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ઇિીઆઈઆઈએ ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાનાાં ક્ષતે્રની ગન્િિીલિા પર ્ૌર્થી મોટો અભ્યા્ રજૂ 

કયો  

 મહામારી ર્ચ્ચ ે70 ટકા ઉદ્યોગ્ાહન્્કોએ િેમની વ્યર્્ાન્યક યોજનાઓ બિલી અને ર્ૈકન્ટપક યોજનાઓ ન્ર્ક્ાર્ી 

 ભારિમાાં આિર ે45 ટકા ઉદ્યોગ્ાહન્્કોએ નર્ી વ્યર્્ાન્યક િકો અજમાર્ી હિી 

 22.5 ટકા ઉદ્યોગ્ાહન્્કોએ મહામારી િરન્મયાન ઓનલાઇન ટ્રેડિગમાાં કામગીરી ર્ધારી હિી  

અમિાર્ાિ, 22 દિ્મે્બર, 2021: ધ ગ્લોબલ આાંિરન્િડયોરન્િપ મોન્નટર (GEM) ્ર્ે િયન્નયામાાં ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાના ક્ષેત્રમાાં 

ર્થિી ગન્િિીલિાનો ્ૌર્થી મોટો ર્ાર્થર્ક અભ્યા્ છે. આાંિરન્િડયોરન્િપ િેર્લપમેડટ ઇન્ડસ્ટટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા (EDII), અમિાર્ાિ ે

નેિનલ ટીમ લીિર િરીક ેઅને દરપોટસના મયખ્ય લેખક િરીક ેEDIIના દિરેક્ટર જનરલ િો. ્યન્નલ િયક્લા ્ાર્થ ેGEM ઇન્ડિયા ્ર્ે હાર્થ 

ધયો હિો. 

ધ GEM ઇન્ડિયા 2020-21 દરપોટસ િાજેિરમાાં બહાર પડ્યો હિો, જેમાાં ભારિીયો ર્ચ્ચ ેઉદ્યોગ્ાહન્્કિાના ચાર્ીરૂપ પા્ાાં 

્મજાર્ર્ામાાં આવ્યાાં છે. આ માટે ભારિીય ઉદ્યોગ્ાહન્્કોના અન્ભગમો, કામગીરીઓ અને આકાાંક્ષાઓને ધ્યાનમાાં લેર્ામાાં આર્ી 

છે. દરપોટસના િારર્ો નીન્િન્નમાસિાઓને ર્િસમાન અને ્ાંભન્ર્િ નીન્િઓની ્મીક્ષા કરર્ા માટે પાયો પરૂો પાિે છે. આ દરપોટસમાાં 

3,317 પયખ્િો અને રાષ્ટ્રીય સ્િરના ન્નષ્ર્ાિોના ્ેમ્પલ ્ર્નેો ઉપયોગ ર્થયો છે. 

આાંિરન્િડયોરન્િપ િેર્લપમેડટ ઇન્ડસ્ટટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા (EDII) દ્ર્ારા હાર્થ ધરર્ામાાં આર્ેલા ઉદ્યોગ્ાહન્્કિા પરના રાષ્ટ્રવ્યાપી 

્ર્સમાાં જાર્કારી મળી છે કે, કોન્ર્િ-19 મહામારીને કારર્ ેમયશ્કેલીઓ ઊભી ર્થઈ હોર્ા છિાાં 82 ટકા લોકો વ્યર્્ાય િરૂ કરર્ાની 

્ારી િક હોર્ાનયાં માને છે. ધ ગ્લોબલ આાંિરન્િડયોરન્િપ મોન્નટર (GEM) દરપોટસ 2020-21 પર્ જર્ાર્ે છે કે, 82 ટકા યયર્ાનો 

માને છે કે, િેઓ વ્યર્્ાય િરૂ કરર્ા પયાસપિ કયિળિાઓ અને જાર્કારી ધરાર્ે છે. 47 અર્થસિાંત્રોમાાંર્થી ભારિ ્ાંબાંન્ધિ િકો માટે ત્રીજયાં  

સ્ર્થાન ધરાર્ે છે. 

દરપોટસ િેિમાાં ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાની ન્્સ્ટમ પર મહામારીની અ્ર પર ઉપયોગી જાર્કારી પર્ િિાન કર ેછે. દરપોટસ મયજબ, યયર્ા 

પેઢીમાાં ન્નષ્ફળિાનો િર 1 ટકા ર્ધ્યો છે એટલે કે ર્ર્સ 2019-20માાં 56 ટકાર્થી ર્ધીને 2020-21માાં 57 ટકા ર્થયો છે. ર્ળી આ 

દરપોટસ એર્યાં પર્ ્ૂચર્ે છે કે, ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાનો ઇરાિો ર્ર્સ 2019-20માાં 33.3 ટકાર્થી ઘટીન ે2020-21માાં 20.31 ટકા ર્થયો 

છે. 

એ જ રીિે, ટોટલ અલી-સ્ટેજ આાંિરન્િડયોદરયલ એન્ક્ટન્ર્ટી (TEA)ને પર્ મહામારીને કારર્ ેમાઠી અ્ર ર્થઈ  હિી અને 2020-

21માાં ઘટીને 5.32 ટકા ર્થઈ હિી, જે અગાઉના ર્ર્સમાાં 15 ટકા હિી. નોંધપાત્ર બાબિ એ છે કે, TEA 18ર્થી 64 ર્ર્સની ર્યજૂર્થમાાં 

વ્યન્ક્િઓની કયલ ટકાર્ારી છે, જેઓ િાર્થન્મક િબક્કાના ઉદ્યોગ્ાહન્્કો છે અર્થર્ા નર્ા વ્યર્્ાયોના માન્લકો/મનેેજરો છે.  

ઉપરાાંિ િારર્ો જર્ાર્ે છે કે, મહામારીએ િેિમાાં ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાની કયલ િર્ૃન્િઓને નકારાત્મક અ્ર કરી છે. જોકે યયર્ાન 

મન્હલાઓમાાં આ અ્ર ર્ધારે ર્થઈ છે. મન્હલા ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાની િર્ૃન્િઓમાાં 79 ટકા ્યધીનો ઘટાિો ર્થયો છે, િો પયરુર્ 

ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાની િર્ૃન્િઓમાાં 53 ટકાનો ઘટાિો ર્થયો છે. દરપોટસમાાં એર્ો ્ાંકેિ પર્ મળ્યો છે કે, મહામારીએ કયટયાંબની આર્ક 

પર પર્ માઠી અ્ર કરી હિી. ભારિમાાં આિરે 44 ટકા યયર્ાનોનો મિ છે કે, િેમની કયટયાંબની આર્કને મહામારીર્થી અ્ર ર્થઈ છે. 

દરપોટસમાાં કેટલાાંક ચાર્ીરૂપ નીન્િગિ ્ૂચનો પર્ કરર્ામાાં આવ્યાાં છે, જે િેિમાાં ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાની ઇકોન્્સ્ટમને જાળર્ી રાખિ ે

અને િોત્્ાહન આપિ.ે આ ્ૂચનોમાાં સ્કૂલ અને કોલેજ સ્િર ે ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાનયાં ન્િક્ષર્, ્રકારનો બહોળો ટેકો, 

ઉદ્યોગ્ાહન્્કિામાાં ્ાંિોધન અને નીન્િગિ ્મર્થસન િર્થા વ્યર્્ાન્યક માગસિિસકો મોટી ્ાંખ્યામાાં ઊભા કરર્ા જેર્ી બાબિો 

્ામેલ છે. 

GEM ઇન્ડિયાના ટીમ લીિર અન ે EDIIના દિરેક્ટર જનરલ િો. ્યન્નલ િયક્લાએ કહ્ય હિયાં કે, “ઉદ્યોગ્ાહન્્કિા ્િિ આર્થર્થક 

ર્ૃન્દ્ધ માટે ચાર્ીરૂપ પદરબળ બની ગયયાં છે અને રોજગારીની િકો ઊભી કરર્ાની િચૂર ્ાંભાર્ના ધરાર્ે છે. િેિની અાંિર 

ઉદ્યોગ્ાહન્્કિા માટનેી માનન્્કિા ન્ર્ક્ાર્ર્ી િયન્નયાભરની ્રકારો અને ્માજો માટે મયખ્ય ઉદ્દિે બની ગયો છે. ભારિીય 

્ાંિભસ અને એના ્ામાન્જક-આર્થર્થક પિકારો િમેજ એની ્ાઇઝ અને સ્કોપના ્ાંિભસમાાં ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાના ન્ર્કા્ માટ ે

્ર્ાુંગી અન્ભગમ િેિની ્ામાન્જક-આર્થર્થક પૃષ્ઠભૂન્મમાાં પદરર્િસન લાર્ી િક ેછે.” 



GEM ઇન્ડિયાના ્ભ્ય અને EDIIના ફેકટટી િો. અન્મિ ન્દ્ર્ર્િેીએ કહ્યાં હિયાં કે, “GEM ઇન્ડિયા દરપોટસ 2020-21 ન્િક્ષાન્ર્િો, 

્ાંિોધકો, નીન્િન્નમાસિાઓ અને વ્યર્્ાન્યકોને વ્યાપક સ્િર ેઉદ્યોગ્ાહન્્કિાના ન્ર્કા્ પર ધ્યાન કેન્ડદ્રિ કરર્ાની ્ાર્થે આર્થર્થક 

ર્ૃન્દ્ધને ર્ગે આપર્ા ઉન્ચિ કામગીરી કરર્ા મિિરૂપ ર્થઈ િક ેએર્યાં િેટા ન્ર્શ્લેર્ર્ િિાન કર ેછે.” 

GEM ઇન્ડિયાના ્ભ્ય અને EDIIના ફેકટટી િો. પાંકજ ભારિી માને છે કે, મહામારીએ ભારિ ્ન્હિ મોટા ભાગના િેિોમાાં 

વ્યર્્ાય અને ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાન ેમાઠી અ્ર કરી છે, જેમાાં ગયા ર્ર્સની ્રખામર્ીમાાં િેિમાાં ્ક્ષમ પદરબળો નબળાાં પડ્યાાં છે. 

જોકે િેમર્ે ભાર મૂક્યો હિો કે, િમામ પદરબળોને માઠી અ્ર ર્થઈ નર્થી.  

About Global Entrepreneurship Monitor 

The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Survey is the largest annual study of entrepreneurial 

dynamics in the world. GEM was conceived in 1999 and has since been venerated for the credibility 

and coverage of its research. With the Indian Entrepreneurial Eco-system becoming robust by the 

day, the GEM-India Consortium is assuming a major role in probing the rapidly evolving nature and 

the level of entrepreneurship in India. The GEM-India Consortium is also spreading its wings to involve 

regional and state-level entrepreneurship institutions to ensure maximum reach in researching the 

multiple dimensions of Indian entrepreneurship. 
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