BHAVAN’S COLLEGE,DAKOR

Topic: મૂડીવાદ એટલે શુ? મૂડીવાદના
લક્ષણો સમજાવો.

મૂડીવાદ એટલે શુું?
1. અર્થ (વ્યાખ્યા) :

મુડીવાદ ‘વાદ’ શબ્દ લોકોની મુડી તરફના ચોક્કસ વલણનો નનદેશ
કરે છે . મુડીવાદ માાં મુડીની માનલકી ખાનગી હોય છે . જે આર્થિક પધ્ધનત માાં મુડી
સાધનોની માનલકી ખાનગી હોય અને ખાનગી લાભ (નફા) માટે તેનો ઉપયોગ થતો
હોય તે આર્થિક પધ્ધનતને મુડીવાદ તરીકે ગણાવી શકાય. સમાજવાદમાાં મડડી હોય છે
પણ ખાનગી માનલકી હોતી નથી. ટડાંકમાાં મડડીનુાં અનતતત્વ બધા દેશોમાાં મડડીવાદ નથી.

મડડીવાદને મુક્ત સાહસની પધ્ધતી કહેવામાાં આવે છે . કારણ કે
મડડીવાદમાાં દરેક મડડીદારને પોતાની મડડીનુાં પોતાની મરજી મુજબ રોકાણ કરવાની
તવતાંત્રતા હોય છે . મડડીવાદને ‘મુક્ત બજારની પધ્ધ્તી’ પણ કહેવામાાં આવે છે .
કારણ કે મડડીવાદમાાં બધા ભાવો માગ અને પુરવઠા દ્રારા મુક્તપણે નક્કી થાય છે અને
ભાવોના આધરે લોકો આર્થિક નનણિયો લે છે . બજાર એક ‘અદૃશ્ય હાથ’ નુાં કામ કરે છે .
આયોજન ન હોવા છતાાં લોકોને સાચુાં માગિદશિન મળે છે . સાચા નનણિયો લેવાય છે અને
નનણિયો વચ્ચે સુસકલન સધાય છે . દડરના ભડતકાળમાાં મડડીવાદ ને તવૈરનવહાર કે ‘થાય તેમ
થવા દો’ ની નવચારસરણી પર આધારરત પધ્ધનત એવુાં નામ આપવામાાં આવેલ.ુાં કારણ કે
મડડીવાદમાાં દરેક વ્યનક્તને આર્થિક તવતાંત્રતા આપવામાાં આવે છે .

કે ટલાક અર્થશાસ્ત્રીઓએ મૂડીવાદની વ્યાખ્યા આપી છે તે
નીચે મુજબ છે :
1. જહોન તરેચી :
મડડીવાદ એ એક એવી આર્થિક પધ્ધનત છે ; જે માાં ખતરો, કારખાનાાં અને
ખાણોની માનલકી વ્યનક્તઓની અથવા વ્યનક્તઓના સમુહની હોય છે . મડડીવાદમાાં પ્રેમ નહીં
પરાંતુ નફો વીશ્વને ફરતુાં રાખે છે .
2. નવનલયમ લૌક્સ અને હડ ટ :
મડડીવાદ આર્થિક વ્યવતથાનુાં એક એવુાં તવરૂપ છે જે માાં માનવ અને
કુદરતે બનાવેલાાં સાધનો ખાનગી માનલકીનાાં હોય છે તેમ જ ખાનગી નફાનાાં હેતુથી તેમનો
ઉપયોગ થાય છે .

3. મેક્સવેબર :
મડડીવાદ એટલે બુરદ્રપડવિક અને પધ્ધનતસરનો નફો મેળવવાની વૃનત.
4. જી . એન . હામ :
મડડીવાદને ખાનગી સાહસના અથિકારણ તરીકે ઓળખાવી શકાય.

2. મૂડીવાદનાું લક્ષણો
આર્થિક પધ્ધનત એ આર્થિક પ્રશ્ર્નોને હલ કરવા માટેની રીતો કે સાંતથાઓના
સમડહની બનેલી હોય છે . મડડીવાદ પણ એક આર્થિક પધ્ધનત હોવાથી તે
સાંતથાઓની બનેલી છે . મડડીવાદની પાયાની આર્થિક સાંતથાઓ નીચે મુજબ છે . આ
સાંતથાઓને ‘પાયા’ની સાંતથાઓ તરીકે ઓળખાણમાાં આવે છે . કેમ કે જો આ
સાંતથાઓનો નાશ થાય તો છે વટે મડડીવાદનો નાશ થાય છે . મડડીવાદ આ પાયાની
સાંતથાઓ ઉપર ઊભેલો છે . માટે પાયાની આ સાંતથાઓને મડડીવાદનાાં લક્ષણો તરીકે
પણ ઓળખવામાાં આવે છે .

1. અર્થપરાયણ માનવી :
મડડીવાદની આ એક પાયાની સાંતથા છે . આ સાંતથા
મડડીવાદી અથિતાંત્રને સુસાંવારદત અને સાંપડણિ બનાવવાનુાં કાયિ કરે છે . અથિપરાયણ માનવી
એટલે પોતાનુાં આર્થિક નહત મહતમ કરવા મથતો માનવી. આવા માનવીમાાં કાંપનીઓનો પણ
સમાવેશ થઈ જાય છે . ટડાંકમાાં મડડીવાદમાાં દરેક વ્યનક્ત અને સાંતથા ગ્રાહક તરીકે, ઉત્પાદક
તરીકે કે ઉત્પાદનના સાધન તરીકે પોતાનુાં આર્થિક નહત મહતમ કરવા પ્રયત્ન કરે છે . આ માટે
તે લઘુતમ ત્યાગે મહતમ લાભ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે . દા.ત., ગ્રાહક બને તેટલી ઓછી
કકાંમત ચુકવીને વતતુના એકમો મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે . જે થી તેને મળતો તુનતતગુણ કે
સાંતોષ મહતમ થાય. ઉત્પાદક પણ વતતુનુાં ઉત્પાદન ખચિ બને તેટલુાં નીચુાં રાખવાનો અને
વતતુની કકાંમત શક્ય તેટલી ઊંચી રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે . જે થી તેને મહતમ નફો મળે. તે જ
પ્રમાણે ઉત્પાદનનુાં સાધન (દા.ત.,શ્રનમક) પણ ઓછામાાં ઓછા શ્રમે વધુ વેતન કે વળતર
મળે તેવો પ્રયત્ન કરે છે .
આ સાંતથા એક અગત્યનુાં કાયિ બજાવે છે . તે કાયિ છે અથિતાંત્રને
સુવ્યવનતથત કરવાનુાં કાયિ. દરેક આર્થિક ઘટકના વતિનની પાયાની પાયાની બાબત એકસરખી
હોવાને લીધે સૌના આર્થિક વતિનમાાં સુસાંવારદતા તથાપાય છે અને અથિતાંત્ર વ્યવનતથત રીતે
કામ કરે છે .

2. ખાનગી મમલકતની સુંસ્ર્ા :
મુડીવાદમાાં નમલકતની માનલકી ખાનગી એટલે કે વ્યનક્તગત હોય
છે . વ્યનક્તગત નમલકતને દાનમાાં આપી શકે, ગીરે મડકી શકે, તેને અાંગે કરાર કરી શકે,
નમલકતમાાં વધઘટ કરી શકે કે પછી તેનુાં વેચાણ કરી શકે. આમ પોતની નમલકત હોય તો તેનો
નનણિય છડ ટથી લઈ શકાય છે . ખાનગી નમલકતમાાં જમીન, મકાન, ફર્નિચર, ઢોરઢાાંખર, વગેરે
ભૌનતક વતતુઓનો તેમ જ પુતતકના કોપીરાટ્સ, પેઢીની ગુડનવલ, પોતે કરેલી શોધ
(નવપ્રવતિન) નો પેટન્ટ હક વગેરેનો સમાવેશ થાય છે .

3. વારસાપ્રર્ા :
એક રીતે જોતાાં વારસાપ્રથા એ ખાનગી નમલકતની સાંતથાનો જ એક ભાગ
છે . છતાાં તેને અલગ ગણવામાાં આવે છે કેમ કે ખાનગી નમલકતની સાંતથાનુાં અનતતત્વ હોય
પરાંતુ વારસાપ્રથાનુાં અનતતત્વ ન હોય તો વ્યનક્તના મૃત્યુ બાદ તેની નમલકત રાજ્યની
માનલકીની બની જાય, તેની લાાંબે ગાળે ખાનગી નમલકત ઓછી થઈ જાય અને જાહેર
(સરકારી) નમલકત વધતી જાય. તેમ થવાથી ખાનગી નમલકતની સાંતથા નાબડદ થાય. ખાનગી
નમલકતની સાંતથા મડડીવાદનુાં હાદિ છે . તેનો નાશ થવાથી મડડીવાદનો નાશ થાય. આમ,
મડડીવાદને ટકાવી રાખવા માટે વારસાની સાંતથાને ટકાવી રાખવી જરૂરી છે .

4. આમર્થક સ્વાતુંત્ર્ય :
પહેલીવૃનત તવતાંત્રતાની સાંતથા પણ મડડીવાદની પાયાની સાંતથા છે . તેણે
મડડીવાદના નવકાસમાાં ખડબ જ અગત્યનો ફાળો આપ્યો છે . ગ્રાહક, ઉત્પાદક અને ઉત્પાદનનાાં
સાધનો જો પોતાને ઠીક જણાય તે આર્થિક નનણિય લેવા માટે તવતાંત્ર હોય તો આર્થિક
તવાતાંત્ર્યની સાંતથાનુાં અનતતત્વ છે એમ કહી શકાય.
આર્થિક તવતાંત્રતાનાાં ચાર પાસાાં છે : સાહસનુાં તવાતાંત્ર્ય, વ્યવસાયનુાં
તવાતાંત્ર્ય, બચત અને રોકાણનુાં તવાતાંત્ર્ય, વપરાશનુાં તવાતાંત્ર્ય.
(અ) સાહસનુાં તવાતાંત્ર્ય :
સાહસનુાં તવાતાંત્ર્ય સડચવે છે કે મડડીવાદમાાં ખાનગી સાહસો (એટલે કે
ઉધોગપનતઓ) સાધનો ખરીદવાની, સાધનોનુાં સાંયોજન કરવાની, ગમે તે વતતુ ગમે તેટલા
પ્રમાણમાાં ઉત્પન્ન કરવાની તવતાંત્રતા ધરાવે છે .
(બ) વ્યવસાયનુાં તવાતાંત્ર્ય :
આનો અથિ એ છે કે મડડીવાદમાાં વ્યનક્તઓ પોતાની રુનચ, લાયકાત કે
શનક્ત મુજબ ગમે તે વ્યવસાય અથવા નોકરી અથવા તવરોજગારી કરે છે .

(ક) બચત અને રોકાણનુાં તવાતાંત્ર્ય :
મડડીવાદમાાં વ્યનક્તઓનો બચત અને મડડીરોકાણની તવતાંત્રતા
મળે છે . પોતાની આવકમાાંથી બચત કરવી કે નહીં, અથવા કેટલી બચત કરવી એ નક્કી
કરવાની તેમને તવતાંત્રતા છે . ઉપરાાંત, પડતાની બચતોનુાં ક્યાાં કેટલુાં રોકાણ કરવુાં એનો પણ
નનણિય લેવાની તેમને તવતાંત્રતા છે .
(ડ) વપરાશનુાં તવાતાંત્ર્ય (ગ્રાહકની સવોપરરતા) :
ઉપભોક્તાઓ આવકની મયાિદામાાં રહીને ગમે તે વતતુ ગમે
તેટલા પ્રમાણમાાં ખરીદી શકે છે . તેઓ પોતાની મરજી નવનભન્ન વતતુઓ અને સેવાઓ વચ્ચે
આવકની ફાળવણી કરી શકે છે .
આ સાંદભિમાાં ઘણીવાર કહેવામાાં આવે છે કે મડડીવાદમાાં
ગ્રાહક સવોપરી છે . ગ્રાહક માગે તે વતતુનુાં ઉત્પાદન થાય છે . ગ્રાહક માગે તેટલા પ્રમાણમાાં
વતતુનુાં ઉત્પાદન થાય છે . આમ, ગ્રાહકો માટે બજાર ચડાંટણીમાાંની મતપેટી સમાન છે .

5. બજારતુંત્ર :
મડડીવાદી પધ્ધનતમાાં આર્થિક આયોજન હોતુાં નથી. છડ ટાછવાયા અસાંખ્ય
ગ્રાહકો હોય છે અને બીજી તરફ વેરનવખેર અસાંખ્ય ઉત્પાદકો હોય છે . તેઓ એકબીજાના
સાંપકિમાાં હોતા નથી. તેઓ વપરાશ અને ઉત્પાદક અાંગેના નનણિયો તવતાંત્રયપણે લે છે અને
છતાાં ત્યાાં અાંધાધડાંધી અને અસમતુલા નથી. લોકોના જરૂરીયાત મુજબ ઉત્પાદન થાય છે .
એનુાં રહતય બજારતાંત્ર કે ભાવતાંત્રમાાં છુ પાયેલુાં છે . એટલે જ ઓગણીસમી સદીના અથિશાતત્રી
એડમ નતમથે બજારતાંત્રને ‘અદૃશય હાથ’ ની ઉપમા આપી છે .

6. હરરફાઇ :
હરરફાઇ અછતનો નનદેશ કરે છે . ચીજવતતુઓ અને સાધનોનુાં વ્યનક્તઓ
જે ટલુાં પ્રમાણ મેળવવા માટે ઇચ્છતી હોય તેનાથી તેનુાં પ્રમાણ ઓછુ ાં હોય તો તે મેળવવા
માટે વ્યનક્તઓ વચ્ચે હરરફાઈ થશે. તેને મડડીવાદની પાયાની સાંતથા ગણવામાાં આવે છે .
‘હરીફાઈ’ ને લીધે ચીજવતતુઓ, સેવાઓ અને સાધનોના ભાવ નક્કી થાય છે . તેથી
સાધનોનો ઇષ્ટ ઉપયોગ શક્ય બનશે. પરતપર થતી હરરફાઈને લીધે જ શ્રનમકો પણ પોતાની
કાયિક્ષમતા ઊંચા તતરે ટકાવી રાખવાનો પ્રયાસ કરશે.

7. નફાનો હે તુ :
ઉત્પાદકને જ્યારે ઉત્પાદક ખચિ કરતાાં વેચાણ આવક વધારે મળે છે ત્યારે
નફો થાય છે . આવો નફો સમાજવાદી અથિતાંત્રમાાં પણ થઈ શકે છે . પરાંતુ નફાનો હેતુ કે
‘નફાવૃનત, માત્ર મડડીવાદમાાં જ જોવા મળશે. ‘નફાવૃનત’ એમ સડચવે છે કે મડડીવાદમાાં
ઉત્પાદનને લગતા નનણિયો નફાના હેતુથી લેવાય છે . આમ, નફાનો હેતુ એ મડડીવાદની
પધ્ધનતની નવનશષ્ટતા છે . નફાવૃનત કે નફાનો હેતુ મડડીવાદની મહત્વની સાંતથા છે .

8. સરકારની મયાિરદત ભડનમકા :
મડડીવાદી આર્થિક પધ્ધતીમાાં બે કારણોસર વ્યનક્તને આર્થિક તવતાંત્રતા
આપવામાાં આવે છે . (અ) એવુાં માનવી લેવામાાં આવ્યુાં છે કે પોતાનુાં નહત શામાાં સમાયેલુાં છે
એ વ્યવનક્ત પોતે વધુ સારી રીતે જાણે છે અને (બ) વ્યનક્ત પોતાના નહત માટે જે આર્થિક
પ્રવૃનત કરે છે તેમાાં સમાજનુાં પણ નહત સમાયેલુાં હોય છે . એટલે કે વ્યનક્તનુાં નહત અને
સમાજનુાં નહત એ બાંને વચ્ચે સાંધષિ નથી. એ બાંનેમાાં સુમેળ છે .

THANK YOU

