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�ડૂ�વાદ, સમાજવાદ, લોકશાહ� અને આિથ�ક િવકાસ

��તાવના:-

�ડૂ�વાદ� વગ� લોકશાહ�ના ંિનરપે� ��ૂયોમા ંઆ�થા રાખનારા િવનીમતવાદ�ઓ પોતાના ંરાજકારણી મતં�યો ક� �યાલોના ં�ળૂ
�ગે ખાસ િવચાર કરતા લાગતા નથી. એ લોકો તો એમજ માની બઠેા લાગે છે ક� ઈિતહાસમા ંતેમના ંપોતાના ંલોકશાહ� િવષયક
િસ�ધાતંો, તેને સતત સામનો કરતા રહ�તા સમાજવાદના િસ�ધાતંો કરતા ંવધાર� ��થર થઈ ��ૂા છે. પરં� ુએ લોકો જો એટ�ું
�ણી લે ક� તમે મા�સ�વાદ�ુ ંિશ�ણ એક સદ�થી સહ�જ જ વધાર� હોય તો તેમના પોતાના લોકશાહ� િવષયક િવચારો પણ બ�ુ
�ૂના નથી, તો તેમને ખર�ખર આ�ય� થાય. ગમે તેમ પણ એ િવચારો માનવ�િતની �રુાતન- ��ૂજોગ �ૂના તો નથી જ. એ
એક ઐિતહાિસક હક�કત છે.

�ડૂ�વાદ:-

�ડૂ�વાદ સામા�યત: તે આિથ�ક �ણાલી અથવા ત�ંને કહ� છે. �માં ઉ�પાદનનાં સાધન પર ખાનગી મા�લક� હોય છે. �ાર�ક
‘�ય��તગત મા�લક�’’ ક� પયા�યવાચી તર�ક� પણ વાપરવામા ંઆવે છે. ય�િપ અહ� ‘�ય��ત’નો અથ� કોઈ એક �ય��ત પણ થઈ
શક� છે અને �ય��તઓનો સ�હૂ પણ. બહોળા અથ�મા ંએમ કહ� શકાય ક� સરકાર� �ણાલી ખાનગી �તર પર મા�લક�વાળા કોઈપણ
આિથ�ક ત�ંના નામથી ઓળખી શકાય છે. બી� ર�તે એમ કહ� શકાય ક� � ૂ�ંવાદ� (�ડૂ�વાદ) ત�ં નફા માટ� ચલાવવામા ંઆવે
છે. �મા ંરોકાણ , િવતરણ, આવક, ઉ�પાદન��ૂય, બ�ર��ૂય વગેર��ુ ંિનધા�રણ ��ુતબ�રમા ં�િત�પધા� �ારા િનધા��રત થાય
છે અને �યાજના િસ�ધાતંથી હટ�ને હતો.

�ડૂ�વાદનો  િસ�ધાતં  સૌથી પહ�લાં ઔ�ો�ગક �ાિંતના ફળ�વ�પ  કાલમા�સ�ના િસ�ધાતંની �યા�યાના સદંભ�માં આ�યો. ૧૯મી
સદ�મા ંઅ�કુ જમ�ન િસ�ધાતંકારોએ આ અવધારણાને િવકિસત કરવા �ઝુાવ કય� છે. મા�સ�વાદ �ડૂ� અને �યાજના િસ�ધાતંથી
હટ�ને હતો. વીસમી સદ�ના આરંભમા ંમે�સ વેબર� આ અવધારણાને એક સકારા�મક ર�તે �યા�યાિયત કર�. શીત��ુધ દરિમયાન
�ડૂ�વાદની અવધારણાને લઈ �બૂ િવવાદ ચા�યો. �ડૂ�વાદ� આિથ�ક ત�ંને �રુોપમા ંસથંાગત માળખા�ુ ં�વ�પ સોળમી સદ�માં
મળ�ું શ� થ�ુ.ં  જોક�  �ડૂ�વાદ� �ણાલીના �માણ �ાચીન  સ�યતાઓમાં પણ મળે છે. પરં� ુ આ�િુનક �રુોપમાં વ�ુ પડતી
અથ��યવ�થાઓ સામતંવાદ� �યવથાના �રણ પછ� એ હવે �ડૂ�વાદ� થઈ �કૂ� છે.

�ડૂ�વાદની �યા�યા:-

�ડૂ�વાદ એ એક એવી આિથ�ક પ�ધિત છે ક� �મા ંખાનગી સાહસો નફાના હ��થુી હર�ફાઇના વાતાવરણમા ંરા�યની દખલગીર�
િવના આિથ�ક ��િૃ�ઓ હાથ ધર�  છે. �માં બ�રત�ં �ારા, આિથ�ક કામગીર� થતી હોય અને �માં તમામ �કારની �વત�ંતા
હોય તેને �ડૂ�વાદ કહ�વામા ંઆવે છે.

�ડૂ�વાદ� આિથ�ક િવકાસમા ંખાનગી��ેની �િૂમકા :-

દ�શના આિથ�ક િવકાસમાં ખાનગી��ે  �ારા ઔ�ો�ગકરણની ગિતને  વેગ મ�યો  છે. કાપડ ઉ�ોગ, ખાણ, ખા�પદાથ�, કાગળ,

ક�િમકલ, રસાયણો, રંગો, �લા��ટક, મશીન, ધા�ઓુ, રબર વગેર� િવિવધ વપરાશી વ��ઓુ�ુ ંઉ�પાદન ખાનગી��ે �ારા થાય છે.

દ�શના િવકાસમા ં�ૃિષ અને તેને સબંિંધત પ�પુાલન, ડ�ર� વગેર� ��િૃ�ઓ �ારા િવકાસમા ંમહ�વનો વેગ મ�યો છે. આ� પણ આ
��ેનો �ુલ આવકનો �હ�સો 2004-5 �જુબ 21% અને �ુલ 58% લોકોને રો� �રૂ� પાડ� છે. આમ, �ૃિષ��ેમા ંખાનગી��ેના
�વ�પો  િસવાય  લ�ઉુ�ોગો, �ુ�ટર ઉ�ોગો  વગેર�  પણ આ વેપાર વા�ણ�યની ��િૃ�ઓ ખાનગી��ે  �ારા થાય  છે. ભારતીય
અથ�ત�ંમા ં�ુલ રા���ય આવક જો ખાનગી અને �હ�રત�ંની સરખામણી કરવી હોય તો �હ�ર સાહસો અને સરકાર�ુ ંયોગદાન
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25% અને ખાનગી સાહસોનો �હ�સો 75% છે. (2000-01)

ખાનગી��ેની મહ�વની મયા�દા એ છે ક� તે નફાના ઉ�ેશથી સ��ય રહ� છે. �યાં તે નફો મળતો હશે. એ જ આિથ�ક ��િૃ�માં
જોડાશે. પ�રણામે દ�શની મહ�વની પાયાની �િુવધામાં �વેશ કર� ુ ંનથી. આ િસવાય ખાનગી��ેના િવકાસની સાથે જો તેની
ઈ�રા  �વી  ��થતી  થઈ  �ય  તો  તે  પણ  દ�શના  આિથ�ક  અને  સામા�જક  �હતને  અવરોધવા� ું કામ  કર�  છે.  આ  ઉપરાતં
ખાનગી��ેનો �ળૂ હ�� ુમહ�મ નફા �ા��તનો હોવાથી તે ઉ�પાદન સાધન�ુ ંશોષણ થાય છે. �ની �ક�મત સમા� �કૂવવી પડ�
છે. આમ, �ડૂ�વાદ� આિથ�ક િવકાસમા ંખાનગી��ેની ક�ટલીક મયા�દાઓ પણ છે.

�ડૂ�વાદના ંલ�ણો :-

�ડૂ�વાદમા ં�ય��તગત ર�તે આિથ�ક �હત જોવા મળે છે.

�ડૂ�વાદમા ંકોઈ આિથ�ક ��િૃ� નફાના હ��થુી જ કરવામા ંઆવે છે.

�ડૂ�વાદમા ંબ�ર�ુ ંમાળ�ુ ં��ુત (�વત�ં) હોય છે.

�ડૂ�વાદમા ં�ાહકોની સવ�પ�રતા જોવા મળે છે.

�ડૂ�વાદમા ંહર�ફાઈ પણ �વત� છે.

�ડૂ�વાદમા ંખાનગી િમલકત�ુ ંઅ��ત�વ છે.

�ડૂ�વાદમા ંવારસા�થા પણ જોવા મળે છે.

�ડૂ�વાદમા ં�ય��ત પોતાનો �યવસાય �વત�ં ર�તે પસદં કર� શક� છે.

�ડૂ�વાદમા ંબચત અને �ડૂ�રોકાણની બાબતમા ંપણ �વત�ંતા જોવા મળે છે.

�ડૂ�વાદમા ંરા�ય�ુ ંકાય���ે મયા��દત �માણમા ંજ હોય છે.

સમાજવાદ:-

અ�યાર  �ધુીની  અથ�રચનામાં �ય��તને  �ાધા�ય  અપા�ુ.ં  દર�ક  �ય��તને  સ�ંણૂ�  અથ�  �વાત�ંય  મળે  તો  આપોઆપ  આખા
સમાજ�ુ ંઆિથ�ક �હત સધાય એ મા�યતા ઉપર જગત ચા�� ુ ંઅથવા જગતને ચલાવવામા ંઆ��ુ ંતેની જ�યાએ આખા સમાજના
�હતની ���ટએ િવચાર કરો, સમાજ આગળ �ય��ત ગૌણ છે, સમાજના �હતમા ંજ �ય��ત� ુ ં�હત આવી �ય છે. એ �તનો વાદ
અમલમા ંઆ�યો છે. અથ��પાદનમા ંતમામ સાધનો ઉપરથી ખાનગી મા�લક� કાઢ� નાખંી તેને ઉ�પાદન, વહ�ચણી વગેર� તમામ
અથ� ��િૃત ઉપરથી �ય��તનો ��ુશ કાઢ� નાખંી સમાજનો ��ુશ દાખલ કરવાની આ વાદ �હમાયત કર� છે. તેથી એ સમાજવાદ
કહ�વાય છે.

આ સમાજવાદ એક આિથ�ક બળ તર�ક� �રુોપમા ં19મી સદ�મા ંઅ��ત�વમા ંઆ�યો એમ કહ� શકાય. તેની અનેક યોજનાઓ છે.

એ બધી યોજનાઓમા ંઉ�પાદનમા ંસાધનો ઉપરથી ખાનગી મા�લક�હક ના�દૂ કરવો જોઈએ એ ત�વ સામા�ય છે. પરં�  ુહરકોઈ
�કાર�ુ ંકામ કરનાર દર�કને સર�ુ ંજ મહ�નતા�ુ ંમળ�ુ ંજોઈએ અને સમાજમા ં�રૂ��રૂ� આિથ�ક સમાનતા �થપાવી જોઈએ એમ
બધા  સમાજવાદ�  માનતા  નથી.  �રૂ��રૂ�  સમાનતાનો  આ�હ  રાખનારાને  બી�  સમાજવાદ�ઓથી  અલગ  ઓળખવા  માટ�
સા�યવાદ�(કૉ��િુન�ટ) કહ�વામા ંઆવતા.

સમાજવાદની �યા�યા: -

સમાજવાદ એટલે �માં અથ�ત�ં�ુ ંસચંાલન, િનયમન સરકાર �ારા થ� ુ ંહોય અને �માં ખાનગી��ે�ુ ંઅ��ત�વ ન હોય અને
�માં તમામ  આિથ�ક  િનણ�યો  સરકાર  �ારા  થતાં હોય  અને  �માં ગર�બો  અને  મ�ૂરોનો  સમાવેશ  કરવામાં આવે  છે.  તેને
સમાજવાદ કહ�વામા ંઆવે છે.

સમાજવાદ એ એક એવી આિથ�ક પ�ધિત છે ક� �મા ંઉ�પાદનના સાધનોની મા�લક� સમ� સમાજની હોય અને રા���ય આવકની
વહ�ચણી સમાન ર�તે થતી હોય.

“સમાજવાદમા ંલોકશાહ� છે.” –જોસેફ ��ુપીટર

સમાજવાદના લ�ણો:-

સમાજવાદમા ંઉ�પાદનના સાધનો પર સા��ૂહક મા�લક� સમ� સમાજની હોય છે. ઉ�પાદનના સાધનોનો કોઈપણ �ય��ત
ઉપયોગ કર� શક� છે.
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સમાજવાદમા ંઆિથ�ક આયોજન કરવા માટ� ક���વત� સ�ા રા�યની હોય છે.

સમાજવાદમા ંઆિથ�ક સમાનતા જોવા મળે છે.

સમાજવાદમા ંભાવિનધા�રણ િવિશ�ટ ર�તે કરવામા ંઆવે છે.

સમાજવાદમા ંહર�ફાઈનો અભાવ જોવા મળે છે.

સમાજવાદમા ંવગ�િવહ�ન સમાજરચના જોવા મળે છે. �મા ંવગ�ભદે ના�દૂ થતા �ય અને રા�યને સમાજના ��ુયવ��થત
સચંાલન માટ� પોતાની સ�ા ઉ�રો�ર ઓછા �માણમા ંવાપરવી પડ�.

લોકશાહ� :-

મહાન �ીક �ચ�તક એ�ર�ટોટલ રા�યશા�ના િપતા ગણાય છે. તેમણે ક�ુ ંછે તેમ, ‘��યેક મ��ુય સામા�જક �ાણી જ નહ� પરં� ુ
રાજક�ય �ાણી પણ છે.’ આજની સદ�માં લોકશાહ�વાદની લોકિ�યતામાં સારો વધારો થઈ ર�ો છે. આ સદંભ�માં ખાસ કર�ને
બી� િવ���ુધ પછ� લોકશાહ� �ગે �વૂ� તથા પિ�મના એકસો ઉપરાતં િવ�ાનોના ર�ૂ  થયેલ મતં�યોને ટાકં� શક�એ. તેમાં
જણા�યા �માણે લોકશાહ� િવરોધી �રૂ કોઈપણ જ�યાએથી સાભંળવા મ�યો નહ�. માનવ ઈિતહાસમાં કદાચ સૌ�થમ વખત
આગેવાન નેતાઓએ �નો અ�રુોધ કય� તેવી રાજક�ય અને સામા�જક ત�ં �યવ�થા આદશ� ન�નૂા તર�ક� લોકશાહ�ની �િત�ઠા
કરવામા ંઆવી છે.

લોકશાહ�નો અથ� :-

લોકશાહ�માં લોકો�ું શાસન  હોય  છે.  ��ે�  ભાષામાં લોકશાહ�  મટ�  વપરાતા  Democracy શ�દની  ���ુપિ�  સબંધંે  પણ
�વીકારવામાં આ��ુ ંછે. �ીક શ�દમાં બે �યાલો Demos અને Kratos નો સમાવેશ થયો છે. આમાં Demos નો અથ� ��
અને  Kratos  નો  અથ�  શાસન  થાય  છે. આમ  Demokratia એટલે ���ું શાસન  Democracy શ�દ  પણ આજ  અથ�માં
વપરાય છે. આમ શા��દક ર�તે લોકશાહ� એ એવા �કારની સરકાર છે. �મા ં�� શાસન કરતી હોય છે. અથવા તો બી� ર�તે
કહ�એ તો તેમા ંસ�ાનો દોર �� સભંાળતી હોય છે.

લોકશાહ�ની �યા�યા :-

લોકો�ુ,ં લોકો માટ�� ુ,ં લોકો �ારા ચાલ� ુ ંરા�ય એટલ ેલોકશાહ�. – અ�ાહમ �લ�કન
લોકશાહ� એક �વતં તર�હ છે. એ મા� રાજક�ય પ�ધિત નથી પણ �વન �વવાની પ�ધિત છે.

લોકશાહ� એટલ ેસવ��વી�ૃતતા, બ�મુિત આધા�રત િનણ�ય પર રા�ય કરવાની સ�ા.

લોકશાહ�ના લ�ણો:-

લોકશાહ�મા ંલોકોના હાથમા ં�િતમ સ�ા હોય છે.

લોકશાહ�મા ંલોકો પોતાના અ�ભ�ાયો મતદાન �ારા �ય�ત કર� છે.

લોકશાહ�મા ંબ�મુતીના આધાર� શાસન માટ�ની સ�ા �ા�ત થાય છે.

લોકોને લોકશાહ�મા ં�િતિનિધ�વ કરવાની તક �ા�ત થાય છે.

લોકશાહ�મા ંવાણી �વાત�ંય સાથે ટ�કા કરવાનો ક� આલોચના કરવાના ંઅિધકાર મળે છે.

લોકશાહ�મા ંિમલકત ધારણ કરવાનો અને વારસામા ંઆપવાનો અિધકાર મળે છે.

લોકશાહ�મા ંબી�ના મતનો આદર કરવો પડ� છે. િવરોધ પ�ની આલોચના ક� સમંિત મેળવવી પડતી હોય છે.

લોકશાહ�મા ંપોતાની �લૂોનો �વીકાર કરવા સાથે ફરજો ��યે �બૂ ��તૃ રહ�� ુ ંપડ� છે.

લોકશાહ�મા ંકાયદો અને �યાય�ુ ંપાલન કરવા�ુ ંહોય છે.

લોકશાહ�મા ં��ધા રાખવા સાથે લ�મુતીઓના �હતો�ુ ંર�ણ પણ કરવા�ુ ંહોય છે.

લોકશાહ�મા ંમ��ુયનો સવા�ગી િવકાસ કરવો અને દર�કને સમાન તક અને �વાત�ંય આપવા�ુ ંહોય છે.

�ડૂ�વાદ, સમાજવાદ અને લોકશાહ� વ�ચે તફાવત:-
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આિથ�ક િવકાસ:-

આિથ�ક િવકાસ પરંપરાગત આિથ�ક સા�હ�યમા ંિવકાસની િવભાવના (� આિથ�ક ��ૃ�ધની સાથે ગ�ભ�ત છે, ધારણા નથી..) મા�
�ુલ રા���ય ઉ�પાદનના ંવધારા સાથે િન�બત ધરાવતી નથી. આ �યાલ અ�સુાર � દ�શમા ંલાબંા ગાળાની �ારં�ભક �થ�ગતતા
હોય તેવા દ�શના અથ�ત�ંમા ં�ુલ રા���ય પેદાશમા ંવધારો કરવાની ���યા એટલ ે��ૃ�ધ અથવા તો 5 થી 7 %ના દર� ��ૃ�ધદર
ટકાવી રાખવાની �મતા એટલે િવકાસ. િવકાસનો �યાલ માથાદ�ઠ આવકમા ંથતા ં��ૃ�ધદર ક� વ�તી ��ૃ�ધદર કરતા ં�ચો હોય.

આમ કહ�વાતી િવકાસની િવભાવનામા ંમા� રા���ય માથાદ�ઠ આવકમા ંથતા ંવધારાને જ �ાધા�ય આપવામા ંઆ�� ુ ંહ� ુ.ં પરં� ુ
�ચી રા���ય આવકની સ�ા ગર�બી, બરેોજગાર� અને અસમાનતા �વત�તી હોય તો �ું તે િવકાસ કર� શકાય? 1950 અને
1960ના  દસકામાં િવ�ના  િવિવધ  દ�શો  �ચી  રા���ય  અને  માથાદ�ઠ  આવક  �ા�ત  કરવામાં સફળ થાય  પરં� ુ 1970ના
દસકામા ંઆિથ�ક િવકાસની પ�રભાષામા ંઅસમાનતા, ગર�બી તથા બકેાર�ના �માણમા ંઘટાડો એવો િવચાર િવક�યો. 1990 બાદ
િવકાસની �યા�યા વ�ુ િવ��તૃ  થઈ  અને  તેમાં સામા�જક માળ�ુ ંઅને  રા���ય  સ�ંથાનો  સમાવેશ  કરવો. આિથ�ક િવકાસની
�યા�યા:-

આિથ�ક િવકાસ  એ બ��ુખુી ���યા છે. �માં સામા�જક માળખા, લોકોની મનોદશા અથવા વલણો અને  સ�ંથાક�ય  માળખામાં
ફ�રફાર થાય છે. તેમજ તેની સાથે ઝડપી આિથ�ક ��ૃ�ધ, અસમાનતામા ંઘટાડો અને િનરપે� ગર�બાઈની ના�દૂ� સકંળાયેલી છે.

આ �યા�યા પરથી �ણ ��ુા �પ�ટ થાય છે.

આિથ�ક િવકાસ એક ���યા છે.1. 

આ ���યાના કારણ ેવા�તિવક આવકમા ંવધારો થાય છે.2. 

આ વધારો લાબંા ગાળા �ધુી ચા� ુરહ� છે.3. 

આિથ�ક  િવકાસના  �યાલમાં �ુલ  રા���ય  આવક  અથવા  ચો�ખી  આવકમાં વધારો  થયો  હોય  અને  તેની  સાથે  જ  �ણુા�મક
પ�રવત�નનો સમાવેશ થાય છે.

આમ, િવકાસ = વા�તિવક રા���ય અને માથાદ�ઠ આવકમા ંવધારો + સામા�જક, આિથ�ક �ગિતશીલ પ�રવત�ન + સાધનોની
વહ�ચણીમા ંપ�રવત�ન + ગર�બીમા ંઘટાડો + આવકની અસમાનતામા ંઘટાડો + બરેોજગાર�મા ંઘટાડો + િનર�રતામા ંઘટાડો +
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અ�પપોષણમા ંઘટાડો.

િવકાસ િવનાની ��ૃ�ધ:-

રોબટ�  �લોવર અને અ�ય અથ�શા�ીઓએ આિથ�ક િવકાસનો અ�યાસ કરતા ંએ કારણ �પ�ટ ક� ુ� ક� િવકાસશીલ દ�શોમાનંા અ�કુ
દ�શો િનકાસ �ારા �ચી આવક �ા�ત કર�  છે. પરં�  ુ�ચી આવક સાથે તે દ�શમાં કોઈપણ �કારના �ણુા�મક પ�રવત�ન થતા
નથી. તે પઅ�ર��થિતને મા� િવકાસ િવનાની ��ૃ�ધ કહ� શકાય. �મા ંતેલ િનકાસ કરતા દ�શોનો સમાવેશ થાય છે. ભારતના
સદંભ�માં પણ આિથ�ક િવકાસ અને આિથ�ક ��ૃ�ધની �ભ�તા પ�ંબ અને ક�રલના ઉદાહરણો �ારા આપી શકાય. �માં પ�ંબની
માથાદ�ઠ આવક અ�ય રા�યની સરખામણીમા ં��ુકળ �ચી છે. પણ �ણુા�મક પ�રવત�ન થયા નથી. એટલ ેક� િવકાસ થયો નથી.
આની સામે ક�રળમા ંમાથાદ�ઠ આવક નીચી છે. પણ �ણુા�મક પ�રવત�ન મોટા �માણમા ંથયા ંછે. આથી �યા ં��ૃ�ધ કરતા ંિવકાસ
વ� ુછે એમ કહ� શકાય.

સમાપન:-

ઉપ�ુ��ત લખેમાં �ડૂ�વાદ, સમાજવાદ, લોકશાહ� અને આિથ�ક િવકાસની ચચા� કરવામાં આવી છે. �માં �ડૂ�વાદ દ�શમાં ક�ટલે
�શે જોવા મળે છે, તેમજ સમાજવાદ એટલે �હ�ર��ેની �િૂમકા દ�શમા ંતેમજ અથ�ત�ંમા ંક�વી છે. તેની ચચા� કરવામા ંઆવી
છે. ઉપરાતં લોકશાહ�ની આિથ�ક િવકાસમા ંક�વી �િૂમકા રહ� છે તેની ચચા� કરવામા ંઆવી છે.

*************************************************** 

માલતી પરમાર
�યા�યાતા સહાયક: અથ�શા� િવષય
ક�.કા. શા�ી આ�્�સ એ�ડ કોમસ� કૉલજે, અમદાવાદ.
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