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उ�ोजकता : बेरोजगारी दूर कर�यासाठी काळाची गरज  
�ा. उदय खंडू टेके and डॉ. सोमनाथ भागा सानप 

सहा�यक �ा�यापक, वािण�य िवभाग, एम. एस. जी. महािव�ालय, मालेगाव कॅ�प 

 
 वष� २०२४ पय�त भारतीय अथ��यव�था पाच ि�िलयन डॉलस�ची कर�याचे उि�� भारताचपेंत�धान नर�� मोद�नी ठेवले आह ेत े

उि�� गाठणे स�या�या आिथ�क वाढीचा दर पाहता अवघड िदसत आह.े भारतीय आिथ�क वाढी�या दराची सम�या ही आहे क� या 
आिथ�क वाढीसोबत नोक�यांम�ये वाढ होताना िदसत नाही.यामळेु भारतीय अथ��यव�थे�या वाढीला 'जॉबलेस �ोथ'अथा�त 

रोजगारिवरहीत वाढ �हटले जाते. पंत�धान नर�� मोद�चे एक �व�न आहे क� भारत जागितक �तरावरील िवकिसत अथ��यव�था�हणनू पढुे 

यावा. परंत ुयासाठी केवळ आिथ�क वाढीचा दर परेुसा नाही. तर �यासाठी ग�रबी कमी क�न रोजगारा�या संधी वाढवा�या लागतील. 

 कोरोना महामारीचा प�रणाम �हणनू भारतातील बेरोजगारीचा वगे वाढत आह े भारताम�ये बेरोजगारीची आकडेवारी 
अिधकृतरी�या जाहीर केली जात नाही. परंत ुस�टर फॉर मॉिनट�रंग द इिंडयन इकॉनॉमी (CMIE)ची यािवषयीची आकडेवारी आधारभतू 

धरली जात.ेस�टर फॉर मॉिनट�रंग द इिंडयन इकॉनॉमी (CMIE)�या आकडेवारीनसुारलॉकडाऊनमळेु एि�ल २०२०म�य े दशेभरात 
१२कोट�पे�ा जा�त लोक बरेोजगार झा�याच ंआढळून आल ेआह.े1या सं�थनेे सादर केले�या आकडेवारीनसुार देशातील बेरोजगारीचा दर 

एि�ल २०२०म�ये २३.५ ट�के,म े२०२० म�ये २७.१० ट�के2इतका होता तर अथ��यव�था पवू�पदावर येत असताना हा दर ऑ�टोबर 

२०२०म�ये ७ट�के, नो�ह�बरम�ये ७.७५ट�केआिण िडस�बरम�ये ७.९१ट�केइतकाउ�चांक� वर पोहोचला आह.े3 

 भारता�या एकूण लोकसं�येपैक� समुारे ९० ट�केजनता असंघिटत �े�ाम�ये काम करते. लॉकडाऊनचा पिहला फटका याच 

असंघिटत �े�ाला बसला. सतत लाव�यात आलेला क�यू�, उ�ोगांच ं अनेक िदवस बंद राहण े आिण लॉकडाऊन नेमका कधी संपेल 

यािवषयीची अिनि�तता यासग�याचा प�रणाम हा संघिटत �े� आिण �यामध�या कायम�व�पी नोक�यांवरही झालेला आह.े 

लॉकडाऊनचा भारतीय अथ��यव�थेतील संघिटत �े�ावर िकती मोठा प�रणाम झालाय, हे CMIE�या आकडेवारीव�न िदसून येतं. 

संघिटत �े�ात एकूण १२.२०कोटी लोक बेकार झाले. यापैक� ०९.१३कोटी हे लहान �यापारी आिण मजरू होते. तर ०१.७८कोटी 

पगारदार कम�चा�यां�याही नोक�या या काळात गे�या आहेत. �वतःचा उ�ोग असणारे ०१.८२कोटी लोकही या काळात बरेोजगार 
झाल.े4लॉकडाऊन�या पवू�ही भारतातला बरेोजगारीचा दर वाढतच होता. CMIE�या आकडेवारीनसुार जनू २०१७म�ये बेरोजगारीचा दर 

३.४ ट�केहोता. लॉकडाऊन स�ु हो�यापवू��या मिह�यातील �हणजचे फे�.ु२०२० म�ये भारतातला बरेोजगारीचा दर ८.७ट�के%होता. 

हा दर ते�हा�या ४३मिह�यांतील सव��च होता.  

अिझम �ेमजी िव�ापीठानं केले�या अ�यासातून समोर आले�या त�यांनसुार २०२०�या लॉकडाऊनम�ये १५ते २३वयोगटातील त�ण 

कामगारांना सवा�िधक फटका बसला.लॉकडाऊन�या पवू� जे पगारी काम करत होते, �यांना लॉकडाऊननंतर प�ुही ती कामं परत िमळाली 

नाहीत.5 

वरील आकडेवारीतून भारतातील भारतातील बकेारीची दाहकता िदसनू येते.१३८ कोटीपे�ा जा�त लोकसं�या असणा� या भारतात 

त�णांची सं�या ५० ट��यापे�ा जा�त आह,ेया सवा�ना सरकारी अथवा खाजगी नोकरी िमळणे केवळ अश�य आह.ेसरकार �वतःयांना 

                                                 
1कोरोना लॉकडाऊन : भारतात�या बेरोजगारांची सं�या १२कोट�वर पोहोचली-िनिखल इनामदारबीबीसी ०९/०५/२०२० 
2कोरोना लॉकडाऊन : भारतात�या बेरोजगारांची सं�या १२कोट�वर पोहोचली-िनिखल इनामदारबीबीसी ०९/०५/२०२० 
3त�णांम�ये बेरोजगारी का वाढतेय? ऋजुता लकुतुके- बीबीसी मराठी िद.०१/०२/२०२२ 
4कोरोना लॉकडाऊन : भारतात�या बेरोजगारांची सं�या १२कोट�वर पोहोचली-िनिखल इनामदारबीबीसी ०९/०५/२०२० 
5बेरोजगारी: भारतातील नोक�यांचं संकट िदसतं �यापे�ाही खपू गंभीरसौितक िब�वास,बीबीसीमराठी िद.०९/०१/२०२२ 
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 नोकरी देऊ शकत नाही अथवा रोजगार िनिम�ती कर�यासाठीच ेसरकारचे �य�न अपरेु पडत आह.ेभारत सरकारचा २०२२-२३ 

चा अथ�संक�प सादर करताना अथ�मं�ी िनम�ला िसतारामण जे ९० िमिनटांचे भाषण केले �याम�ये रोजगार हा श�द फ� ०३ िठकाणी 
आला आह.े6 याव�न सरकार बरेोजगारीवर िकती गंभीर आह े ह े कळते.यावर एक उपाय �हणजे उ�ोजकता होय.जगातील ज े दशे 

िवकिसत �हणनू ओळखले जातात �या देशा�या िवकासाम�ये उ�ोजकतेचे मोठे योगदान िदसनू येते.�हणनू भारतातील यवुकाम�ये 

उ�ोजकतेिवषयी जाग�कता िनमा�ण केली पािहज.े 

 भारत हा यवुकांचा देश आह.ेयवुाश�� हीच देशाची खरीसपं�ी असेल तरितने उ�ोग उभा क�न संप�ी िमळवावी, 

आिथ�क��्या स�म �हावेते�हाच 'यवुा उदयोजकांचा दशे' �हणनू भारताची नवी ओळख िनमा�ण होईल. परंतु�यासाठी गरज आह े

नोकरीची मानिसकता बदल�याची.बेरोजगारी िह सम�यायवुकांना खपू मोठ्या �माणात भेडसावत आह.े परंतु �याचवेळेला उदयोगाची 

अनेक दालनेखलुी होत आहेत.ते�हा ��येक यवुकाने एखादा तरी उ�ोग स�ु क�न उ�ोगसं�कृती िनमा�ण करण ेगरजेचे आह.ेएकिवसावं 

शतकं हे मािहती-तं��ानाच ंशतकं आह.े या शतकात कमीत कमी भांडवलात िकंवा श�ूय भांडवलातस�ुा अनेक �यवसायांची स�ुवात 

करता येऊ शकते आिण मािहती-तं��ाना�या सहा�याने तो �यवसाय मोठाही करता येऊ शकतो. परंतु अनेकांना अशा अनेक उ�ोग-

�यवसायांची मािहतीच नसते. �यासाठी यश�वी नवउ�ोजकांचा अ�यास केला पािहज.ेया नवउ�ोजकांम�ये अलीबाबाचे सं�थापक जॅक 

मा,�लीपकाट�चे सं�थापक सिचन व िब�नी ब�सल,पतंजलीच े सं�थापक बाबा रामदेव,बी.�ही.जी.�पुचे सं�थापक हणमतंराव 

गायकवाड,पेटीएमच ेसं�थापक िवजय शेखर शमा� अशी अनेक नावे सांगता येतील.  

 आजचे यगु ह ेबदलांच,े नवन�या शोधांचे यगु आह.े आिथ�क उदारीकरण, जागितक�करण आिण मािहतीतं��ान यामळेु उ�ोग-

�यवसाय कर�या�या प�तीत जगभरात कमालीच ेबदलझालेले िदसतात. Today Idea is capital!(वत�मान काळात नािव�यपणू� क�पना 

हेच भांडवल याला मा�यता िमळाली आह.े)या�या जोरावर माय�ोसॉ�टचे िबल गेट्स, अ ॅपलचे�टी�ह जॉ�स आिण फेसबकुचे झकेुरबग� 

यांनी उ�ोजकता ही मोज�या लोकांचीम�ेदारी नाही हे आप�या कृतीतनू िस� केले आह.े यांची मागील पीढी उ�ोजक न�हती �यांनी 

उ�ोजकतेची प�रभाषाचपणू�तः बदलून टाकली आह.े उ�ोजक बन�यासाठी कुठ�याही िविश�धमा�चे वा िविश� �दशेातील अस�याचीही 

गरज नाही. �यासाठी काही गणुांची ,कौश�याची आव�यकता असत.ेआज�या काळातउपय�ु पडेल असे �ान क�पकतेने कृतीत आण ू

शकलात तर कुणीही एक यश�वीउ�ोजक होऊ शकतो.आज�या त�णांना इटंरनटेमळेु ��येक �े�ाची जगभरातील मािहती उपल�धआह.े 

आज मािहतीचा महापरूच आला आह ेअसे �हणणे यो�य ठरेल.आज�या त�णात �वतः काही तरी कर�याची मनीषा िदसते. उ�पादन व 

सेवा�े�ात �वयंरोजगारा�या असं�य संधी उपल�ध झा�या आहेत. �हणनूचआज�या त�णांनी नोकरी कर�यापे�ा काही तरी �वतः 

िनमा�ण कर�याकडे �व�ृ झाले पािहजे. 

 जोसेफ शिु�पटर यां�या मते उ�ोजक हा आिथ�क िवकासा�या क� ��थानी असतो व तो आिथ�क िवकासातील मह�वाचा म�य�थ 

असतो. आिथ�क िवकासाला उ�ोजकतेमळेु गती िमळते.आिथ�क िवकासा�या अनेक िनदश�कापैक� �मखु िनदश�क �हणनू औ�ोिगक 

िवकासाचा उ�लेख केला जातो.औ�ोिगक िवकासासाठी आव�यक असणारे सव� घटक अनकूुल असतील,परंतु जर उ�ोजकतेचा अभाव 

असेल तर �या दशेाचा औ�ोिगक िवकास होणे अश�य असते.भारतीय अथ��यव�था जगातील मह�वाची अथ��यव�था ठरायची असले 

तर नविनिम�तीची आस असणारे उ�साही,धाडशी उ�ोजकांची िनतांत गरज आह.ेभारत हा यवुकांचा देश आहे अस े�हटले जाते कारण 

भारतातील एकूण लोकसं�येपैक� ६३ ट�के लोकसं�या १५ ते ५९ या वयोगटातील आह.ेअ�यासकांनी असे िनदश�नास आणनू िदले आह े

िक २५ ते ३४ या वयोगटातील �य�� यो�य वातावरण िमळाल,े काही उ�ोजक�य गणु असतील तर उ�ोजक �हणनू यश�वी होऊ शकते. 
 जागितक बँकेने (World Bank) �यवसाय सलुभता अहवाल-२०१९ (Ease of Doing business Report) �िस� 

केला.या अहवालानसुार�यवसाय सलुभता िनद�शांकात भारताने १९०देशां�या यादीत ७७वे �थान िमळवले आह.े या यादीत २०१४ पासनू 

सलग भारताचे �थान वाढत आह.े २०१४ म�ये या अहवालात भारताचे �थान १४२ व ेहोते. ते वाढत जाऊन या वष��या अहवालानसुार 
                                                 
6संधी आपलेही दार ठोठावते आहे....पी.िचद�बरम लोकस�ा िद.२०/०२/२०२२ 
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७७ वर आले आह.े सलग दोन वषा�त सव��कृ� सधुारणा करणा� या पिह�या दहा देशांत भारत रािहला आहे7. या अहवालानसुार भारतात 

नवीन �यवसाय,उ�पादन स�ु करण े सोपे झा�याने बह�रा��ीय कंप�या भारतात �यवसाय कर�यास इ�छुक आहते.तसेच भारतातील 

‘भारतात बनवा’ (Make in India),कौश�य भारत (Skill India),म�ुा योजना, �टाट�अप(उ�मारंभ)इिंडया,िडिजटल इिंडयायांसार�या 

मह�वाकां�ी उप�मांमळेु आज त�णांसमोर �गती�या अनेक संधी उपल�ध झा�या आहते. या पा��भमूीवर आज�या त�णाला जगाशी 

‘कने�ट’ करायचे असेल, मह�वाचं �हणज े‘क�पनाश���या जोरावर मी काहीतरी िनमा�ण क� शकतो‘ अशी मानिसकता �या�यात 

िनमा�ण करावीलागेल. 

 भारतातील ��थािपत उ�ोजकांबरोबरच न�याने उ�ोजक होऊ इि�छणा�या उ�ोजकांना औ�ोिगक �े�ात �वेश कर�याची 

हीच यो�य वेळ आह.े�यासाठी उ�ोजकता �हणजे नेमके काय हे समजनू घेणे गरजेचे आह.े ‘उ�ोजकता �हणजे उ�ोग कर�याची ती� 
इ�छा असणे व वैयि�क िवकासाबरोबरच सामािजक िवकास कसा होईल याचा सतत �य�न करणे होय.’ महारा��ातील ‘मॅ�स�लोर’ या 

स�ंथेचे स�ंथापक �ी. अिजं�य पोतदार यांनी ‘कलड� �लाससेथेअरी’8मांडली आह.ेया िस�ांतानसुार ‘उ�ोजकता �हणजे समोर 

असले�या ��ांची उकल क�न उपाय शोधणे होय’,इतक� सोपी �या�या उ�ोजकतेची केली आह.ेथोड�यात 

उ�ोजकता (Entrepreneurship) �हणजे केवळ �यवसाया�या संक�पना मांडण,े �यावर काम करणे आिण �याचा िव�तार करणे इतकाच 

न�ह,े तर जगावेगळा िवचार क�न आपले उ�पादन जगातील सव��े� उ�पादन बनवणे हा होय. 

 वत�मान काळात काहीही न करता बसण े व इतरांना आप�या �गतीतील अडथळा मानने या ऐवजी ‘मीच मा�या जीवनाचा 

िश�पकार’हाच सं�कार त�णांम�ये �ढ होणे हा उ�ोजकतेचा मह�वाचा पैल ू आह.ेउ�ोजकता �हणजेउ�ोजक�य मानिसकता,धोका 

प�करण,ेधडपड करण,ेसजृनशीलता वाढवणे इ�याद�चा अगंीकार के�यानंतर उ�ोजकतेम�ये यश िमळतेच �हणनू अशी मानिसकता 

जागितक�करणा�या यगुात असणअे�यंत गरजेचे आह.ेत�णां�या म�ये उ�ोजक�य व�ृी वाढली तर देशाचा औ�ोिगक व आिथ�क िवकास 

होणे ह ेसहज श�य आह.े 

 डेि�हडमॅ�लेलँड यां�या मते कोण�याही रा��ा�या औ�ोिगकरणाची गती पायाभतू सोयी,नैसिग�क साधनसंप�ी,तं��ान,अथवा 
भांडवलावर अवलंबनू नसनू �या रा��ातील उ�ोजकतेवर अवलंबनू असत.े9कारण उ�ोजकता ही उ�ोजकाने सात�याने चालवलेली 

�ि�या असत,ेया ���येअतंग�त उ�ोजक नवनवीन क�पना व तं��ान वाप�न उ�पादना�या घटकांचे एक�ीकरण करतो व �यातनू 

नािव�यपणू� व�तू अथवा सेवांची िनिम�ती करतो. अि�त�वात असलेले �यवसाय न करता वगेळा �यवसाय िनमा�ण कर�याची संधी शोधत 

राह�न नफा िमळव�या�या हतेूने उ�ोजकान ेचालवलेली �ि�या �हणजे उ�ोजकता अस े�हणता येईल.  

 उ�ोजकतेचा संबंध नािव�यपणू� उप�माची �थापना,योजनाब��र�या �या उप�माचािवकास व �यातून सामािजक गरजांची 

पतू�ता �याचबरोबर �वतःचा आिथ�क िवकास व संप�ीची िनिम�ती या�याशी असतो.उ�ोजकता �हणजे उ�ोजकाने आपला उ�ोग �थापन 

क�न तो �यावसाियक ��्या यश�वी कर�यासाठी केलेले �य�न होय.यासाठी उ�ोजक �यावसाियक पया�वरणाचे िव�ेषण क�न 

नािव�यपणू� व�तू,�ि�या,प�ती िवकिसत करतो �हणजचे पया�वरणाला �यवसाया�या ��ीने सकारा�मक करतो.  

 भारतातील यवुकांना उ�ोजकतेकडे वळिवण े हे आ�हाना�मक आहे परंतु अश�य नाही.भारताचे माजी रा��पती 

डॉ.ए.पी.ज.ेअ�दलु कलाम �हणतात ‘महािव�ालयीन वातावरणच िव�ा�या�म�ये उ�ोजक�य यो�यता िनमा�ण कर�यासाठी पोषक असते. 

आपण आप�या िव�ा�या�ना भिव�यात यश�वी हो�यासाठी वाजवी धोका �वीकारावाच लागतो याची जाणीव क�न िदली 

                                                 
7सा�ािहक �वतं� नाग�रक-िद.२३/११/२०१८ 
8संदभ�-त�ण भारत-मुंबई िद.१०/०५/२०१९ 
9महारा�� �पधा��म कृषी िवकास �क�प.सोयाबीनपासनू िविवध �ि�या उ�पादनांची िनिम�ती-�िश�ण पिु�तका पान नं.८. 
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पािहज.ेआप�याकडून चागलीच कृती होईल असा िव�ास �या�याम�ये िनमा�ण केला पािहज.ेही �मताच भिव�यात �या�याकडून 
आ�हाना�मक काम यश�वीरी�या पणू� करवनू घेईल.’10 

 

समारोप 

 जागितक�करणा�या यगुाम�ये भारतीय अथ��यव�था मजबतू करावयाची असेल तर देशा�या �ामीण भागापय�त उ�ोजकतेची 

संक�पना पोहचली पािहज.ेयासाठी क� � सरकार,रा�यास सरकार व इतर अनेक संघटना �य�नशील आहेत.आज भारताची अथ��यव�था 

जगातील उभरती अथ��यव�था �हणनू उदयास यते आह.ेजगातील ��येक बह�रा��ीय कंपनीला भारतीय बाजारपेठेची भरुळ पडली आह.ेया 

कंप�या भारतात नवीन व�तू व सेवा सादर क�न भारतीय बाजारपेठ काबीज करीत आहेत परंतु हे भारतीय यवुकां�या ��ीने धो�याचे आह े

कारण या कंपनीतील नोकर �हणनूच �याची ओळख िनमा�ण हो�याचा धोका आह.े�याअथ� या कंप�या भारतात येऊन यश�वीरी�या उ�ोग 

क� शकतात �याअथ� भारतीय उ�ोजकांना स�ुा ही संधी आह े असे �हणणे चकू ठरणार नाही. भारता�या वाढ�या लोकसं�ये�या 

वैिव�यपणू� गरजा आहते,�याम�ये वाढ होणार आह,े�याचे �व�प बदलणार आह,ेअशा प�रि�थतीत भारतातील उ�ोजकांना ही फार मोठी 

संधी आह.े 

 

                                                 
10THE HINDU, dated August 28, 2005, Madurai, Tamilnadu, p.1. 


