, że charakter oraz siła związku emocjonalnego klientów z bankiem jest 
bardzo silnie skorelowana z jego zewnętrznym wizerunkiem jako pracodawcy w porówna-
niu z innymi bankami.

Z danych zamieszczonych w tabeli 3 wynika, że największy odsetek respondentów de-
klarował silny lub słaby pozytywny związek emocjonalny ze „swoim” bankiem, jednocze-
śnie oceniając jego zewnętrzny wizerunek jako pracodawcy raczej lepiej niż innych banków 
funkcjonujących w polskim systemie bankowym (22,96% i 52,56%).

Wykres 1
Model „Odczuwany związek emocjonalny z bankiem – sposób postrzegania banku 
w kategoriach pracodawcy”

Zmienne i liczba kategorii:
Zmienne wierszowe: postrzeganie banku w kategoriach pracodawcy
Zmienne kolumnowe: związek emocjonalny z bankiem
Wartości własne: ,0733 ,0128
Łącznie chi-kwadrat = 79,5678; df = 15; p = 0,000
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.
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Na podstawie graficznej prezentacji wyników analizy korespondencji (por. wykres 2) 
można stwierdzić, że wewnętrzne zróżnicowanie siły analizowanej zależności pozwala na 
wyodrębnienie czterech następujących grup respondentów:
1. grupy osób odczuwających bardzo silny pozytywny związek emocjonalny ze „swoim” 

bankiem (koordynata kolumnowa „a”) i postrzegających „swój” bank jako pracodawcę 
zdecydowanie lepiej niż inne banki funkcjonujące w polskim sektorze bankowym (ko-
ordynata wierszowa „a”);

2. grupy osób odczuwających silny oraz słaby pozytywny związek emocjonalny ze „swo-
im” bankiem (koordynaty kolumnowe „b” i „c”) i postrzegających „swój” bank jako 
pracodawcę raczej lepiej niż inne banki (koordynata wierszowa „b”);

3. grupy osób odczuwających słaby negatywny związek emocjonalny ze „swoim” ban-
kiem (koordynata kolumnowa „d”) i postrzegających „swój” bank jako pracodawcę ra-
czej gorzej niż inne banki (koordynata wierszowa „c”);

4. grupy osób odczuwających silny negatywny związek emocjonalny ze „swoim” bankiem 
(koordynata kolumnowa „e”) i postrzegających „swój” bank jako pracodawcę zdecydo-
wanie gorzej niż inne banki (koordynata wierszowa „d”).

Osoby deklarujące odczuwanie bardzo silnego negatywnego związku emocjonalnego 
ze „swoim” bankiem (koordynata kolumnowa „f”) nie należały do żadnej z wymienionych 
grup. Nie zmienia to faktu, że istnieje silna zależność między odczuwanym związkiem emo-
cjonalnym klientów ze „swoim” bankiem a sposobem jego postrzegania w kategoriach pra-
codawcy w porównaniu z innymi bankami. Zależność ta jest jednak relatywnie najsłabsza 
w przypadku skrajnie pozytywnych emocji (grupa 1).

Związki między lojalnością klientów a zewnętrznym wizerunkiem banku jako praco-
dawcy odzwierciedla także statystycznie istotna zależność między skłonnością responden-
tów do zmiany dostawcy produktów bankowych tylko ze względu na rekomendacje innych 

Tabela 3
Odczuwany związek emocjonalny respondentów ze „swoim” bankiem a ocena banku 
w kategoriach pracodawcy w porównaniu z innymi bankami 

Odpowiedzi b c d a f e Razem

b 22,96 52,56 2,83 0,87 0,00 0,44 79,65
c 2,07 5,55 2,50 0,65 0,00 0,11 10,88
a 4,46 2,83 0,54 0,65 0,11 0,11 8,71
d 0,00 0,65 0,11 0,00 0,00 0,00 0,76

Razem 29,49 61,59 5,98 2,18 0,11 0,65 100,00

Uwaga: dla zmiennej wierszowej dotyczącej oceny banku w kategoriach pracodawcy w porównaniu z innymi 
bankami – a) zdecydowanie lepszy, b) raczej lepszy, c) raczej gorszy, d) zdecydowanie gorszy;
dla zmiennej kolumnowej dotyczącej odczuwanego związku emocjonalnego respondentów z bankiem – a) bar-
dzo silny pozytywny, b) silny pozytywny, c) słaby pozytywny, d) słaby negatywny, e) silny negatywny, f) bardzo 
silny negatywny.
Źródło: jak w tabeli 1.
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Wykres 2
Model „Odczuwany związek emocjonalny z bankiem – sposób postrzegania banku 
w kategoriach pracodawcy w porównaniu z innymi bankami”

Zmienne i liczba kategorii:
Zmienne wierszowe: postrzeganie banku w kategoriach pracodawcy w porównaniu z innymi bankami
Zmienne kolumnowe: związek emocjonalny z bankiem
Wartości własne: ,0833 ,0504
Łącznie chi-kwadrat = 123,469; df = 15; p = 0,000
Źródło: jak w wykresie 1.

klientów a sposobem postrzegania „swojego” banku jako pracodawcy w porównaniu z inny-
mi bankami. Łączna wartość chi-kwadrat równa 67,403 świadczy, że zależność ta jest silna, 
chociaż znacznie słabsza niż zależność poprzednio analizowana.

Wyniki przeprowadzonej analizy korespondencji dla tej zależności zamieszczono w ta-
beli 4. Jak widać, niewiele ponad 2% ankietowanych deklarowało silną wrażliwość na re-
komendacje innych klientów przy podejmowaniu decyzji o zmianie dostawcy produktów 
bankowych, tym samym wskazując pośrednio na niski poziom lojalności względem „swo-
jego” banku. Z kolei niemal 85% ogółu respondentów nie wykazywało takiej wrażliwości. 
Nie byli bowiem skłonni do zmiany „swojego” banku na inny bank tylko na podstawie 
rekomendacji innych klientów. Wykazywali zatem lojalną postawę. Odsetek ten był nie-
wiele mniejszy niż udział respondentów, którzy postrzegali „swój” bank w kategoriach pra-
codawcy lepiej w porównaniu z innymi bankami (88,36%). Największy odsetek stanowili 
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respondenci, którzy raczej nie byliby skłonni do zmiany „swojego” banku na inny bank wy-
łącznie na podstawie rekomendacji innych klientów i jednocześnie postrzegali „swój” bank 
raczej lepiej niż inne banki w kategoriach pracodawcy (57,13%). Można zatem stwierdzić, 
że osoby mniej wrażliwe na rekomendacje klientów innych banków przy wyborze dostaw-
cy produktów bankowych lepiej postrzegają „swój” bank jako pracodawcę w porównaniu 
z innymi bankami.

Tabela 4
Skłonność respondentów do zmiany „swojego” banku na inny bank wyłącznie ze względu 
na rekomendacje innych klientów, a ocena banku w kategoriach pracodawcy 
w porównaniu z innymi bankami 

Odpowiedzi c d b a Razem

b 57,13 12,40 9,14 0,98 79,65
c 5,88 1,63 3,26 0,11 10,88
a 4,79 1,74 1,20 0,98 8,71
d 0,33 0,22 0,22 0,00 0,76

Razem 68,12 16,00 13,82 2,07 100,00

Uwaga: dla zmiennej wierszowej dotyczącej oceny banku w kategoriach pracodawcy w porównaniu z innymi 
bankami – a) zdecydowanie lepszy, b) raczej lepszy, c) raczej gorszy, d) zdecydowanie gorszy;
dla zmiennej kolumnowej dotyczącej skłonności respondentów do zmiany banku wyłącznie ze względu na reko-
mendacje innych klientów – a) zdecydowanie tak, b) raczej tak, c) raczej nie, d) zdecydowanie nie.
Źródło: jak w tabeli 1.

Potwierdzeniem sformułowanych wniosków jest graficzny model prezentujący wyniki 
przeprowadzonej analizy korespondencji przedstawiony na wykresie 3. Na jego podstawie 
możliwe jest wyodrębnienie trzech następujących grup respondentów:
1. grupy osób zdecydowanie skłonnych do zmiany „swojego” banku na inny bank wy-

łącznie na podstawie rekomendacji innych klientów (koordynata kolumnowa „a”) i oce-
niających „swój” bank w kategoriach pracodawcy zdecydowanie lepiej niż inne banki 
(koordynata wierszowa „a”);

2. grupy osób raczej skłonnych do zmiany „swojego” banku na inny bank wyłącznie ze 
względu na rekomendacje innych klientów (koordynata kolumnowa „b”) oraz postrze-
gających „swój” bank w kategoriach pracodawcy raczej gorzej i zdecydowanie gorzej 
w porównaniu z innymi bankami (koordynaty wierszowe „c” i „d”);

3. grupy osób raczej nieskłonnych i zdecydowanie nieskłonnych do zmiany „swojego” 
banku na inny bank wyłącznie na podstawie rekomendacji innych klientów (koordynaty 
kolumnowe „c” i „d”) i oceniających „swój” bank w kategoriach pracodawcy raczej 
lepiej w porównaniu z innymi bankami (koordynata wierszowa „b”).

Warto podkreślić, że grupa 1 w porównaniu z grupami 2 i 3 charakteryzowała się naj-
większą wewnętrzną jednorodnością, obejmując osoby wykazujące skrajnie pozytywne 
emocje. Siła wewnętrznych zależności była jednak w jej przypadku relatywnie najsłabsza.
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Podsumowanie

Wyniki badań potwierdzają występowanie istotnych statystycznie zależności między po-
ziomem lojalności emocjonalnej klientów wobec banku a sposobem jego postrzegania jako 
pracodawcy. Zależności te występowały zarówno w przypadku wyrażania przez responden-
tów opinii nt. wizerunku „ich” banku jako pracodawcy, jak i w sytuacji, gdy porównywali 
oni wizerunek tego banku ze sposobem postrzegania innych banków jako pracodawców. 
Respondenci deklarujący wyższy poziom lojalności emocjonalnej wobec „swojego” banku 
postrzegali go lepiej w kategoriach pracodawcy niż pozostali badani. Poziom deklarowanej 
lojalności emocjonalnej klientów wobec „swojego” banku w większym stopniu wpływał na 

Wykres 3
Model „Skłonność do zmiany banku wyłącznie ze względu na rekomendacje  
innych klientów – sposób postrzegania banku w kategoriach pracodawcy 
w porównaniu z innymi bankami”

Zmienne i liczba kategorii:
Zmienne wierszowe: postrzeganie banku w kategoriach pracodawcy w porównaniu z innymi bankami
Zmienne kolumnowe: gotowość do zmiany dostawcy produktów bankowych wyłącznie ze względu na rekomen-
dacje innych klientów
Wartości własne: ,0426 ,0297
Łącznie chi-kwadrat = 67,4027; df = 9; p = 0,000
Źródło: jak w wykresie 1.
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sposób postrzegania tego banku jako pracodawcy w sytuacji, gdy respondenci musieli do-
konać porównania tego wizerunku z wizerunkiem innych banków. Wyniki badań pozwalają 
przypuszczać, że banki dążąc do wykreowania swojego pozytywnego wizerunku jako pra-
codawcy wśród potencjalnych pracowników powinny także uwzględniać aspekty związane 
z lojalnością emocjonalną swoich klientów.
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Customer Emotional Loyalty and Its Impact on External Employer 
Image of a Bank

Summary 

The main aim of the study was to identify and discuss the relationship between 
the level of customer emotional loyalty to the bank and its external employer im-
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age. This article is of the research nature. It discusses the specificity of consumer 
loyalty and the external employer image. In the article were presented the results of 
questionnaire survey on the level of emotional loyalty of respondents to the bank 
and its perception in terms of employer. The research was carried out on a group of 
1000 long-term clients of banks. An analysis of the research results identified 8 sta-
tistically significant relationships between the level of customers’ emotional loyalty 
and the external employer image of the bank.

Key words: loyalty, emotional loyalty, employer image.

JEL codes: M51, M31, M14

Эмоциональная лояльность клиентов по отношению к банку  
и его внешний имидж как работодателя

Резюме

Основная цель разработки – выявить и обсудить зависимости, выступающие 
между уровнем эмоциональной лояльности клиентов по отношению к банку 
и его внешним имиджем как работодателя. Статья имеет исследовательский 
характер. В ней обсудили специфику лояльности потребителей и внешнего 
имиджа работодателя. Представили результаты опросов, касающихся уровня 
эмоциональной лояльности респондентов по отношению к банку, и способ 
восприятия его в категориях работодателя. Опросы провели на группе 1000 
взрослых клиентов банков. Анализ их результатов дает возможность выявить 
8 статистически существенных зависимостей между уровнем эмоциональной 
лояльности клиентов и внешним имиджем банка как работодателя.

Ключевые слова: лояльность, эмоциональная лояльность, имидж работода-
теля.

Коды JEL: M14, M31, M51
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