
1 
 

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ОНОЛЫН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ОЛОЛТ АМЖИЛТААС 

Д. Долгорсүрэн, Удирдлагын Академийн эдийн засгийн тэнхмийн дэд профессор, 

доктор 

Түлхүүр үг: төрийн бодлого, зан төлөв, эдийн засгийн онол 

Хураангуй: Төрийн бодлогын үр нөлөөг нэмэгдүүлэх талаар зан үйлийн эдийн 

засаг шинэлэг санааг дэвшүүлсээр байна. Үүний нэг тод жишээ бол ``хүрээний үр 

нөлөө’’ буюу хүн шийдвэр гаргахдаа агуулгад анхаарахаас гадна агуулгыг хэрхэн 

танилцуулсан байдлаас болж сонголтоо өөрчлөх хандлагатай гэсэн сэтгэл зүйн 

хүчин зүйлсийг тооцсон ойлголт юм. Зан үйлийн эдийн засаг нь хүн яагаад 

рационал бус шийдвэр гаргадаг вэ гэдгийг судлаад зогсохгүй үүнийг нийгмийн 

бодлогын хүрээнд таслан зогсоох арга ухаан хайдаг. 

 

 

 

20-р зууны хоёрдугаар хагасаас эхлэн зарим эдийн засагчид сэтгэл судлалд 

түгээмэл хэрэглэдэг туршилтын аргыг өвөлж авсанаар туршилтын эдийн засгийн 

салбар үүссэн бол өнөөдөр энэ салбарт олон зуун судлаачид ажиллаж байна. 

Сүүлийн 10-15 жилийн туршид эдийн засгийн шинжлэх ухаанд хамгийн их халуун 

яриа өрнөж буй салбар бол зан төлөвийн эдийн засаг (Behavioral economics) 

хэвээр байна. Зан төлөвийн эдийн засаг нь эдийн засгийн онол болон сэтгэл 

судлал хоёрын зааг дээр үүссэн салбар ухаан юм. Цаашлаад эдийн засгийн онол 

болон хүний тархины үйл ажиллагааг судалдаг неврологийн шинжлэх ухааны зааг 

дээр неврологийн эдийн засаг (neuroeconomics) гэх салбар ухаан хөгжиж байна. 

Зан төлөвийн эдийн засаг нь ихэнхи хүмүүс яагаад хуримтлал үүсгэдгүй вэ, 

зээлээр амьдардаг вэ,  өнөөдөр хийх ажлыг яагаад маргааш болгон хойши тавидаг 

вэ, тамхинаас гарч чададгүй вэ,  биеийн тамираар хичээллэнэ, эрүүл зөв 

хооллодог болно гэж хэлсэн хирнээ амлалтандаа хүрдэггүй вэ гэсэн асуултанд 

шинэлэг хариу барисаар байна.   

 Сонгодог болон шинэ сонгодог онолын дагуу эдийн засагт оролцогч болгон 

зөвхөн өөрийн сонирхолд хөтлөгддөг (self-interested) буюу өөртөө хамгийн 
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оновчтой шийдвэрийг гаргах чадвартай, шийдвэр нь логик дараатай,  рационал 

(rational) шинжтэй гэж төсөөлдөг бол зан төлөвийн эдийн засагчид туршилтын үр 

дүнгээс рационал буюу эдийн засгийн үр ашигтай байх зарчим тэр болгон 

ажиглагдахгүй, хүмүүс зөвхөн өөрийн ашгийг бодохоос гадна бусдын сонирхолыг 

шийдвэртээ харгалздаг, хүмүүсийн сонголтод сэтгэл хөөрөлийн байдал нөлөөлдөг 

болохыг тогтоожээ. Өөрийгөө эргээд хохирогч болно гэж мэдсээр байж бусдаар 

доромжлуулсан нэгэн өш хонзон авах шийдэлд хүрэх эсвэл хонжворт тоглоом 

тоглогч мөнгөө алдана гэж мэдсээр байж үргэжлүүлэн тоглох нь хачирхалтай юм. 

Зан төлөвийн эдийн засгийн онол нь эсрэг тоглогч орлогоо авахдаа ямар 

сэтгэгдэлтэй байх бол гэдгийг тооцож хүн шийдвэр гаргадаг гэж төсөөлж сонгодог 

эдийн засгийн онолоо баяжуулдаг байна (Камерер, 2003). 

 

Хүрээний үр нөлөө (``framing’’) 

 

Эрсдэлийн хүрээ 

Даниэл Канеман болон Амос Тверски гэх хоёр сэтгэл сүдлаачид хамтын бүтээлдээ 

1979 онд тодорхой бус болон эрсдэлтэй орчинд шийдвэр гаргахад рационал 

зарчим хязгаарлагдмал болохыг харуулжээ. Өөрөөр хэлбэл, хоёр боломжит 

сонголтын агуулгад ач холбогдол өгөх бус харин эдгээр сонголтуудын гаднах төрх 

буюу тэдгээрийг хэрхэн танилцуулсан байдал нь хүмүүсийн шийдвэрт түлхүү 

нөлөөлсөн байна.  

Асуудлыг хэрхэн танилцуулсан байдлаас болоод хүний эрсдэлд хандах 

хандлага өөрчлөгддөг байна. 1981 оны бүтээлдээ дээрхи судлаачид туршилтанд 

оролцогчидод асуудлыг дараахь байдлаар танилцуулан сонголт хийлгэжээ. 

Асуудал 1: ``Азид тархсан өвөрмөц өвчин 600 хүний амь насанд аюул учруулж 

болзошгүй тул үүнийг таслан зогсоох зорилгоор АНУ хоёр хөтөлбөр 

боловсруулсан юм. Үүнд хөтөлбөр A хэрэгживэл 200 хүнийг аварна. Харин 

хөтөлбөр B хэрэгживэл 1/3 магадлалтайгаар 600 хүнийг аварна харин 2/3 

магадлалтай хэнийг ч аврахгүй. Та өөрт таалагдсан хөтөлбөрийг сонгоно уу’’. 

Судалгаанд оролцогчдын 72 хувь нь баталгаатай үр дүнг эрхэмлэн хөтөлбөр А-г 

сонгож эрсдлээс зайлсхийжээ. Туршилтын өөр нэгэн бүлэгт дээрхи асуудлыг өөр 
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хувилбараар танилцуулсан байна. Асуудал 2: ``хөтөлбөр А хэрэгживэл 400 хүн 

амь насаа алдана. Харин хөтөлбөр В хэрэгживэл 1/3 магадлалтайгаар хэн ч амиа 

алдахгүй бөгөөд 2/3 магадлалтай 600 хүн амиа алдана’’. Туршилтанд оролцогчдын 

78 хувь нь эрсдэлтэй шийдвэр гаргаж В хөтөлбөрийг сонгосон байв. Ашиг орлого 

авчирах сонголт байвал эрсдэлээс зайлсхийдэг байхад алдагдал авчирах 

сонголтод хүн эрсдэл гаргадаг байна. Уг нь асуудал 1 болон асуудал 2 нь адил үр 

дүнг агуулсан боловч эхний хувилбарт асуудлыг хүний амь аврах утгаар хоёрдахь 

хувилбарт хүний амь алдах утгаар илэрхийлсэн байхад хүний эрсдэлд хандах 

хандлага өөрчлөгдсөн байна. Төрх байдлын онолын дагуу (prospect theory) 

шийдвэр гаргагчийн асуудлыг ашиг уу эсвэл алдагдал уу гэж харах байдал буюу 

асуудлыг хүрээлэх байдал нь боломжит хувилбаруудын үнэлгээг тодорхойлно; 

тиймээс энэхүү хүрээлэх байдалд нөлөөлж төрийн бодлогын үр нөлөөг 

нэмэгдүүлэх боломжтой юм.  

Хүрээний үр нөлөөг судлан Макнейл, Паакер, Сокс болон Тверски нар 1982 

онд хэвлүүлсэн бүтээлдээ мэс ажилбар болон химийн тарилгын эмчилгээ гэсэн 

хоёр сонголт хийлгэхдээ эмчилгээний үр дүнг өвчинөөс эдгэрсэн хүний хувь болон 

үхлийн хувь гэсэн хоёр өөр байдлаар танилцуулсан байна. ``Эмчилгээнд 

хамрагсадын 90 хувь нь эдгэрсэн’’ гэж танилцуулахад хүмүүс нааштай хүлээн авч 

мэс ажилбарын эмчилгээнд хамрагдах сонирхолтой байсан бол `` Эмчилгээнд 

хамрагсадын 10 хувь нь нас барсан’’ гэсэн мэдээг авсан өвчтөний эмчилгээнээс 

татгалзах хувь өндөр байжээ.  

 

Тодотголын хүрээ 

Левин болон Гает (1988) нар үхрийн мах борлуулах хаяг шошго нь ``75% бараан 

мах’’ гэсэн тодотголтой бол илүү сайн үнэлгээтэй байхад ``25% өөхтэй мах’’ гэсэн 

тодотголтой бол үнэлгээ бага гарсныг тогтоожээ. Дукан, Дунеган, болон Бартоны 

(1989) ажилд судалгаа шинжилгээ хийдэг багийн ажлын гүйцэтгэлийг амжилт 

ололт талаас танилцуулахад хөрөнгө оруулалтын хэмжээ хавьгүй өндөр байхад 

багийн гүйцэтгэлийн уналт, бүтээгүй зүйлийг танилцуулахад хөрөнгө оруулалтын 

хэмжээ буурах жишээтэй. 
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Зорилтот хүрээ 

Левин, Шнейдер, болон Гает (1988) хүрээний үр нөлөөг хүний идэвхижүүлэлтэд 

хэр ач холбогдолтойг судлахдаа хүмүүс $5 торгууль төлсөнд орвол $5 шагнал 

авахад илүү сонирхолтой болохыг илрүүлжээ. 

 Сонгодог эдийн засгийн онолын дагуу зах зээл дээрхи хүний сонголт тухайн 

бараа, үйлчилгээнээс шууд хамааралтай гэж үздэг бол зан төлөвийн эдийн засагт 

хүний сонголт нь тухайн шийдвэр гаргагч бараа үйлчилгээг өөртөө хэр ач тустай 

гэж тайлбарлахаас хамаарна. Зар сурталчилгаа гэдэг бол хүмүүсийн өөрсдийх нь 

гаргах сонголтын тухай бодлыг өөрчлөх гэсэн бизнес ородлого юм. Сонгодог 

онолын дагуу зар сурталчилгаа бол хүмүүст мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа байдаг. 

Харин сонголтыг хүрээлэх байдлаар зар сурталчилгаанд ашиглах юм бол 

худалдан авагчдын сонголтонд нөлөөлөх боломжтой юм. Сонгодог онолоор 

амжилттай борлуулагч сайн чанарын бараа үйлдвэрлэж зах зээл аяндаа ямар 

үнээр борлохыг хэлээд өгнө; улмаар зах зээлд оролцогч бүгдийн сонирхол 

хамгийн дээд цэгтээ хүрнэ гэж тайлбарладаг. Харин хүрээг ашигласан борлуулагч 

худалдан авагчийн сонголтод өөртөө ашигтайгаар нөлөөлж чадсан бол зах зээлд 

оролцогч болгоны ашиг хамгийн дээд цэгтээ хүрнэ гэж хэлэхэд бэрх. Зах зээл 

гэдэг бол худалдан авагч болон борлуулагч хоёрын харилцан ашигтай арилжаа 

үйлдэхээр цуглардаг газар бус зах зээл дээр борлуулагч танд хэрэггүй байсан 

барааг шахах, эсвэл таныг шаардлагатай хэмжээнээс ихийг авах, илүү их үнэ 

төлөхөд хүргэж магад. Сонгодог онолын Парето үр ашгийн зарчимаар зах зээл нь 

оролцогч болгоныг хамгийн боломжит чинээлэг байдалд хүргэснээр нийт эдийн 

засгийн хуваарилалт нь үр ашигтай болно гэдэг бол хүрээний үр нөлөөг тооцох юм 

бол борлуулагч илүү чинээлэг байдалд хүрнэ. Зах зээлд монополь байдалтай 

үйлдвэрлэгч угаасаа хэт их ашиг олдог гэдэг нь тодорхой тул ухаалаг хэрэглэгч 

бол гэнэдэхгүй үүнээс зугтах боломж байгаа бол хүрээний үр нөлөөнд автагдахгүй 

байна гэдэг бол эргэлзээтэй асуудал юм. Ялангуяа өнөөдөр илүү боловсролтой 

хэсэг нь илүү их чинээлэг болж хэт ядуу хэсэг улам ядуурч байгаатай 

холбогдуулан бид зах зээл дээр хүрээний үр нөлөөг хүлээн зөвшөөрч удирдан 

залах боломж бий юу? 
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Маргаашийн өөхнөөс өнөөдрийн уушиг 

 

Давид Лиабсоны  судалгаа нь хүмүүсийн өнөөдөр авах орлого ашиг нь маргааш 

авах орлого ашигаас хамаагүй илүү үнэлгээтэй байдаг гэдгийг тогтоожээ.  ``Яг энэ 

цаг мөчид та жимс эсвэл шоколадны алийг авмаар байна’’ гэж асуухад шоколад 

гэж хариулдаг бол ``долоо хоногийн дараа та алийг нь авмаар байна’’ гэж асуухад 

жимсийг сонгодог байна.  Өнөөдөр хүн тэвчээргүй байж харин ирээдүйд илүү 

тэвчээртэй болж хүслээ удирдана хэмээн өөрчлөлтийг хойшлуулдаг байна. Хүн 

өнөөдөр шоколад иднэ, тамхи татна, биеийн тамирын дасгал хийхгүй харин 

ирээдүйд эрүүл хүнс хэрэглэж жимс иднэ, тамхинаас гарна, дасгал хийхийг хүсдэг 

байна. Энэ нь хүн өнөөдрийг илүүд эрхэмлэн ирээдүйн үнэ цэнийг өнөөдрөөс 

бараг хоёр дахин бага үнэлдэгтэй холбоотой юм. Өөрөөр хэлбэл зарим хүмүүс 

асуудалд рационал бус хандаж өнөөдрийн ашгийн төлөө маргааш авах ашигаа 

золиослодог байна. Тийм ч учир өнөөдөр дэндүү их хэрэглэж мөнгө нь хүрэхгүй 

байхад зээлээр хэрэглээний бараа худалдаж авснаар амьдралын туршид илүү их 

юм авах боломжоо алддаг билээ. Сонгодог эдийн засгийн онолоор хүмүүсийн 

өнөөдрийн болон ирээдүйн шийдвэр хоёр нь авцалдаатай бөгөөд дунд нь ямар 

нэгэн тасалдал үүсэх боломжгүй гэж төсөөлдөг тул ийм зүйл гарах учиргүй юм. 

Харин зан төлөвийн эдийн засгийн онол нь сонгодог онолыг илүү баяжуулж, 

сонгодог онолын хариу өгөөгүй хэсгийг нөхөж тайлбар өгч байна.  

Өнөөдөртөө хэт төвлөрч хуримтлал үүсгэх шийдвэрээ хойшлуулах үзэгдлийг 

таслан зогсоох нэг арга бол урьдчилсан амлалт өгөх байдлаар гэрээ байгуулах 

явдал юм. АНУ-ын 401(k) хэмээх тэтгэврийн төлөвлөгөөний дагуу татварыг тэр дор 

нь авахгүй харин ирээдүйд төлдөгөөс болж жилд тавин мянган долларын цалинтай 

хүн зургаан хувийг хадгалахад гурван мянган долларын хуримтлалтай болох 

боломжтой юм. Оновчтой шийдвэр гаргадаг хүн бүр энэ боломжийг алдахгүй бол 

судалгаанаас харахад АНУ-д жараас дээш насны ангилалд багтах бүлэг хүмүүс 

дуртай үед тухайн тэтгэврийн сангаас ямар ч шийтгэлгүй гарах эрхтэй мөртлөө тал 

хувь нь хуримтлал үүсгэдгүй юм байна. Харин залуу насны бүлэг тэгж байгаад энэ 

тэтгэврийн санд хамрагдана да гэсээр жилээс жилд шийдвэрээ хойшлуулдаг 

байна. АНУ-ын жирийн компанид шинээр ажилд орсон хүн дунджаар хоёроос 
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гурван жил болж байж энэхүү тэтгэврийн санд хамрагддаг байна. Судалгаанаас 

харахад зарим компанид тэтгэврийн санд хамрагдах сонирхолтой хүн маягт 

бөглөж хүсэлтээ илэрхийлдэг бол зарим компанид хүн бүр автомаатаар 

тэтгэврийн санд хамрагдсан байдаг бөгөөд гарах хүсэлтээ хялбархан маягт бөглөн 

хэрэгжүүлдэг байна. Хоёрдахь хувилбар буюу тэтгэврийн санд автомаатаар 

хамрагдсан хүмүүс нь сангаас гарах өргөдлөө өгөлгүй тэтгэврийн санд хуримтлал 

үүсгэсэн байхыг олж харжээ. Ийнхүү төрийн бодлого боловсруулагчид тэтгэврийн 

санд автомаатаар хамруулах аргыг хэрэглэн хамрагсадын тоог өсгөж улс орны 

хуримтлалыг нэмэгдүүлэх боломж байна. 

Хуримтлалыг өсгөх өөр нэгэн арга бол хүмүүст өнөөдрийн хэрэглээнээс 

татгалзаж чададгүй хүслээ удирдах боломжийг олгох явал юм. Жишээ болгоход 

Ричард Талер гэх эдийн засгчийн санаачилсан ``Маргааш илүү хадгалъя’’ гэсэн 

хөтөлбөрийг АНУ зарим компанид хэрэгжүүлсэнээр уг хөтөлбөрийн саналыг 

хүлээн авсан хүний 78 хувь нь оролцох шийдвэр гаргажээ. Энэхүү хөтөлбөрийн 

дагуу ирээдүйд цалин нь өсөх юм бол цалингийнхаа тодорхой хувийг тэтгэврийн 

санд хадгална гэсэн амлалт өгч гэрээ байгуулдаг бол өнөөдөр хэрэглээгээ хэвийн 

байлгах боломж олгож буй тул олон хүн энэ хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй 

байжээ.  

Эндээс харахад ``өнөөдөр’’ гэсэн хүслээ удирдахад хувийн дасгалжуулагч, 

санхүүгийн зөвлөх авах нь ашиг тустай юм.  Байрны зээлийн төлбөр эсвэл жингээ 

хадгалах зорилтыг тусгайлсан төлөвлөгөө, бүтцийн дагуу хэрэгжүүлдэг тул 

өөрийгөө удирдах чадвараар сулхан хүмүүс гадны хүний ятгалаг нөлөөнд байх нь 

ашиг тусаа өгдөг аж.  

Ашрафын (2006) Филлипинд явуулсан туршилтаар иргэн банканд данс 

нээхдээ тодорхой хугацаанд хадгаламжаа авахгүй гэж амласан гэрээ байгуулж, 

нөгөө талдаа банк тус дансыг гэрээний үүрэгт хугацаанд иргэн мөнгөө авах 

боломжгүйгээр түгжидэг хэлбэрийг нэвтрүүлэхэд иргэдийн хуримтлал нэмэгдсэн 

байна. Банкаар дансаа түгжүүлдэг нь тэтгэврийн санд автомаатаар хамрагдахтай 

адил төстэй бөгөөд хадгаламжаа хамаагүй үрэхээс сэргийлсэн арга хэмжээ юм.  

Аливаа төрийн бодлогын үр дүн нь хөтөлбөрийг хэр нарийн боловсруулан 

төлөвлөсөн бэ гэдгээс хамаарна. Хүмүүс аливаа сонголтыг хийхдээ  их зовдог, 
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олон хуудас юм унших дургүй, ажилд түүртдэг, цагаа харамладаг гэдгийг мэдэж 

байж асуултаа хүртэл энгийн боловсруулах нь чухал юм. Асуулт нь хүмүүсийг зөв 

сонголт хийхэд нь туслаж хүрээний үр нөлөөг ашиглаж уу? Жишээлбэл ажилгүй 

болсон хүн ажилгүйдлийн хөтөлбөрт хамрагдаж давтан сургалтанд явах сонголт 

хийсэн гэвэл ямар нэгэн шалтгаанаар нэг хичээл тасалсан бол дараагийн хичээлд 

суух нь утгаа алддаг тул олон хүн сургалтаа хаядаг улмаас хөтөлбөрийн үр дүн 

бага болохыг ажиглажээ. Учир нь ажилгүй хүнд олон бэрхшээл байдаг гэдгийг 

хөтөлбөр боловсруулагч нар тооцдоггүй байна. Жишээ нь ажилгүй хүн унаагүй тул 

нийтийн тээвэр хэрэглэж байгаад хожигдох, хүүхэд харах хүнгүй тул таслах явдал 

гарна. Харин энэ хөтөлбөрт хоёр парралел ангийн сургалт явуулж  өмнөх долоо 

хоногийн хичээл тасалсан хүн дараа долоо хоногт өөр ангид сууж тасалсан 

хичээлээ нөхөх боломж олговол хөтөлбөрийн үр дүн өндөр байх аж. 

Бид ихэвчлэн хүн зөвхөн зорилтот сонголт хийдэг гэж төсөөлдөг харин 

амьдрал бол тэр чигээрээ цаг мөч, тухайн агшин танд юу хэлж байгаагаар таны 

сонголт тодорхойлогддог байна. Нэгэн компани угаалгын бодисоо ахиухан зарах 

сонирхолтой байна гэж бодъёо. Сонгодог эдийн засагч бол хүмүүст илүү таалагдах 

бодис үйлдвэрлэх, үнээ буулгахад борлуулалт чинь өснө гэж зөвлөх бол зан 

төлөвийн эдийн засагч дэлгүүрт бараагаа хүний нүдний түвшинд байрлуулвал 

хүмүүс танай барааг хамгийн түрүүнд олж харах тул илүү борлогдоно гэж хэлнэ.  

Банкны зээлийг нэмэгдүүлэх зорилготой бол  сонгодог эдийн засагч зээлийн 

хүүг бууруул тэгээд хүмүүс зээл их авна гэж хэлэх бол зан төлөвийн эдийн засагч 

Бертранд ба бусад (2010) Өмнөд Африкийн банктай хамтран туршилт явуулж 

зээлийн хүү гэхээсээ өөр хүчин зүйлс зээл авалтанд нөлөөлсөнийг тогтоожээ. Тус 

банк өмнөх 70 мянган зээлдэгч нартаа захидал илгээсэн байна. Харин захидал нь 

их олон төрлийн байжээ. Үүнд зарим захиа нь өндөр зээлийн хүүтэй, бусад нь бага 

хүүтэй, зарим захиа нь зээлийн жишээ харуулах энгийн хүснэгттэй байхад нөгөө нь 

ойлгоход хэцүү төвөгтэй хүснэгттэй байв, зарим захианы өнцөгт банкны зээлийн 

ажилтны зурагтай, захианы өөр нэг хэлбэрт утас хожих нөхцөлтэй, мөн тодорхой 

хугацаа зааж өгсөн гэх олон төрлийн хүчин зүйлс тооцохыг хичээсэн байна. 

Судалгааны үр дүнгээр захидалд орсон эдгээр ялимгүй мэт өөрчлөлт нь зээлийн 

хүүг 1-5 хувиар буулгасантай адил үр нөлөөтэй байжээ. Эмэгтэй хүний зурагтай 
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захиа нь эрчүүдийн зээлийн эрэлтийг өсгөж зээлийн хүүг 5 хувиар бууруулсантай 

адил хэмжээний зээлийн өсөлт авчирчээ. Банкны хувьд зээлийн хүүг бууруулах нь 

зардал өндөртэй байдаг бол дээрхи сэтгэл зүйн хүчин зүйлсийг ашиглах нь ямар ч 

зардал байхгүй бөгөөд үр дүн нь адилхан байж болох аж.  

Их дээд сургуульд хүүхдээ тэтгэлэгтэй сургах сонирхолтой бага орлоготой 

гэр бүл хүсэлтээ гаргах гэтэл овор ихтэй хэцүү хүснэгтийг хараад бөглөхөөс 

түвэгшээж 50 мянган долларын тэтгэлэг авах шийдвэрээ цуцладаг гэвэл та 

үнэмших үү.  Тэгэхлээр бодлого боловсруулаад тэрнийгээ хэрэгжүүлэх шатандаа 

маш нарийн бодож тунгаан Маягт нь ямар хэлбэртэй байна вэ? Удирдамжийн 

доторхи агуулга нь юу вэ? Хүнтэйгээ хэр зэрэг харилцаа холбоо үүсгэж байна вэ? 

гэдэгт хариу өгдөг зан төлөвийн эдийн засагчдийг заримдаа ``жорын’’ эдийн засагч 

гэж хэлж болох юм.  

 

Ядуурал хүнийг улам ядуу болгох уу 

 

Минесотагийн Их Сургуулийн судлаачид хүний өлсгөлөн байдал зан төлөвт нь 

хэрхэн нөлөөлдгийг судлахад хоолгүй удаан байх нь хүний бие бялдарыг 

доройтуулахаас гадна оюун санаанд давхар нөлөөлснийг тогтоосон байна. Сайн 

дурын оролцогч 36 хүн дээр туршилт явуулахад өлссөн хүнд хоолноос өөр зүйл 

бодогдохгүй болдогоос гадна бүх оюун тархи нь түүнд дайчлагдан өөр бусад юм 

бодох орон зайгүй болдог аж. Мулэнатан (2013) гэх судлаач өөрийгөө 

хязгаарлагдмал нөөцтэй гэж бодсон хүний оюун тархи өөрчлөгдөх эсэхийг судлан 

ховор хомсдлыг үзсэн нэгэн рационал бус буюу оновчтой бус шийдвэр гаргах уу 

гэж асуун хэрвээ тийм бол энэ бүгдийг төрийн бодлогод тусгах шаардлагатайг 

сануулжээ.  Судалгаанаас харахад ховор хомс байдал нь хүний оюуны чадамжийг 

бууруулдаг аж. Сэтгэл судлаачид хүний оюун бодол нэг зүйл дээр удаан гацвал 

анхаарал, өөрийгөө удирдах чадвар, урт хугацааны төлөвлөлт гэх бусад чадамж 

болон ур чадвар нь сулраж гээгдэнэ гэдгийг мэддэг аж. Учир нь хүн нэг юм 

бодсоор байж тархиндаа өөр юм бодох орон зай олгохгүй байгаа тул өөр юманд 

шийдвэр гаргахдаа дутуу бодсон сонголт хийдэг байна. Энэ нь хүний оюуны хүчин 

чадал нь нилэнхийдээ буурч байгаа бус харин оюуны багтаамжийн бусад хэсэгт 
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нэвтрэж ашиглах боломжгүй болсонтой холбоотой юм. Тэгэхлээр судлаачийн 

таамгаар хэн нэгний сургуульдаа муу сурах явдал, санхүүгийн туйлбаргүй 

шийдвэр, авиргүй зан ааш гаргах зэрэг нь ховор хомс байдлыг амссантай 

холбоотой байх аж. Энэхүү ховор хомс байдалд удаан хугацаанд байсан хүн буюу 

ядууралд орсон хүн бол оюуны чадамжаа нэвтрэх эрхгүй болгож цаашдаа буруу 

шийдвэрийг гаргадаг байж магад аж. Өөрөөр хэлбэл та өөрийгөө ядуу гэж бодсон 

хүн тэр бодолдоо хэт автаж оюун тархины чадамжаа нээлттэй бус хаалттай 

болгосноор ядуу хүний явдлаар явсаар түүнээсээ хэзээ ч гарах чадваргүй болдог 

аж.  

Эдийн засагчид материаллаг баялгаар ховор хомс ертөнцөд хэрхэн хамгийн 

үр ашигтай сонголт хийх тухай судалдаг бол Мулэнатан (2013) харин өөрийгөө 

ядуу, өөрт байгаа нөөц нь хомс байна гэсэн мэдрэмж хүний оюун тархины 

чадавхид хэрхэн нөлөөлөхийг судалсан юм. 2010 онд Нью Жерси мужийн 

худалдааны төвд зохион байгуулсан туршилтанд оролцогч иймэрхүү нөхцөл 

байдалтай тулгаржээ: Таны машинд эвдрэл учраад засварт өгөхөд $300 

шаардлагатай болсон. Таны машины даатгалын сангаас хагас төлбөрийг авах 

боломжтой. Та машина засварт өгөх эсвэл азаа үзээд эвдэрхий машинтай яваад 

үзэх аль нэг шийдвэрийг гаргана уу. Санхүүгийн хувьд энэ нь хэцүү юу, хэвийн 

үзэгдэл үү? Судлаачид таамаглалаа шалгах үүднээс асуулга авсаны дараахан 

оролцогчдоос Равены дэвшилтэт матрицан тест (ямар нэгэн туршлага шаардахгүй 

оюун чадамжийн тест) авахаар төлөвлөжээ. Оролцогчдын өгсөн жилийн орлогын 

мэдээлэлд үндэслэн хүмүүсийг ``баян’’ болон ``ядуу’’ гэсэн бүлэгт хуваасан бол 

тестийн хариуг харахад энэ хоёр бүлгийн гүйцэтгэл ялгаагүй гарчээ.  

Харин туршилтын өөр нэгэн хувилбарт засварын зардлыг өндөр буюу $3000 

болгоход баян бүлгийн Равен матрицан тестийн хариу хэвээр байсан бол ядуу 

бүлгийн үзүүлэлт 14 нэгжээр буурсан байв. Өөрөөр хэлбэл ядуу хүнд мөнгөний 

асуудал дэвшүүлэхэд танин мэдэхүйн гүйцэтгэлийг нь доройтуулсан байна. 

Угаасаа ядуу хүнд Хоолоо яаж авах вэ? Түрээсээ яаж төлнөө? Хүүхдээ хэнээр 

харуулах вэ? олон асууудал толгойд нь эргэлдэж байхад нэмээд $3000 төлөх 

дарамтанд оруулахад гүйцэтгэл нь буурсан байна. Харин баян хүнд ийм асуудал 

тулгарахгүй юм.  
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Тэгэхлээр зөвхөн ховор хомс байдлын тухай бодол нь оюуны чадамжийг 

хязгаарлаж байгаа юм бол жинхнээсээ ховор хомс байдалд орсон хүний оюуны 

чадамж буурах уу гэсэн асуултанд хариулах зорилгоор Энэтхэгийн тариаланчдыг 

оролцуулсан хээрийн туршилт зохион байгуулжээ. Тариаланчид жилд нэг удаа 

орлогоо бөөнөөр ургац хураах үед авдаг харин жилийн бусад улиралд орлого 

бараг байхгүй юм. Судалгаагаар тариаланчид ургац хураахын өмнө Равены 

матрицан тестээ муу үзүүлэлттэй өгсөн бол мөнгөтэй болсоны дараа тест авахад 

илүү сайн үзүүлэлттэй байв.  

Энэ нь ``Ядуу хүн буруу шийдвэр гаргадаг учир ядуу байгаа’’ гэсэн үзэл 

бодлыг ``хүн ядууралд орсон учир буруу шийдвэр гаргасан’’ гэж өөрчилсөн 

шинэлэг санаа юм. Ядуурлаас гарах гарц бий юу? гэхэд Муланатан тиймээ 

бодлого боловсруулагчдын хараанд шилжилт гаргах гэж хэлнэ. Энэ юу гэсэн үг вэ 

гэвэл ``ядуу хүн хариуцлагагүй, чадвар сул’’ гэж харахаа болиж ``энэ буруу 

шийдвэрийг өдөөгөөд байгаа юм нь юу вэ? ’’  гэдгийг олж харах явдал юм.  

Бодлогын үр нөлөөг хүн ямар байх ёстой талаар тоо баримтанд дүн 

шинжилгээ хийж нэмэгдүүлэхээс гадна жирийн иргэний зан төлөвийг судлаад 

хөтөлбөрийн үр нөлөөг дээшлүүлж болох аж. Жишээлбэл түрээсийн төлбөрөө, 

цахилгааны мөнгөө төлдөггүй хүмүүст хугацаанаас жаахан өмнө төлбөрөө хийх 

сануулга явуулах эсвэл хугацаандаа төлсөн иргэдийн жагсаалт гаргахад 

төлөлтийн хувь өсөх хандлагатай. Ядуу хүмүүс төлбөрөө барагдуулах гэж өндөр 

хүүтэй зээл авах буруу шийдвэр гаргадаг бол үүнийг урьдчилан сэргийлж энэ 

бүлэгт санхүүгийн зөвлөмж авах үйлчилгээг хүртээмжтэй болгох явдал юм. 

 

Бусдыг энэрэх эсвэл үзэн ядах  

 

Рационал зарчим хэрэгжихгүй байх нэгэн жишээ бол тулган шаардах тоглоом юм. 

Туршилтанд хоёр тоглогч оролцох бөгөөд нэг тоглогч тодорхой хэмжээний мөнгө 

өвлөн авч өөртөө болон өр нэгэн тоглогч хооронд хуваах бол нөгөө тоглогч 

хуваасан байдлыг хүлээн зөвшөөрөх эсвэл татгалзах эрхтэй юм. Татгалзсан 

тохиолдолд хоёр тоглогч хоёулаа хоосон болно. Сонгодог онолын дагуу мөнгийг 

хэрхэн хуваарилах талаар санал дэвшүүлсэн тоглогч хамгийн бага нэгжийг эсрэг 



11 
 

тоглогчид өгч харин нөгөө тоглогч үүнийг хүлээн зөвшөөрөх учиртай юм. Харин 

туршилтаар (Хэнрич ба бусад 2004) хүмүүс нэгээс их нэгж мөнгийг нөгөө талдаа 

өгдөг бөгөөд зарим нь энэрэнгүй хандан бүр талыг нь өгдөг аж.  Мөн зарим нь бага 

санал хүлээн авахаас хэт шударга бус байна гэж татгалздаг байна. Энэ нь хүн 

өөрөө зардал үүрээд ч болов өөрт нь шударга бус хандсан этгээдийг давхар 

шийтгэх сонирхолтой холбоотой юм. 

 

Дүгнэлт 

Энэ хэсгийг эдийн засагчдын (Лиабсон ба Лист, 2015) сүүлийн үед олж харсан 

эдийн засгийн зарчмуудаар өндөрлөе.  

Зарчим 1: Хүн хамгийн оновчтой шийдвэрт хүрэхийг хичээдэг, гэхдээ зарим 

тохиолдолд амжилтанд хүрдэггүй. 

Зарчим 2: Хүмүүс заримдаа өөрсдийн нөхцөл байдлаа ямар нэгэн жишиг 

байдалтай харьцуулдаг. 

Зарчим 3: Хүмүүс өөрийгөө хянан удирдах асуудалтай тулгардаг. 

Зарчим 4: Бид ихэвчлэн өөрсдийн материаллаг байдлаа сайжруулахыг хичээдэг ч, 

гэр бүлийн гадна байгаа хүмүүсийн үйлдэл, санаархал, бусдын орлогын талаархи 

бид бас анхаардаг. 

Зарчим 5: Заримдаа зах зээлийн арилжаа нь сэтгэл зүйн хүчин зүйлийг хамаагүй 

болгодог, гэхдээ зах зээл дээр сэтгэл зүйн олон хүчин зүйлс үйлчилдэг. 

Зарчим 6: Онолын хувьд хүмүүсийн сонголтыг хязгаарлаж өгөхөд тэд зан төлөвийн 

элдэв ташаархалд зарим утгандаа орохгүй боловч, амьдрал дээр хэн нэгнийг 

ивээж сургах явдал нь холимог үр дүн авчирдаг бөгөөд өргөн тархаагүй арга юм. 
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