
Tijuana és la cinquena ciutatmés gran deMè-
xic. Situada a la frontera ambCalifòrnia i amb
1.300.000habitants, té una de les taxesmés altes
demalalties per transmissió sexual. I les prosti-
tutes són el col·lectiumés afectat.Malgrat que els
preservatius les podrien protegir, el cert és que no
els fan servir. Però, per què arrisquen d’aquesta
manera la seva salut? “Algunes no són realment
conscients del perill que corren. D’altres al·leguen
que els condons sónmassa cars. I també hi ha ca-
sos en què els clients estan disposats a pagarmés
per tenir sexe sense protecció ”, explica Pedro
Rey, investigador deMOVE (Movebarcelona.eu)
i professor d’Economia de laUniversitat Autòno-
madeBarcelona (UAB).

Fa temps, aquest economista va estarunanyde
professor visitant a laUniversitat deSanDiego, a
tocardeMèxic,mentre la sevadona,LauraDiego,
farmacèuticadelCentred’InformaciódeMedi-
camentsdeCatalunya, treballava enunaoenagéa
Tijuana.Va ser així comva tenir coneixementde
la situacióde lesprostitutes aMèxic, onaquesta
activitat és legal. “Vamcomençar apensarquè
podíemferper canviar allòdesde lanostra àreade
coneixement, l’economia”, relata.

Fins llavors, s’havia intentat combatre la situació
mitjançant campanyes de sensibilització, així com
facilitant l’accés a preservatiusmés barats; també
s’havia treballat amb les prostitutes directament
per provar demillorar la capacitat de negociació
amb els clients. I encara que aquestes iniciatives
havien tingut cert èxit, el cert és que el problema,
avui, estàmés que lluny de resoldre’s. Potser, va
pensar Rey, hi havia una altra raó que expliqués la
resistència de les prostitutes a canviar un hàbit en
el qual els anava, de fet, la vida. Després d’entre-
vistarmoltes d’aquestes dones, es va adonar que
cobraven demitjana un 23%més si consentien

amantenir relacions sense protecció, un extra
en el preu que per a elles resultava summament
significatiu.

I per això aRey, que estudia el paper dels incen-
tius a l’hora demodificar el comportament humà,
se li va ocórrer una idea: “I si durant un cert temps
els paguessin per fer servir preservatiu?”. Així,
continuarien emportant-se unplus de sou alhora
que guanyarien en salut. Es va fer un test a escala
reduïda. En aquest cas, ja que els investigadors
nopodien verificar si la prostituta utilitzava ono
el condó (seria unamica desagradable i difícil
logísticament), van fer servir coma aproximació
el fet demesurar,mitjançant provesmèdiques,
si aquelles a les quals se’ls havia donat l’incentiu
contreienmenysmalalties de transmissió sexual.

Aquest economista de laUniversitat Autònoma
deBarcelona era conscient de tots els perills que
comporta una iniciativa així, ja que d’algunama-
nera subvenciona la prostitució; amés que exis-
teix la possibilitat que les prostitutes gastessin,
per exemple, els diners extres en drogues, la qual
cosa provocaria nous problemes. “Cal avaluar
acuradament pros i contres. Però del que es trac-
ta, al final, és de crear un hàbit. Simentre reben
l’incentiu econòmic s’adonen que fent servir el
condó emmalalteixenmenys, se sentenmillor i
fins i tot potser atreuen un altre tipus de clients,
potser ambmenysmalalties infeccioses, podria
ser que en retirar l’incentiu decideixin conti-
nuar utilitzant preservatiu i, d’aquestamanera,
es podria tallar un problema greu en la societat
mexicana”, considera aquest investigador.

Funcionenels incentius?Sipagar a lesprostitutesde
Tijuana faràqueaquestes facin servir laprotecció
ono, ésdubtós. Per ara, PedroRey, juntament amb
altres investigadorsde l’àmbit de l’anomenada

economiadel comportament, entre els qualshiha
UriGneezy, professorde laUniversitat deCalifòr-
nia (EUA), hanpresentatunapropostad’estudi i
deprogramaqueestàpendentd’aprovació.En tot
cas, aquest ésunbonexempledecomlesúltimes
troballes en l’àmbit econòmic i psicològic sobre la
natura i evoluciódels éssershumansestan tren-
cant amb les teories clàssiques econòmiques.A
més, aquestesdescobertes obrennovesportes en
diferents sectors, com l’educació, l’empresa ifins i
tot lapolítica, a l’horadedissenyar estratègiesper
incentivardeterminats comportaments.

Amés incentius,
més rendiment?

TextoCristina Sáez

Els que guanyenmés
Els futbolistes d’elit s’hande
sotmetrea la teòrica llei d’‘a
més sou,més rendiment’.
A continuació, els sousnets
(contractespublicitaris a
banda)delsmésbenpagats

Motivarésdelicat.L’economiadelcomportament
exploraen lapsiquehumanaperveure
comsomiperconcedir-noscompensacions
queensajudaranaserméscapaços
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I és que, segurament,motivar algú perquè faci
alguna cosa és una de les tasquesmés difícils i
també delicades que hi ha. Comes pot aconse-
guir que algú deixi de fumar?Comes pot lluitar
contra la desgana, la por o la comoditat per fer
alguna cosa? Treballaranmés els empleats d’una
empresa si se’ls dóna un plus en funció dels seus
resultats? Trauran els nensmés bones notes si
els seus pares els premien per això? Enmoltes
ocasions, els incentius poden funcionar comuna
empenta. Perquè, en general no sabem invertir
ara unamica per aconseguirmolt després. I per

mandra), crearunhàbit i assistir-hihabitualment.
Amés, amesuraqueentrenen, descobreixenque
se sentenmillor i continuenanant-hi, fins i tot
desprésd’acabat l’incentiu inicial.

“Lespolítiquesdepreusdemolts gimnasos estan,
de fet, pensades així –afirmaPedroRey–.La raó
principal per laqual els gimnasos cobrendiversos
mesosquanuns’hi inscriu, ésperquè la gent creu
quehi aniràmés inoanticipaque se’n cansarà,
però si paguessinmesames, nomésn’abonarienel
primer. Fer-lospagarmolt al principi funciona,
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Totdepèndelmoment Freakonomics: uneconomista
políticament incorrecte explo-
ra el costat ocult del queens
afecta (EdicionsB)(Freako-
nomics.com), una iniciativa
molt reeixida i popular de
divulgaciódivertidade l’eco-
nomia, darrerede laqual es
trobenel periodista Stephen

J.Dubner i l’economista
StevenD. Levitt, recull un
estudi dut a termeaKènia, en
el qual es vademostrar que
pel fet de regalar uniformes
escolars s’augmentava
l’assistència a l’escolade
nenspetits en6,5punts
percentuals. Ésmés, s’havia

fins i tot comprovat queamés
de reduir l’abandonament
escolar, es disminuïa la taxa
d’embaràs juvenil. En regalar
l’uniforme,disminueix el cost
d’anar a l’escola, per laqual
cosahi vanmés. Enanarmés
a l’escola, estanmenys temps
al carrer, i es redueix el risc

d’embarassosnodesitjats.
Encaraqueperquè l’incentiu
funcioni, elmomentenquè
esdóna resulta crucial.
Enpaïsosde Llatinoamèrica i
de l’Àfrica, s’ha vist quequan
els programesd’ajuda inter-
nacionals donendiners a les
famílies just quanaquestes

handepagar lesmatrícules
de les escoles dels seusfills,
o els llibres, oelmaterial, o
qualsevol cosa relacionada,
això repercuteix enunes
taxesd’assistènciamésaltes
a l’escolaquequanels donen
els diners abansodesprés
d’aquestmoment.

això anemposposant la preparació d’un examen,
mantenir una dieta…

Unestudidut a termeperUriGneezy, professor
de laUniversitat deCalifòrnia, iGaryCharness,
de ladeCalifòrniaSantaBarbara, va revelarque
enaquellsmoments enquècostaprendreuna
decisió, els incentius funcionen, imolt.Aquests
economistes vancomprovarquequan lespersones
rebenunacontraprestació econòmicaper assistir
al gimnàsde formacontinuada sóncapaçosde su-
perar lanegativitat inicial (cruiximents a les cames,
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perquè realment creuenquehi aniran. I amés
comaefecte afegit tensqueels ajudenacrearun
hàbit i s’asseguren tenir clients”. I aquestmateix
tipusd’estratègies lespodemtrobar enmoltes al-
tres empreses.AlsEstatsUnits, per exemple, s’han
començat a aplicar incentius econòmics enels trac-
tamentsmèdics, unadecisióquehaaixecat certa
polèmica. S’havist queentreun terç i lameitat de
personesquevanalmetge acabenno seguint les
pautesqueaquest els dicta, i noprenent lamedica-
cióqueels recepta, en lamajoriadecasosperbada-
dao simplementpermandra.Això faquemoltsno
tan solsnoes curin, sinóqueemmalalteixin encara
més, cosaque repercuteix en les arquesde la sani-
tat. I per aixòmetges, farmacèutiques, empreses
asseguradores i investigadorshandonat suport
aunacampanyaperdonar incentius econòmics
als pacients; creuenque invertint certaquantitat,
s’estalviaranmoltsdiners enhospitalització.

Hanposat enmarxaunaprovapilot en laqual
donenpetites sumesdediners als pacients que
realment segueixenels tractaments. I hanvist que
funciona.Lagent s’esforçaper recordarquanha
deprendreunoaltremedicament, i per seguir els
consells del seumetge.Els impulsorsde la iniciati-
va esperenqueelspacients s’adoninque se senten
moltmillor si segueixenel queelshanprescrit i
així continuïnamb l’hàbit fins i tot sense recom-
pensa addicional.

Altruisme i envejaEncaraque solempensar en
dinersquanparlemd’incentius, tambépot ser
qualsevol cosaqueensmotivi... unaentradaper
aunconcert, unes vacances, un sopar enalgun
bonrestaurant. I, comahumansque som, també
l’enveja, adquirir cert estatus, uncopet a l’esquena,
i fins i tot sentimentsdedesigualtat, culturals i
identitaris funcionencompotentsmotivadors. “El
mésdifícil és identificar encadacasquèés allòque
ensmotiva.Ésunaqüestiód’índole científicamolt
complicada”, afirmaPedroRey.

Enaquest sentit, les investigacionsdutes a terme
endisciplines com lapsicologia, la biologia i l’eco-
nomiadel comportamentposenendubte algunes
de les teoriesde l’economia clàssica i aborden
qüestions com ladels incentiusdesd’unpuntde
vistamultidisciplinari. Per exemple, les teories
clàssiquesdiuenquecommésgran sigui l’incentiu
–econòmic–quedonemaunapersona,mésesforç
farà aquestapersona.Noobstant això, sabemque
noés així.ArcadiNavarro, professord’investigació
Icrea i vicedirectorde l’Institut deBiologiaEvolu-
tiva (UPF-CSIC), estudia la relació entre lanostra
genòmica i l’economia i explicaque “la investigació
evolutiva i econòmica il·luminendeterminades
qüestions i provocaquecalgui revisar algunesde
les creencesquees tenien”.

De fet, dosdels incentiusméspotents en l’ésser
humà,mésqueelsdiners, són, nimésnimenys,
que l’enveja i l’altruisme. I aquestdescobriment
començaa sermolt utilitzat per les agènciesde
publicitat, les empreses i fins i tot els governs, que
articulen les sevespolítiquesdemotivacióbasa-
des enaquestesdues característiquesper ferque
lapoblació vagi enunadireccióounaaltra.Noes
tracta, posemper cas, quecompremelmillor cotxe
delmercat, ambel qual aniremsegurs, sinóque
compremelmillor cotxeambquèaniremsegurs i
queprovocarà l’envejadels altres.

D’un tempsençà sónmolts els departamentsde
recursoshumansqueestudienaquestsdescobri-
mentsde l’economiadel comportamentper inten-
tar serméseficients. “Per fer queels treballadors
d’unaempresa siguinmoltmésproductius, potser
espot jugar la cartade la igualtat –assenyalaPedro
Rey–.A lespersonesnoens importanomésquant
guanyemsinóquant guanyemrespecte a la resta.
Utilitzem la comparacióde referent. Solemcreure
que fem la feinamillor queel del costat,motiu
pel qual solempensarqueensmereixemmésque
l’altre”. PerDanAriely, professordepsicologiadel
consumalMIT, i autordebest-sellers comLas
trampesdel desig (Columna) “si tothomsabésel sou
quecobrenels altres, seriaunaautèntica catàstrofe.
Tothom, exceptequi cobrésmés, se sentiriamal
pagat”. Per tant, devegadesnoésqüestiódepagar
mésdeterminats treballadors, sinódegenerarun
climad’igualtat. Si tothomse sentbé respecte al
souquecobra, es generaunbonambient laboral
que repercuteix enunaeficiènciamésgran.

Empreses comPixaroApple, encanvi, escullen
comaelementmotivadornoel sou sinóenaltir els
sentimentsd’altruismede la sevaplantilla. Fan sen-
tir els seus treballadorsque formenpartde l’em-
presa, quegairebé sónamics i noassalariats, que
col·laborenentre ells en llocde treballar.D’aquesta
forma, els contractats adquireixenuncompromís i
intentenexercir la seva feina elmillor quepoden i
saben, ja queel seu rendiment repercutiràdirecta-
ment en la restadels seus companys. I aixòporta la
gent a esforçar-seméspel bé comú.

Hihaunaltre element clauenel l’oferimentd’in-
centius i que té aveure ambcomhemevolucionat.
Es tractade l’aversióque sentimcapa lespèrdues.
De fet, és la idea fonamental de la teoriaprospecti-
va, deKahneman iTversky, per la qualKahneman,
al costat deVernonSmith, va guanyar elNobel
d’Economiael 2002, el primer atorgat a l’economia
experimental. “Tendimavalorarmoltmés tot
allòqueésnostre”, explicaNavarro, de l’Institut
deBiologiaEvolutiva (UPF-CSIC).Existeixen
nombrosos experiments enquèesdónaaescollir a
persones entreunaquantitat dediners i unobjecte,

devalor semblant.Enunaprimera fasede l’experi-
ment, alguns escullenelsdiners, d’altres l’objecte.
Encanvi, quanels investigadors li ofereixena les
personesdiners i després elshi demanenacanvide
l’objecte, lamajoria s’hi nega.Això té importants
efectes sobre lapercepcióde l’incentiu i pot apli-
car-se eneconomia, enpolítica i eneducació.

“Podemaprofitar el coneixementque tenimdel
comportamenthumàper emmarcar incentius en
el contextd’unapèrdua. Si ensdiuen“aquest és el
teu sou, si produeixesXetdonaremunaugment
del 5%”, funcionademaneradiferentque si ens
ofereixinun souambun incentiu incorporat i que
ensdiguinqueens el trauran si noarribemaX”,
assenyalaNavarro.Es tractadeconsiderar l’in-
centiudesd’unaòpticadiferent. I s’ha comprovat
que funcionaunamicamillor. “Potser augmenta
el rendiment enun 1%oun2%,peròaixòenuna
plantilla demil treballadors suposaunabonamillo-
ra”, afegeix.Elmateixpassa ambels impostoso les
assegurancesofins i tot els drets comaciutadans.
El context i el puntdevista importen, imolt.

Unaaltraqüestióque lapsicologiaha revelat i que
resulta essencial enel temadels incentius és la
imatgequeprojectemsobrenosaltres i sobre els
altres.Moltes vegadespreferim fer algunacosade
formavoluntària i generosaqueenspaguinper
això.Desitgemserbenvistos i consideratspels
altres i aixòésunpotentíssimmotivador.Enun
experiment realitzat ambnens se’ls vademanar
queajudessin a recaptardinersper aunaoenagé.A
alguns se’ls vaoferir unapetita quantitat dediners
i ad’altres, res.Doncsbé, els quevanparticiparper
pur altruismevanaconseguir recaptarunaquanti-
tat superior als quevan rebreunapagaa canvi, que
vanconsiderar allò gairebé comuna feina ifins i tot
vanarribar a fer trampes.

Enunparc d’atraccions delsEstatsUnits, es va

Digue’mquin incentiudónes
i etdiréqui ets

Motivació contagiosa

Els incentius aportenmolta
informació sobre lapersona
queels dóna i de lamissió
encomanada. I aixòpot in-
fluirmolt enquant s’esforça la
personaqueels repoquant
contribueix al bépúblic.
Un incentiubaixpot enviar
senyals que l’esforç requerit

noés gaire valorat. Es pot fins
i tot arribar aprendre com
un insult i provocar queens
esforcemencaramenysque
sense incentiu.
Però tambépot enviar elmis-
satgeque la tasca requerida
noés tandifícil. Tambéetdiu
quant et valorael cap.Quan

l’incentiu ésmolt alt, aixòens
generadesconfiança. Tendim
apensar queesdeual fet
que la tascaencomanadaés
molt costosa. “El dissenyd’un
bon incentiuésunaqüestió
supercomplexa”, al·lega
l’investigadorde laUAB i de
MOVEPedroRey.

Enunestudi dut a termeaKè-
nia es vandonarbequesa les
nenesque tenienmésbones
notes, quehavienassistitmés
a classe i havienatèsmés la
mestra. Curiosament, la resta

denens, fins i tot sensehaver
obtingut beques, tambées
vanesforçarmoltmés, cosa
queva repercutir enuna
milloraper a tothom ienun
benefici per al grup.
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dur a termeun experiment ben singular. Resulta
que enunade les atraccions s’oferien fotos per
15 dòlars i ambprou feines en venien alguna.
Segurament perquè el preu eramassa elevat. En
lloc d’abaixar-lo, vandecidir contractar un grup
d’experts per veure compodien rendibilitzar el
negoci imaximitzar beneficis. Vanprovar dife-
rents preus i també fer pagar a la gent la voluntat.
Tanmateix, res d’allò no funcionava, ja que les
persones donavenmolt poquets diners a canvi de
les fotos. Llavors, van tenir una idea. Vanpropo-
sar a la gent quepagués el que volgués per la foto

però els van alertar que lameitat del quedonessin
aniria destinat a una oenagé.

“Comquea lagent els importa la imatgequedonen,
davant els altres i davantde simateixos, se sentien
malament sidonavenmoltpoc,perquèsabienque
lameitat anavaaunacausabenèfica,” explicaRey.
Avuidia, laquantitatdedinersque ingressaaquest
parcd’atraccionsper les fotos s’hamultiplicatper
cinc i a sobrecontribueixambunaoenagé, cosa
que, amésdemillorar la imatgede l’empresa, posa
el seugranetde sorrapermillorar elmón.

Sens dubte, els sentimentsmorals, comdeia
AdamSmith, el pare de l’economia clàssica, són
els incentiusmés potents. Potenciar les recom-
penses i la reputació socialmotiven fortament el
nostre comportament,moltmés que la promesa
d’unes vacances inoblidables a les Bahames o
d’un augment de sou de 200 euros almes. Els
diners resulten l’incentiumés car però no elmés
eficient. En el fons, somanimals socials. Tenir
en compte com somels éssers humans i què ens
mou és sens dubte la clau per dissenyar polítiques
d’incentius que funcionin.s
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Incentiusmassa cars Enocasions, els incentius
poden sortir cars. Com
expliquenels economistes
Uri Gneezy i AldoRustichini
faunsanys, les guarderies de
Haifa, a Israel, estaven fartes
queels pares arribessin tarda
buscar els fills. Als treballa-
dors se’ls vaocórrer castigar

els tocatardans fent-los pagar
unaquantitat determinada,
comunamulta, peròen lloc
d’aconseguir queels progeni-
tors fossinpuntuals, aquests
van considerar lamulta com
unaespèciede tempsextra
pel qual pagaven i fins i tot
arribavenmés tard!

Elsmonitors, desesperats,
vandecidir treure lamulta,
per intentar queels pares
arribessina l’hora. Però ja
eramassa tard: els pares ja
havienaprèsqueel cost del
retarda l’escolanoera tan
alt, perquè lamulta tampoc
hoera. I una vegadahas

aprèsque tampocno importa
tant quearribis tard, noes
desaprèn.
Els incentius tambépoden
arribar aatabalar-nos i
estressar-nos, i per tant acon-
seguir l’efecte contrari. Dan
Ariely, a Les trampesdel desig
(Columna), recull el següent

exemple: “Imagini’s que li
ofereixenunmiliód’euros
per explicar unahistòriamolt
divertidaque fesqueels qui
l’escoltemenspetéssimde
riure. Seriamésgraciós per
l’incentiu?Os’estressariapen-
sant enel premi i es quedaria
amb lamentenblanc?
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