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Сила стимулів

Питання для роздумів. Під час читання цього матеріалу подумайте, що таке стимули та
чому вони мають значення.

Надійний спосіб домогтися від людей бажаної поведінки — винагородити їх за
вчинення певних дій, інакше кажучи, надати їм стимули. Це настільки очевидно, що
можна подумати, про це не варто навіть згадувати. Однак згадати варто.

Можна було б сказати, що людей не потрібно винагороджувати (або
підкуповувати) для того, щоб вони діяли бажаним чином. Навіть коли ви визнаєте, що
стимули необхідні, не цілком зрозуміло, як створювати саме такі стимули, які спонукали
б до бажаних дій.

Нещодавно я спостерігав за емоційним несприйняттям деякими людьми
використання стимулів для здійснення добрих справ. Я зазначив, що популяції слонів у
Зімбабве та Південній Африці збільшуються, оскільки політика цих країн дозволяє
людям отримувати прибуток від утримання стад слонів. Студент, який наголосив на своїй
стурбованості проблемами навколишнього середовища, відповів, що він проти порятунку
слонів, якщо люди роблять це лише з корисливих міркувань. Інакше кажучи, він був
готовий відстоювати свою позицію, допоки наслідків зазнавали лише слони. Його
принцип, який, за моїм припущенням, поділяли й інші «з подібними переконаннями»,
полягав у тому, що в основі добрих справ мають лежати співчуття і турбота, а не
корисливість. Я не зміг втриматись, щоб не сказати йому, що був би вражений його
моральними принципами, якби, потребуючи складної операції для врятування свого
життя, він відмовився б звернутись до хірурга і натомість дозволив своїй матері виконати
операцію.

Переконати людей у тому, що стимули необхідні, не настільки складно, як
визначити правильні стимули. Звичайно, нам потрібні стимули, які мотивують людей до
бажаної поведінки, але що є бажаним? У деяких ситуаціях відповідь є досить очевидною.
Але не завжди.

Кожного разу, коли ви робите добру справу, ваша спроможність зробити ще якусь
добру справу неодмінно зменшується. Цей неминучий наслідок обмеженості відображено
у понятті «альтернативні витрати». Завжди існують компромісні рішення, і щоб
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визначити найкращий спосіб дій, нам часто необхідна інформація з багатьох джерел.
Таким чином, двома важливими функціями стимулів є: (1) передача інформації про
найоптимальніші дії та (2) мотивування людей до їх виконання.

Стимули та поводження з ув'язненими
У деяких випадках бажаний спосіб дій зрозумілий, і ці випадки дозволяють нам

зосередитись на силі стимулів, що мотивують людей. Яскравим прикладом є практика
британського уряду з укладання договорів із капітанами суден на перевезення в'язнів до
Австралії у 1860-х роках. Рівень виживання ув'язнених, яких відправляли до Австралії,
становив лише 40%, що, як відомо, було дуже низьким показником. Гуманітарні групи,
церква й державні установи закликали капітанів з моральних міркувань підвищити
виживаність завдяки більш гідному ставленню до ув'язнених. Всупереч цим закликам,
показник виживання залишався на рівні 40%.

Зрештою, економіст на ім'я Едвін Чедвік порекомендував змінити стимули.
Замість того, щоб сплачувати капітанам за кожного в'язня, який піднявся на борт корабля
в Англії, Чедвік запропонував платити їм за кожного в'язня, який зійшов з корабля на
берег в Австралії. Покращення відбулося миттєво і було вражаючим. Рівень виживання
перевищив 98%, оскільки капітани отримали потужний стимул дбати про здоров'я
ув'язнених, зменшуючи їхню кількість на кожному кораблі та забезпечуючи якісніше
харчування й санітарно-гігієнічні умови під час перевезення(1).



3

Створення стимулів прямим та
опосередкованим чином

Бажані стимули іноді можуть створюватися прямо, як у випадку перевезення
ув'язнених. Ви знаєте, якого результату хочете досягти, і ви встановлюєте винагороду
(скажімо, оплату готівкою) за виконання цієї дії. На жаль, у більшості випадків бажаний
для нас тип поведінки вимагає вмілого балансування конкуруючих цілей. У таких
випадках створення прямого стимулу щось зробити може виявитись занадто ефективним,
оскільки змушує людей ігнорувати інші речі.

У колишньому Радянському Союзі було багато нісенітниць, які могли виникати
внаслідок прямолінійного застосування стимулів. Наприклад, керівництво реагувало на
стимули до збільшення виробництва взуття, виготовляючи лише декілька розмірів і не
дбаючи про те, які розміри найкраще підходять споживачам. Такі стимули впливали на
поведінку людей, однак вони не стимулювали поглиблення соціальної співпраці,
необхідної для продуктивної економіки.

Коли завдання полягає в заохоченні людей до співпраці, рідко можна досягти
бажаних результатів шляхом прямолінійного створення стимулів. Натомість стимули
повинні впроваджуватись опосередковано, через набір загальних правил, що
уможливлюють їх виникнення внаслідок соціальної взаємодії.

Важливість загальних правил у мотивації до співпраці демонструє дорожній рух.
Як би не дратував дорожній рух у години пік, потоки транспорту показують дивовижний
ступінь стихійної соціальної співпраці. Без такої співпраці десятки тисяч жителів
передмість, які працюють у великих містах, стояли б у безнадійних дорожніх заторах.

Основні правила, що забезпечують таку ефективну співпрацю автомобілістів,
прості: (1) їдь по правій смузі; (2) рухайся на зелене світло, прискорюйся або готуйся
зупинитися на жовте і зупиняйся на червоне; (3) не перевищуй встановленого обмеження
швидкості більше ніж на 10 миль за годину; та (4) не наближайся занадто близько до
іншої машини. Ці правила перетворюють наш стимул безпечно і зручно дістатися до
необхідних пунктів призначення на модель компромісної поведінки, яка слугує інтересам
кожного(2).

Ринкова економіка є безумовним прикладом того, як набір правил може створити
умови, за яких особисті стимули мотивують соціальну співпрацю. Ринкові економіки не
створюють стимулів прямолінійно. Насправді, в буквальному сенсі, ринки взагалі не
створюють стимулів. Найважливіші стимули виникають в результаті суб'єктивних
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бажань людей: стимул знайти кохання, заслужити повагу, зробити світ кращим,
забезпечувати сім'ю. Ринки — це правила поведінки, які узгоджують ці різні стимули між
собою, даючи людям можливість повідомляти свої бажання іншим. Ціни, прибутки та
збитки, які зазвичай називають ринковими стимулами, створюються внаслідок взаємодії
людей між собою. Ці стимули, які можуть передаватися лише через ринки, містять
інформацію, що сприяє соціальній співпраці.

Підсумкові запитання. Чи можете ви тепер пояснити, чому особисті стимули
здатні сприяти соціальній співпраці через ринки? Як ви думаєте, чи роблять особисті
стимули світ кращим? Обґрунтуйте свою думку.
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