
132 HANDEL WEWNĘTRZNY 2015;6(359):132-141

Aleksandra Radziszewska
Politechnika Częstochowska

Wyznaczniki lojalności klientów serwisów e-commerce 
w kontekście zróżnicowania kulturowego rynku europejskiego

Streszczenie

Celem pracy jest omówienie zjawiska lojalności konsumentów w odniesieniu do 
serwisów e-commerce. Lojalność e-konsumentów omówiona została w kontekście 
różnic kulturowych, które mają wpływ na satysfakcję oraz zaufanie konsumentów, 
a tym samym determinują ich postawy lojalnościowe. W pracy odwołano się do pre-
zentowanych w literaturze wyników badań definiujących czynniki wpływające na 
lojalność e-konsumentów. W szczególny sposób uwzględniony został wpływ kultury 
na zachowania konsumentów i ich postawy lojalnościowe. Na tej podstawie usys-
tematyzowano czynniki determinujące ich lojalność ze względu na reprezentowane 
przez nich wymiary kultury narodowej. W wymiarze praktycznym wyniki analizy po-
zwalają na optymalny wybór parametrów serwisu e-commerce dedykowanego klien-
tom pochodzącym z określonego kręgu kulturowego, co pozwala na jego optymalne 
dostosowanie do ich uwarunkowanych kulturowo preferencji. W aspekcie społecz-
nym w pracy podkreślono znaczenie różnic kulturowych warunkujących zachowania 
europejskich konsumentów. Artykuł ma charakter koncepcyjny.

Słowa kluczowe: e-commerce, e-konsument, lojalność, różnice kulturowe, wymia-
ry kultury.
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Wstęp

Procesy integracji europejskiej znacznie ułatwiły przedsiębiorstwom eksplorację zagra-
nicznych rynków. Także polskie przedsiębiorstwa działające na rynku e-commerce dedykują 
swoje usługi nie tylko klientom krajowym, lecz coraz częściej adaptują swoje serwisy inter-
netowe do wymagań europejskich konsumentów. Usługa handlu elektronicznego wydaje się 
być bardzo podatna na standaryzację ze względu na globalny charakter Internetu oraz bardzo 
podobne oferty e-sklepów. Jednak ogromna konkurencja na rynku sprawia, iż firmom zależy 
na pozyskaniu lojalnych klientów, którzy będą gotowi do ponawiania zakupów i budowania 
trwałych relacji. Dlatego istotne jest ustalenie, które czynniki będą warunkowały lojalność 
klientów serwisów e-commerce, ich satysfakcję z usługi handlu elektronicznego oraz zaufa-
nie do internetowego sprzedawcy. Ułatwiony dostęp do europejskich rynków sprawia, że 
istotne są nie tylko czynniki związane z postrzeganiem jakości usługi czy samego serwisu 
e-commerce, ale również kulturowe uwarunkowania satysfakcji i lojalności e-konsumenta. 
Celem pracy jest ukazanie zróżnicowania kulturowego europejskiego rynku oraz wpływu 
różnic kulturowych na satysfakcję i lojalność konsumentów korzystających z serwisów  
e-commerce. Istnieje potrzeba identyfikacji czynników warunkujących charakter relacji 
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między konsumentem a internetowym sprzedawcą i skorelowanie ich z wymiarami kultury 
warunkującymi zachowania i postawy e-konsumentów. 

Lojalność klientów serwisów e-commerce

Lojalność, jako kategoria charakteryzująca zachowania konsumenckie, jest definiowana 
w literaturze przedmiotu w rozmaity sposób. Najczęściej lojalność konsumenta odnoszo-
na jest do gotowości dokonania przez niego zakupu produktu danej marki czy ponownego 
skorzystania z usługi. Lojalność klientów to utrzymująca się i konsekwentna gotowość do 
ponownych zakupów, co skutkuje powtarzalnością zakupów produktów danej marki, mimo 
wpływów sytuacyjnych oraz działań marketingowych promujących konkurencyjne mar-
ki (Olivier 1999). Lojalność jest wyznacznikiem zaufania klienta wobec przedsiębiorstwa 
i jest widoczna przede wszystkim w emocjonalnym przywiązaniu klienta do danego pod-
miotu oraz podtrzymywaniu szczególnego rodzaju więzi. Zachowania zakupowe klientów 
są determinowane ich postawą wobec firmy, co w praktyce oznacza, że im wyższy poziom 
lojalności swoich klientów w wymiarze emocjonalnym osiągnie firma, tym wyższa będzie 
lojalność behawioralna klientów (Russel-Bennett i in. 2008). 

Przedmiotem badań jest również lojalność klientów dotycząca rynku e-commerce. 
Przyjmuje się, iż wyznacznikiem lojalności w tego typu relacjach jest nie tylko ponowne 
dokonywanie zakupów w danym sklepie internetowym, ale również niekorzystanie z usług 
innych sklepów, dokonywanie zakupów o wyższej wartości, kontynuowanie relacji nawet 
przy wzroście cen oraz kupowanie komplementarnych produktów w wybranym sklepie 
(Liang, Chen 2009). Za najważniejsze czynniki determinujące lojalność e-konsumentów 
uznaje się zaufanie i satysfakcję klientów. Zaufanie kształtowane jest przez satysfakcję, 
postrzeganą jakość serwisu e-commerce i jakość usługi. Zaufanie wpływa przede wszyst-
kim na długość i prawdopodobieństwo kontynuowania relacji z firmą, zwiększone zaku-
py oraz nabywanie w danym sklepie produktów innej kategorii. Silniej determinuje ono 
lojalność klientów regularnie dokonujących zakupów niż klientów okazjonalnych (Liang, 
Chen 2009). Za istotny czynnik determinujący lojalność e-konsumentów uznawana jest też 
łatwość użycia strony internetowej e-sklepu (Chiou, Pan 2009). Duże znaczenie mają rów-
nież wcześniejsze doświadczenia klienta wynikające z dotychczasowego kontaktu z witry-
ną sklepu internetowego. Doświadczenia zakupowe mają zasadniczy wpływ na lojalność 
w serwisach e-commerce, przekładając się na cztery wymiary, którymi są: wygoda korzy-
stania ze strony internetowej, autonomia klienta, poczucie relacji z firmą i zaufanie klienta 
do strony internetowej serwisu e-commerce. Elementy te mają wpływ na satysfakcję, która 
determinuje lojalność, podobnie jak wizerunek sklepu kształtujący doświadczenia klientów, 
ich satysfakcję i lojalność (Zhao 2010). 

Poziom satysfakcji klientów przekłada się na liczbę osób dokonujących zakupów w da-
nym sklepie. Im jest on wyższy, tym większa liczba klientów korzysta z usług danego sklepu 
internetowego. Gdy liczba klientów przekroczy pewien poziom, automatycznie przyczynia 
się to do poprawy reputacji sklepu. W przypadku e-sklepów zaobserwować można typowe 

handel_wew_6-2015.indd   133 2016-02-03   10:33:42



134 WYZNACZNIKI LOJALNOŚCI KLIENTÓW SERWISÓW E-COMMERCE...

dla środowiska Internetu zjawisko zwane efektem sieciowym. Efekt ten oznacza sytuację, 
w której wartości dla klienta wynikające z użycia danego dobra wzrastają wraz z liczbą 
osób używających to dobro (Doligalski 2010). Korzyści wynikając z internetowego efektu 
sieciowego bezpośrednio przyczyniają się do wzrostu wartości dla klienta, a tym samym 
poziomu lojalności. Większa liczba osób korzystających z danego serwisu e-commerce, po-
zytywny wizerunek i dobra reputacja serwisu, a także zamieszczane w sieci przez konsu-
mentów opinie, recenzje i komentarze zwiększają zaufanie, wpływając na wzrost lojalności 
konsumentów. Efekt sieciowy obserwowany w środowisku Internetu jest znacznie silniejszy 
niż w przypadku tradycyjnych relacji. Wizerunek sklepu internetowego, postrzegane ryzyko 
związane z dokonywaniem transakcji, a także pozytywne opinie zamieszczane przez klien-
tów w sieci mają wpływ na zamiar dokonania powtórnych zakupów.

Istotnym czynnikiem wpływającym na lojalność poprzez wzrost zaufania do serwisu 
e-commerce są udzielane gwarancje, które automatycznie wywołują asocjacje związane 
z długoterminowym i relacyjnym podejściem do klienta (Tsai, Huang 2009). Takie skoja-
rzenia zwiększają reputację serwisu w oczach klientów, wzbudzają zaufanie, a tym samym 
podnoszą konkurencyjność konkretnego sklepu. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa wy-
daje się być szczególnie istotne w internetowych relacjach przedsiębiorstwo-klient, którym 
towarzyszy znacznie większe ryzyko i poczucie niepewności w porównaniu z relacjami na 
tradycyjnym rynku. Zagwarantowanie klientowi bezpieczeństwa transakcji i długotermino-
wych relacji wydaje się być jednym z najważniejszych czynników wpływających na wzrost 
lojalności e-konsumentów. 

Determinanty satysfakcji konsumentów w kontekście różnic kulturowych

Preferencje i oczekiwania konsumentów, a także wyznaczniki ich satysfakcji są w du-
żej mierze uwarunkowane kulturowo. Dotyczy to również usługi handlu elektronicznego. 
Tradycyjna ocena usługi uwzględnia pięć atrybutów, którymi są: elementy materialne, rze-
telność, reagowanie, pewność oraz empatia (Parasuraman i in. 1988, s. 12-40). 

Większość przeprowadzonych badań analizujących związki między kulturą a czynnika-
mi determinującymi lojalność konsumentów odwołuje się do wymiarów kultury zapropono-
wanych przez Geerta Hofstede (2000, s. 53). Czterowymiarowy model Hofstede opisuje róż-
norodność kulturową ze względu na: dystans władzy, który charakteryzuje zakres, w jakim 
postrzegana jest formalna hierarchia władzy; indywidualizm i kolektywizm, które wyrażają 
stopień akceptacji oraz preferowanie celów indywidualnych lub zespołowych; męskość i ko-
biecość, które oznaczają wartości tradycyjnie uznawane za męskie lub wartości stereotypo-
wo przypisywane kobietom; unikanie niepewności, które wyraża stopień akceptacji ryzyka. 
Dodatkowo model poszerzony został o wymiar związany z orientacją czasową, wyróżnia-
jąc kultury o orientacji długoterminowej i krótkoterminowej. Zaproponowana systematyka 
okazuje się bardzo przydatna w charakterystyce europejskich konsumentów. Z badań prze-
prowadzonych przez Geerta Hofstede w latach 2001-2003 wynika, że Polska jest krajem 
o umiarkowanym dystansie władzy, lekko indywidualistycznym, raczej męskim, dość silnie 
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unikającym niepewności oraz przejawiającym orientację krótkoterminową. Wielka Brytania 
jest natomiast krajem o małym dystansie władzy, zdecydowanie indywidualistycznym, dość 
męskim, o słabym unikaniu niepewności i orientacji krótkoterminowej. Z kolei kulturę kra-
jów niemieckojęzycznych charakteryzuje indywidualizm, niski poziom dystansu władzy, 
silny stopień unikania niepewności, preferowanie wartości uważanych za męskie oraz orien-
tacja krótkoterminowa. Kultura francuska wykazuje cechy wysokiego dystansu władzy, sil-
nego unikania niepewności, indywidualizmu, jest kulturą lekko męską i raczej krótkoter-
minową. Kultury państw skandynawskich cechuje niski dystans władzy, średnie lub niskie 
unikanie niepewności, indywidualizm, kobiecość oraz raczej krótkoterminowa orientacja. 
Natomiast kultury krajów śródziemnomorskich charakteryzuje umiarkowany dystans wła-
dzy, indywidualizm, dość silne unikanie niepewności, preferowanie wartości uważanych za 
męskie oraz silnie krótkoterminowa orientacja (Hofstede 2001).

Oczekiwania klientów pochodzących z różnych krajów i kultur są zróżnicowane. Tezę tą 
potwierdziły badania niemieckich i brytyjskich konsumentów. Ujawniły one, że tradycyjnie 
uwzględniane wymiary jakości usługi nie są jedynymi branymi pod uwagę przez klientów. 
Okazało się, że wyjaśniają one sposób oceny jakości usług przez klientów niemieckich jedy-
nie w 56%, natomiast przez klientów brytyjskich w 62% (Witkowski, Wolfinbarger 2002). 
Świadczy to o kompleksowym i trudnym do zdefiniowania charakterze uwarunkowanych 
kulturowo oczekiwań klientów. Także inne badania oczekiwań konsumentów potwierdziły 
wpływ wymiarów kultury opisanych przez Hofstede na ich satysfakcję oraz wymagania 
co do postrzegania jakości. Wykazały one, iż zdecydowanie wyższe całkowite wymagania, 
co do jakości usług mają klienci pochodzący ze społeczeństw o niskim dystansie władzy, 
indywidualiści, klienci o silnym unikaniu niepewności oraz przyjmujący orientację krótko-
terminową. Klienci o niskim dystansie władzy zwracają uwagę przede wszystkim na zaan-
gażowanie i wiarygodność usługi. Ich oczekiwania koncentrują się na wysokim poziomie 
tych elementów. Klienci-indywidualiści, mający także wyższe całkowite oczekiwania, przy-
wiązują szczególną wagę do wysokiego poziomu takich elementów, jak empatia i pewność. 
Najmniejsze znaczenie w zróżnicowaniu poziomu oczekiwań ma wymiar męskości i kobie-
cości (Donthu, Yoo 1998, s. 47-69). 

Dla firm oferujących swoje usługi klientom na rynku europejskim istotna jest świado-
mość różnych oczekiwań i odmiennego postrzegania standardów przez klientów pochodzą-
cych z różnych krajów i kultur. 

Postawy lojalnościowe europejskich e-konsumentów

Specyfika usług handlu elektronicznego wymaga zdefiniowania dodatkowych kryteriów 
związanych z wirtualnym środowiskiem świadczenia usługi. Wśród czynników wpływają-
cych na jej postrzeganie przez konsumenta wymieniane są: dostępność, łatwość nawigacji, 
efektywność, elastyczność, niezawodność, personalizacja, bezpieczeństwo, prywatność, re-
agowanie, zaufanie czy estetyka serwisu (Zeithaml 2002, s. 135-138). Na potrzeby oceny 
satysfakcji konsumentów korzystających z serwisów e-commerce powstała skala e-Servqual, 
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stanowiąca rozwinięcie tradycyjnej skali Servqual dla środowiska usług elektronicznych. 
Zawiera ona siedem wymiarów, którymi są: efektywność, odnosząca się do łatwości wej-
ścia na stronę internetową oraz wyszukania informacji przy możliwie najmniejszym wysił-
ku ze strony klienta; niezawodność, dotycząca technicznej strony funkcjonowania witryny, 
a w szczególności jej dostępności i funkcjonowania we właściwy sposób; dotrzymywanie 
obietnic, które odnosi się do dotrzymywania obietnic względem zawartości i funkcjonowa-
nia strony internetowej oraz dostarczania oferowanych usług we właściwy sposób i w de-
klarowanym czasie; prywatność, związana z zapewnieniem ochrony danych osobowych 
klientów i zapewnieniem bezpieczeństwa realizowanych transakcji; reagowanie, oznaczają-
ce zdolność do udzielania żądanych przez klienta informacji; zadośćuczynienie, dotyczące 
rekompensaty w przypadku źle wykonanej usługi; kontakt, który odnosi się do możliwości 
bezpośredniego kontaktu z pracownikiem (Zeithaml i in. 2002, s. 139-157).

W badaniach przeprowadzonych w celu kreślenia wpływu zmiennych związanych z kul-
turą na zaufanie i satysfakcję klientów sklepów e-commerce założono, że są one kształto-
wane przez nawigację, warstwę prezentacyjną i warstwę informacyjną. Zarówno zaufanie, 
jak i satysfakcja wywierają bezpośredni wpływ na lojalność klientów. Badania były pro-
wadzone w dwóch krajach różniących się opisanymi w modelu Hofstede wymiarami kul-
tur narodowych. Badania przeprowadzono wśród konsumentów pochodzących z Wielkiej 
Brytanii oraz Niemiec. Zaufanie silniej niż satysfakcja wpływało na lojalność klientów 
w Niemczech, natomiast wśród konsumentów brytyjskich satysfakcja okazała się silniejszą 
determinantą lojalności niż zaufanie, co najprawdopodobniej wynika z odmiennego podej-
ścia do ryzyka i niepewności (Cyr 2008). Kulturę niemiecką charakteryzuje wysoki stopień 
unikania niepewności, co przekłada się na ogromną rolę zaufania w relacji między klientem 
a sprzedawcą i pozwala znacznie zredukować nieakceptowane w tej kulturze ryzyko. Dla 
kultury anglosaskiej charakterystyczne jest słabe unikanie niepewności. Z tego powodu dla 
konsumentów nie są aż tak istotne czynniki związane z redukcją ryzyka towarzyszącego 
transakcji, które przekładają się na istotną rolę zaufania w budowaniu relacji. Dla konsu-
mentów pochodzących z kultur o niskim unikaniu niepewności dla ich lojalnych postaw 
i zachowań istotne będą czynniki związane z satysfakcją, możliwością odniesienia dodatko-
wych korzyści ekonomicznych czy generowaną dla klienta wartością. 

Krąg kulturowy, z którego wywodzą się potencjalni konsumenci określa behawioralną 
i emocjonalną specyfikę ich zachowań oraz czynniki determinujące ich zaufanie, satysfak-
cję i lojalność. Pozornie wydaje się, iż usługa handlu elektronicznego jest bardzo podatna 
na globalizację i nie podlega wpływom związanym ze zróżnicowaniem europejskiego czy 
światowego rynku. Jednak nawet zintegrowany rynek europejski nie sprawi, że zachowa-
nia konsumentów ulegną ujednoliceniu i będzie można kształtować relacje z konsumenta-
mi opierając się na standaryzowanych instrumentach marketingowych. Konsumenci wy-
wodzący się z różnych krajów europejskich i różnych kultur prezentują rozmaite wzorce 
zachowań. Ich preferencje dotyczące usługi e-commerce, które przekładają się na lojalność 
są w dużej mierze uwarunkowane różnicami kulturowymi. Przykładowe korelacje między 
wymiarami kultury a czynnikami determinującymi lojalność klientów serwisów e-commer-
ce przedstawione zostały w tabeli 1.
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Tabela 1
Kulturowe uwarunkowania lojalności klientów serwisów e-commerce

Wymiary kultury Determinanty lojalności klientów serwisów e-commerce

Wysoki stopień 
unikania 
niepewności

Zaufanie
Gwarancje
Bezpieczeństwo transakcji
Pozytywne rekomendacje
Wcześniejsze doświadczenia 
Wysoka ocena ogólnej jakości usługi
Pewność realizacji usługi 
Zapewnienie prywatności
Ochrona danych osobowych i finansowych

Niski stopień 
unikania 
niepewności

Osobista satysfakcja
Dodatkowe korzyści
Elementy materialne (estetyka i funkcjonalność serwisu, łatwość nawigacji)

Niski dystans 
władzy 

Osobista satysfakcja
Wysoka ocena ogólnej jakości usługi
Pewność realizacji usługi
Wiarygodność
Zaangażowanie

Wysoki dystans 
władzy

Elementy materialne (estetyka serwisu, łatwość nawigacji, funkcjonalność serwisu)
Pewność realizacji usługi

Indywidualizm Osobista satysfakcja
Dodatkowe korzyści
Pewność realizacji usługi
Wysoka ocena ogólnej jakości usługi
Personalizacja

Kolektywizm Pewność realizacji usługi
Męskość Elementy materialne (estetyka i funkcjonalność serwisu, łatwość nawigacji)

Niezawodność serwisu
Pewność realizacji usługi

Kobiecość Solidność
Zaangażowanie

Orientacja 
długoterminowa

Solidność 
Zaangażowanie

Orientacja 
krótkoterminowa

Osobista satysfakcja
Pewność realizacji usługi 
Elementy materialne (estetyka i funkcjonalność serwisu, łatwość nawigacji)
Niezawodność serwisu
Wysoka ocena ogólnej jakości usługi

Źródło: opracowanie własne.

Rynek europejski, mimo procesów integracji, jest obszarem zróżnicowanym kulturowo. 
Fakt ten przekłada się bezpośrednio na możliwości kreowania relacji z klientami oraz ich za-
chowania, preferencje oraz postawy lojalnościowe. Dotyczy to również relacji kształtowanych 
za pośrednictwem serwisów e-commerce, gdzie szczególnie wyraźnie rysują się różnice doty-
czące unikania ryzyka czy preferencji dotyczących usługi handlu elektronicznego. Szczególnie 
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istotne dla lojalności europejskich klientów serwisów e-commerce wydają się być różnice wy-
nikające ze stopnia unikania ryzyka i niepewności oraz typowego dla europejskich kultur in-
dywidualizmu. Inaczej powinien funkcjonować serwis dedykowany klientom brytyjskim lub 
skandynawskim, a inaczej przeznaczony dla klientów polskich, niemieckich czy pochodzących 
z południa Europy. Dla tych pierwszych istotne będą elementy materialne usługi związane z es-
tetyką, właściwym funkcjonowaniem, niezawodnością i funkcjonalnością serwisu, odczuwa-
nie osobistej satysfakcji oraz możliwość odniesienia dodatkowych korzyści, co jest typowe dla 
przedstawicieli kultur o niskim unikaniu niepewności. W pozostałych państwach europejskich, 
które cechuje wysoki poziom unikania niepewności, dla klientów serwisów e-commerce istot-
ne będą przede wszystkim parametry związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, prywatności 
i ochrony danych, a także pewność realizacji usługi i udzielane gwarancje. Klienci będą też 
poszukiwać rekomendacji i opinii innych konsumentów oraz kierować się swoimi wcześniej-
szymi doświadczeniami i zaufaniem do e-sprzedawcy. Serwis e-commerce dedykowany klien-
tom, którzy nie akceptują ryzyka i wykazują silne unikanie niepewności powinien eksponować 
elementy redukujące ryzyko związane z transakcją oraz zapewnić klientom poczucie bezpie-
czeństwa i pewność realizacji usługi. Strona serwisu powinna również umożliwiać zapoznanie 
się z opiniami innych konsumentów oraz ich samodzielne generowanie. Takie cechy serwisu 
budują przekonanie o wiarygodności i rzetelności e-sprzedawcy, a rekomendacje innych klien-
tów są potwierdzeniem jakości usługi. Wspólną cechą kultur europejskich jest indywidualizm, 
który w praktyce może przekładać się na standaryzację pewnych cech serwisów e-commerce. 
Serwisy e-commerce dedykowane europejskim konsumentom powinny gwarantować moż-
liwość personalizacji usługi oraz oferty sprzedażowej, indywidualne traktowanie każdego 
klienta, a także generować dodatkową wartość dla konsumenta. Dla konsumentów o orienta-
cji indywidualistycznej niezwykle istotna jest również osobista satysfakcja wynikająca z ja-
kości usługi i jakości serwisu internetowego. Największy wpływ na postawy lojalnościowe  
europejskich e-konsumentów ma wymiar kultury związany ze stopniem unikania niepewności 
oraz poziomem akceptacji ryzyka, a także typowy dla europejskich konsumentów indywi-
dualizm. Znacznie mniejsze znaczenie dla kształtowania parametrów serwisów e-commerce 
oraz jakości usługi handlu elektronicznego mają pozostałe z wyróżnionych przez Hofstede 
wymiarów kultury. 

Podsumowanie

Rynek europejski jest coraz bardziej zintegrowany pod względem gospodarczym, co 
ułatwia funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich rynkową ekspansję. Jednak budowanie rela-
cji z klientami wymaga uwzględnienia specyfiki ich zachowań i preferencji wynikających 
z odmiennych uwarunkowań kulturowych. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na 
rozszerzenie swojej działalności i pozyskanie lojalnych klientów także na zagranicznych 
rynkach. Bardzo często wybieraną drogą dotarcia do nowych klientów oraz budowania dłu-
goterminowych relacji jest serwis e-commerce. Okazuje się, iż ten z pozoru bardzo podatny 
na standaryzację sposób kontaktu z klientami wymaga uwzględnienia różnic kulturowych 
wpływających na poziom ich satysfakcji oraz lojalność. Odpowiednia adaptacja parametrów 
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usługi handlu elektronicznego do zróżnicowanych preferencji europejskich klientów, wyni-
kających z ich przynależności do różnych kręgów kulturowych, w istotny sposób wpływa na 
jej postrzeganie i stymuluje postawy lojalnościowe e-konsumentów. 
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Determinants of Loyalty of Clients of e-Commerce Services  
in the Context of Cultural Diversity of the European Market

Summary

An aim of the work is to discuss the phenomenon of consumer loyalty towards 
e-commerce services. Loyalty of e-consumers is discussed in the context of cultural 
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differences which affect consumers’ satisfaction and confidence, thus determining 
their loyalty attitudes. In her work, the author referred to the presented in litera-
ture research findings defining the factors affecting e-consumers’ loyalty. Particu-
larly there is considered the impact of culture on consumers’ behaviours and their 
loyalty attitudes. Based on this, the author systematised the factors determining 
their loyalty in view of the represented by them dimensions of national culture. In 
practical terms, the analysis findings allow for optimal choice of the parameters of 
e-commerce service dedicated to clients originating from a definite cultural area, 
what allows its optimal adjustment to their culturally determined preferences. In 
the social aspect, the author in her study emphasised the importance of cultural 
differences determining behaviours of European consumers. The article is of the 
conceptual nature.

Key words: e-commerce, e-consumer, loyalty, cultural differences, culture dimen-
sions.

JEL codes: F23, M31, M15, Z13

Детерминанты лояльности клиентов сервисов э-коммерции  
в контексте культурной дифференциации европейского рынка

Резюме

Цель работы – обсудить явление лояльности потребителей по отношению 
к сервисам e-commerce. Лояльность э-потребителей обсудили в контексте 
культурных отличий, которые оказывают влияние на удовлетворение и дове-
рие потребителей, тем самым определяя их отношение к лояльности. В работе 
делается ссылка на представляемые в литературе результаты исследований, 
определяющих факторы, влияющие на лояльность э-потребителей. Особенно 
приняли во внимание влияние культуры на поведение потребителей и их от-
ношение к лояльности. На этой основе провели систематизацию факторов, 
определяющих их лояльность в силу представляемых ими измерений нацио-
нальной культуры. В практическом измерении результаты анализа позволяют 
оптимальный выбор параметров сервиса e-commerce, предлагаемого клиен-
там, происходящим из определенной культурной среды, что позволяет опти-
мальное его приспособление к их предпочтениям, обусловленным культурой. 
В социальном аспекте в работе подчеркнули значение культурных отличий, 
обусловливающих поведение европейских потребителей. Статья имеет кон-
цептуальный характер.

Ключевые слова: э-коммерция, э-потребитель, лояльность, культурные от-
личия, измерения культуры.
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