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Стимулдардын кудурети

Окурманга суроо: Бул документти окуп жатып, стимулдар эмне экенин жана алар
эмне үчүн маанилүү экенин ойлонуңуз.

Адамды өзүңүз каалагандай аракетке түртүүнүн эң оңой жолу - ага
мындай аракети үчүн пайда алып келүү. Башкача айтканда, аларга стимулдарды
сунуштоо абзел. Бул өтө эле жөнөкөй угулушу мүмкүн. Ошондуктан буга көңүл
буруунун кажети жок деп ойлошуңуз ыктымал. Бирок бул өңүт абдан маанилүү.

Балким, каалаган аракетти жасатуу үчүн адамга сыйлык (же пара)
берилбеши керек деген пикирде болушуңуз мүмкүндүр. Айрым учурларда
стимулдар керек экенин түшүнүп турсаңыз дагы, алгылыктуу аракетке түрткү
болуу үчүн кандайча шыктандыруу керек экенин аныктоо оңой эмес.

Жакында эле айрым кишилер алгылыктуу аракеттерди ишке ашыруу үчүн
стимулдарды колдонууга кызуу кандуулук менен каршы чыкканына туш болдум.
Мен Зимбабве менен Түштүк Африкадагы саясаттын аркасында калайык
пилдердин үйүрлөрүн сактоо аркылуу пайда табууга мүмкүнчүлүк алганын,
ошондуктан пилдердин саны бул аймактарда өсүп жатканын баса белгилеп
келдим. Экологиялык көйгөйлөргө басым жасаган окуучулардын бири адамдын
ач көздүгүнө таянып гана пилдерди сактоого мүмкүн болсо, анда мындай
кадамга барбай эле койгон оң деген пикирин билдирди. Башкача айтканда, ал өз
чечиминин кесепети пилдерге тийген учурда деле өз принцибинен кайтпай
турууга даяр болчу. Анын алгылыктуу аракеттер жеке кызыкчылык эмес,
боорукердик жана камкордукка негизделиши керек деген принцибин башкалар
дагы "терең ишенүү менен" колдойт. Бирок анын моралдык турумуна бир гана
учурда - эгерде ал өз өмүрүн сактап калчу татаал операцияны жасатууда
хирургдан баш тартып, өз энесине хирург бол деп кайрыла турган болсо гана -
тен берээримди айтпай коё албадым.

Кишилерди стимулдар орундуу деп ынандыруунун кыйынчылыгы кандай
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стимулдар орундуу экенин аныктоонун мүшкүлүнө эч караандабайт. Албетте,
стимулдар кишилерди көксөткөн нукта аракет кылууга шыктандырышын
каалайбыз, бирок көксөткөн нерсе деген эмне? Айрым учурларда, бул суроого
жооп тез эле табылат. Бирок ар дайым эмес.

Жакшы аракетке барган сайын, башка алгылыктуу аракетке баруу
мүмкүнчүлүгү төмөндөйт. Бул - ресурстардын тартыштыгынан кутулгус кесепети
жана мүмкүнчүлүк чыгымдар түшүнүгүндө камтылган. Ар учурда тандоо бар,
бирок маселени чечүүдө эң мыкты жолду табуу үчүн көптөгөн булактардан
маалымат топтоого муктажбыз. Демек, стимулдун эң маанилүү эки милдети -
булар: (1) жасалышы керек болгон эң мыкты арга тууралуу маалымат берүү
жана (2) аны аткаруу үчүн кишилерди шыктандыруу.

Стимулдар жана туткундарга карата мамиле
Айрым учурларда иш-аракеттин көксөлгөн жолу анык болот. Мындай

учурлар кишилерди шыктандыруу үчүн стимулдун кубатына басым жасообузга
мүмкүндүк берет. Буга дурус мисал катары 1860-жылдардагы Британия
өкмөтүнүн абакка кесилгендерди Австралияга жеткирүү боюнча кемелердин
капитандары менен келишимин алсак болот. Австралияга жөнөтүлгөн
абактагылардын жолдо аман калуу ыктымалдуулугу 40 эле пайыз болчу. Бул
деле өтө төмөнкү көрсөткүч экенин баары билген. Гуманитардык топтор, чиркөө
жана өкмөттүк мекемелер кеме капитандарынан абактагыларга карата
мамилени оңдоп, алардын жолдо аман калуу ыктымалдуулугун жогорулатууну
моралдык жоболорго таянып өтүнүшкөн. Бирок бул өтүнүчтөргө карабастан,
аман калуу көрсөткүчү 40 пайыз бойдон кала берген.

Акыры экономика адиси Эдвин Чедвик стимулду өзгөртүүнү сунуштаган.
Чедвик капитандарга Англиядан кемеге отургузулган ар бир абактагы үчүн эмес,
Австралия жээгинде кемеден аман-эсен түшкөн ар бир абактагы киши үчүн акы
төлөөнү сунуштаган. Бул чечим кырдаалды дароо жана кескин түрдө өзгөрттү.
Аман калуу көрсөткүчү 98 пайыздан ашып кеткен. Стимулдар өзгөргөндөн кийин
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капитандар абактагылардын саламаттыгын коргоого өзгөчө кызыкдар эле. Алар
абактагыларды кемеге азыраак санда кабыл алып, жолду ката тамак-аш жана
гигиена жаатына көңүл бурган.(1)
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Түздөн-түз жана кыйыр стимулдарды
жаратуу

Абактагыларды Австралияга жеткирүү мисалынан айгинеленгендей,
стимулдар айрым учурларда тикелей таасир берчүдөй жаралат. Сиз максатка
жетүү үчүн эмне кылуу керектигин билесиз жана аны ишке ашыруу үчүн стимул
(мисалы, акчалай сыйлык) жаратасыз. Тилекке каршы, алгылыктуу иш аракетке
түрткү болуу үчүн көп учурда атаандаш максаттарыбызды тең салмакта
кармоого аргасызбыз. Мындай учурларда тикелей таасир этчү стимулду жаратуу
өтө эле натыйжалуу болот, анткени кишилер башка жагдайларды этибарга
албай калышат.

Мурдагы Советтер Биримдиги стимулдарды тикелей колдонуунун терс
кесепеттеринин мол өрнөгүн берген. Айталы, бут кийим өндүрүүнү тездетүү
боюнча стимулдардан улам жетекчилер кардарлардын өлчөмдөрүн
(размерлерин) эске албай эле, анча-мынча гана өлчөмдөгү бут кийимдерди
чыгарган. Мындай стимулдар калайыктын жүрүм-турумдарын өзгөрткөн, бирок
өндүрүмдүү экономика үчүн маанилүү болгон коомдук кызматташтыкты чыңдай
алган эмес.

Калайыкты кызматташтыкты чыңдоого шыктандыруу мүдөө катары
коюлган чакта, буга тикелей стимулдарды жаратуу менен жетүү сейрек кезигет.
Анын ордуна, стимулдар жалпы эрежелер тармагы аркылуу коомдук өз ара
карым-катнаштын өнүмү катары кыйыр түрдө калыптанышы керек.

Маселен, автоунаа агымы жалпы эрежелер кызматташууга шыктандыруу
үчүн канчалык маанилүү экендигин көрсөтөт. Кымгуут маалдагы унаа агымы
оорчулук келтирсе да, унаа агымы баш-аламан коомдук кызматташтыктын
ажайып көлөмүн чагылдырат. Эгерде мынчалык кызматташтык жок болсо, анда
ири шаарлардагы бир нече он миңдеген жүргүнчүлөр жолтыгындын кишенинде
үмүтсүз калмак.

Айдоочуларды бири-бири менен натыйжалуу кызматташтыкка түрткөн
эрежелер өтө жөнөкөй: (1) унааны жолдун туура тарабында айда; (2) жол чырак
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жашыл күйсө - жүр, сары болсо - тез өтүп кетүүгө же токтоого камын, ал эми
кызыл күйсө - унааны токтот; (3) ылдамдыкка коюлган чектөөнү ашпа; (4)
аралыкты сакта. Бул эрежелер стимулдарыбызды каалаган жерибизге аман-эсен
жетүүбүз үчүн керек өбөлгөгө айлантат жана жалпы калайыктын кызыкчылыгына
жооп берчү көндүмдөрдүн бир үлгүсүн ишенимдүү жаратат.(2)

Базар экономикасы - кантип жеке стимулдар коомдук кызматташууга
түрткү болгондой кыртышты эрежелер топтому жарата алгандыгынын мыкты
мисалы. Базар экономикасы стимулдарды тикелей жаратпайт. Чынында,
жөнөкөй тил менен айтканда, базарлар стимулдарды таптакыр жаратпайт. Эң
орчундуу стимулдар кишилердин жеке каалоолорунан: түгөйүн табуу, сый-
урматка жетүү, дүйнөнү жакшыртуу, үй-бүлөнү багуу сыяктуу стимулдардан
жаралат. Базарлар - бул кишилерге өз каалоосун башкаларга жеткирүү
мүмкүнчүлүгүн берип, ар кыл стимулдарды шайкеш келтирген жүрүм-турум
эрежелери. Базар стимулдары деп жалпысынан аталган баа, пайда жана зыян
кишилердин бири-бири менен карым-катнаштары аркылуу түзүлөт. Базар
экономикасы аркылуу гана жаралган бул стимулдар коомдук кызматташууга
өбөлгө болгон маалыматтарды камтыйт.

Жыйынтыктоочу суроолор: эми Сиз жеке стимулдар эмне үчүн коомдук
кызматташууга базар экономикасы аркылуу өбөлгө болоорун түшүндүрө
аласызбы. Сиз жеке стимулдар дүйнөнү жакшырта алат деп ойлойсузбу? Неге
бул ойго макулсуз же каршысыз?
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