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Η ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ 

 

 

1. Γενικές Πληροφορίες 

 

Γεωγραφία 

Συνολική έκταση: 3,28 εκ. τετρ. χλμ.  

Μήκος συνόρων: 14.103 χλμ.  

Συνορεύουσες χώρες:  

 Δυτικά: Πακιστάν (2.912 χλμ.)   

 Βόρεια: Κίνα (3.380 χλμ.), Νεπάλ (1.690 χλμ.), Μπουτάν (605 χλμ.)  

 Ανατολικά: Μπαγκλαντές (4.053 χλμ.), Μυανμάρ (1.463 χλμ.) 

 

Πληθυσμός 

1,282,000,000 κάτοικοι  

Μερίδιο παγκόσμιου πληθυσμού: 17,51%, 2η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο 

Ετήσια αύξηση πληθυσμού %: 1,24 

Κύριες θρησκείες: Ινδουϊσμός (80,5%), Μουσουλμανισμός (13,4%), Χριστιανισμός (2,3%), Σιχ 

(1,9%), Βουδισμός και λοιπές θρησκείες (1,9%) 

Εθνική  γλώσσα: Χίντι  (ομιλείται από το 30% του πληθυσμού) 

 Τα αγγλικά είναι η επίσημη γλώσσα της διοίκησης και των επιχειρήσεων, αλλά 

χρησιμοποιούνται ευρέως και σε καθημερινή βάση (τα σχολεία που απευθύνονται 

στην μικροαστική τάξη και πάνω είναι αποκλειστικά αγγλόφωνα) 

Πυκνότητα: 390 κάτοικοι ανά τετρ.χλμ.  

Αστικός πληθυσμός: 33%    

 

Δημογραφικά στοιχεία  

0-14 ετών 31,2%  

15-64 ετών 63,6%  

65 και άνω 5,3%  

mailto:info@seve.gr
http://www.seve.gr/
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Κύριες πόλεις  

10 πολυπληθέστερες πόλεις: Μουμπάι (πρώην Βομβάη), Κολκάτα (πρώην Καλκούτα), Δελχί, 

Χάϊντεραμπαντ, Τσεννάϊ (πρώην Μαντράς), Μπεγκαλούρου (πρώην Μπάγκαλορ), 

Αχμένταμπαντ, Πούνε, Βαντοντάρα και Κανπούρ 

 Το Δελχί είναι η πρωτεύουσα της χώρας και σημαντικό επιχειρηματικό κέντρο  

 Το Μουμπάι είναι το σημαντικότερο εμπορικό κέντρο της χώρας, καθώς και 

πρωτεύουσα της μόδας και της κινηματογραφικής βιομηχανίας (Μπόλλυγουντ)  

 Το Τσεννάι (πρώην Μαντράς) είναι η οικονομική πρωτεύουσα της Νότιας Ινδίας 

 Η Μπεγκαλούρου και το Χάιντεραμπαντ είναι τα σημαντικότερα κέντρα του τομέα της 

Πληροφορικής 

 Η Καλκούτα είναι σημαντικό βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο, καθώς και μεγάλης 

σημασίας λιμάνι στην Ανατολική Ασία.   

  

Νόμισμα και συναλλαγματική ισοτιμία  

Το εθνικό νόμισμα της Ινδίας είναι η ρουπία. Το φθινόπωρο του 2017, η συναλλαγματική 

ισοτιμία της ρουπίας έχει ως ακολούθως: 1€ = 75 ρουπίες, 1$ = 67 ρουπίες. 

 

Εισοδηματικές Κατηγορίες Πληθυσμού 

 

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ Νέου Δελχί 
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2. Οικονομικά Μεγέθη 

 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν  

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της Ινδίας το 2016 παρέμεινε ο μεγαλύτερος διεθνώς, αλλά ήταν 

μειωμένος σε σχέση με το προηγούμενο έτος ανερχόμενος σε 7,1%.  Η πιθανότερη αιτία της 

προαναφερθείσας πτώσης υπήρξε η αποκαλούμενη και «από-νομισματοποίηση», δηλαδή η 

απόσυρση τον Νοέμβριο 2016 του συνόλου των κυκλοφορούντων χαρτονομισμάτων των 500 

και 1.000 ρουπιών, η οποία επηρέασε αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα κατά τους 

τελευταίους μήνες του οικονομικού έτους 201617.   

 

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ  

Το 2016 το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ινδίας ανήλθε σε $1.942 από $1.820 το 2015 και $1.596 το 2014.  

 

Δημοσιονομικό ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης  

Το Δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας ανήλθε σε 3,5% του ΑΕΠ από 3,9% το 2015, 4,5% το 2014 

και 4,9% το 2013.    

 

Δημόσιο Χρέος  

Το Δημόσιο Χρέος αυξήθηκε σε 52,3% του ΑΕΠ έπειτα από δύο έτη κατά τα οποία παρέμεινε 

σταθερό σε 51,7% του ΑΕΠ. 

 

Πληθωρισμός  

Η Αποθεματική Τράπεζα της Ινδίας κατέστησε τη συγκράτηση του Πληθωρισμού βασική 

παράμετρο της πολιτικής της, θέτοντας ως στόχο τον περιορισμό του σε 4% (+/- 2%). Το 

οικονομικό έτος 2016-17 σημειώθηκε επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου, καθώς ο 

πληθωρισμός ανήλθε σε 4,9% από 5% το 2015 και 6% το 2014.    

 

Ανεργία 

Η ανεργία ανήλθε το 2016-17 σε 5% 
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3. Διμερές εμπόριο τροφίμων-ποτών μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας 

 

Διάστημα: 2014-2016 

 

Το διμερές εμπόριο στον κλάδο των τροφίμων μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας για το 2016 ανήλθε 

σε 60 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 34% σε σχέση με το 2015. Οι εξαγωγές 

τροφίμων της Ελλάδας στην Ινδία το 2016 ανήλθαν σε 3,8 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ το 

2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 122% σε ετήσια βάση, ενώ αντίστοιχα οι εισαγωγές της 

Ελλάδας από την Ινδία το 2016 ανήλθαν σε 56,2 εκατ. ευρώ έναντι 43,2 εκατ. ευρώ το 2015, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30%.  

 

Πίνακας 1. Διμερές εμπόριο Ελλάδας-Ινδίας στον κλάδο των τροφίμων, διάστημα 2014-

2016, σε εκατ. ευρώ 

 
2014 2015 2016 ΕΤ 16/15 ΜΕΤ 16/14 

Εξαγωγές 1,7 1,7 3,9 122% 53% 

Εισαγωγές 39,7 43,2 56,2 30% 19% 

Συνολικό 

Εμπόριο 
41,3 45,0 60,1 34% 21% 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο 
-38,0 -41,5 -52,3 26% 17% 

Πηγή: Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ 

 

Σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα στον κλάδο των τροφίμων για την Ελλάδα είναι οι καρποί 

και τα φρούτα νωπά (82%), τα λίπη και έλαια (10%), και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (4%). 

Αντίστοιχα, τα σημαντικότερα προϊόντα που εισάγει η Ελλάδα από την Ινδία είναι ψάρια (53%), 

καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά (25%), καρποί και φρούτα νωπά (13%), λαχανικά (3%) και 

δημητριακά (3%). 

 

Παγκόσμιες εισαγωγές Ινδίας στον κλάδο των τροφίμων-ποτών 

Διάστημα: 2014-2016 

 

Οι παγκόσμιες εισαγωγές της Ινδίας στον κλάδο των τροφίμων ανήλθαν σε 18,9 δις. ευρώ το 

2016 αποτελώντας το 5,9% των συνολικών εισαγωγών της χώρας, σημειώνοντας αύξηση 5% 

σε ετήσια βάση, καθώς οι εισαγωγές τροφίμων το 2015 ανήλθαν σε 17,9 δις. ευρώ. Όσον 

αφορά στα κυριότερα προϊόντα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2, το μεγαλύτερο μερίδιο 
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κατέχει η κατηγορία λίπη και έλαια (50% των εισαγωγών του κλάδου), τα λαχανικά (19%), οι 

καρποί και τα φρούτα νωπά (13%), τα ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα (5%) και ο 

καφές, τσάι, ματέ και λαχανικά (4%).  

 

Πίνακας 2. Κυριότερα εισαγωγικά προϊόντα στον κλάδο των τροφίμων, για το διάστημα 

2014-2016, σε εκατ. ευρώ 

 
2014 2015 2016 

Μερίδιο 

16 

ΕΤ 

16/15 

ΜΕΤ 

16/14 

Σύνολο 13.849,7 17.921,0 18.866,5 100% 5% 17% 

Λίπη και έλαια 8.007,3 9.442,4 9.479,5 50% 0% 9% 

Λαχανικά 2.026,4 3.311,8 3.638,0 19% 10% 34% 

Καρποί και φρούτα νωπά 1.930,7 2.741,4 2.532,2 13% -8% 15% 

Ζάχαρα και Ζαχαρώδη 

παρασκευάσματα 
475,7 527,1 906,7 5% 72% 38% 

Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά 499,0 670,6 675,4 4% 1% 16% 

Πηγή: International Trade Center (ITC), Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ 

 

Στο διάστημα 2014-2016 οι προαναφερθείσες κατηγορίες τροφίμων, οι οποίες αποτελούν το 

91% των παγκόσμιων εισαγωγών τροφίμων της Ινδίας για το 2016, σημείωσαν θετική μέση 

ετήσια τάση η οποία κυμάνθηκε από 9% στα λίπη και έλαια μέχρι 38% στα ζάχαρα και 

ζαχαρώδη παρασκευάσματα, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2, με βάση τα στοιχεία του 

International Trade Center.  

 

4. Πλεονεκτήματα Αγοράς Ινδίας στον κλάδο των τροφίμων 

 

 Αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών που ανήκουν σε μεσαία και ανώτερα εισοδήματα, 

οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να δοκιμάσουν διαφορετικών ειδών διατροφές, 

 Αύξηση της αστικοποίησης και των εργαζόμενων γυναικών, δημιουργώντας έτσι 

νοικοκυριά με διπλά εισοδήματα, 

 Μεγάλη έκθεση των καταναλωτών σε διεθνή προϊόντα και σε ένα διεθνή τρόπο ζωής 

μέσω των ΜΜΕ και των εκπομπών σχετικών με το φαγητό, ενισχύοντας τη γνώση για τα 

εισαγόμενα προϊόντα διατροφής, 

 Μικρή αλλά σταδιακή αναδιαμόρφωση του λιανικού εμπορίου τροφίμων, τόσο σε 

αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές, 

 Αύξηση του εγχώριου και διεθνούς τουρισμού, 

 Ανάπτυξη του τρόπου ζωής προσαρμοσμένο στη διατροφή, το οποίο δημιουργεί 

ευκαιρίες για νέα προϊόντα που χαρακτηρίζονται από την υψηλή διατροφική τους αξία. 
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5. Προκλήσεις Αγοράς Ινδίας στον κλάδο των τροφίμων 

 

 Αυστηρή νομοθεσία για βιοτεχνικά τρόφιμα, συστατικά και προσθετικά, 

 Μεγάλη ποικιλία εγχώριων αγροτικών προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές και 

προτιμήσεις για φρέσκα παραδοσιακά φαγητά, 

 Οι Ινδικές επιχειρήσεις του κλάδου, παράγουν τρόφιμα στα πρότυπα των δυτικών 

διατροφικών συνηθειών σε ανταγωνιστικές τιμές, 

 Υψηλοί δασμοί και υγειονομικές προδιαγραφές, τα οποία αποτελεσματικά αποκλείουν τις 

εισαγωγές και τον ανταγωνισμό από άλλες χώρες, 

 Δυσκολία στην πρόσβαση σε μεγάλες αστικές και μη αστικές αγορές λόγω των 

περιορισμών στις υποδομές, 

 Οι καταναλωτές υψηλών εισοδημάτων είναι κατανεμημένοι σε όλη τη χώρα, 

 Υψηλός ανταγωνισμός από χώρες που είναι σε κοντινές αποστάσεις και έχουν 

πλεονεκτήματα μεταφοράς, 

 Οι χώρες με τις οποίες έχει υπογραφεί Προτιμησιακή Εμπορική Συμφωνία (Preferential 

Trade Agreement), έχουν πλεονεκτήματα σε θέματα δασμών. 

 

6. Προτιμήσεις των Ινδών καταναλωτών – Στοιχεία λειτουργίας της αγοράς  

 

Το 20-30% του πληθυσμού της Ινδίας παραμένει αυστηρά χορτοφαγικό σύμφωνα με το αρχές 

του Ινδουισμού. Οι Ινδουιστές που τρώνε κρέας το καταναλώνουν σε ελάχιστες ποσότητες, είτε 

από επιλογή είτε λόγω δυσκολίας στην εύρεσή του.  Η διάθεση και κατανάλωση βοδινού 

κρέατος (κρέας αγελάδας) είναι ταμπού ανάμεσα στους Ινδουιστές (Hindus), τους Jains και 

τους Sikhs, που αποτελούν το 80% του πληθυσμού της Ινδίας.  Επιπλέον, τα μη χορτοφαγικά 

τρόφιμα (π.χ. κοτόπουλο, αρνί / πρόβειο κρέας κ.λπ.) δεν καταναλώνονται ορισμένες ημέρες 

χρόνου, π.χ. θρησκευτικές γιορτές.  Ο μουσουλμανικός πληθυσμός της Ινδίας (εκτιμάται σε 

160 εκατομμύρια) δεν καταναλώνει χοιρινό και τρώει Halal.  Πολλοί από τους μη-χορτοφάγους 

στην Ινδία δεν τρώνε κρέας ή πουλερικά στο σπίτι, αλλά τα καταναλώνουν μόνο εστιατόρια. 

 

Όπως η γεωγραφία και ο πληθυσμός, έτσι και η κουζίνα της Ινδίας χαρακτηρίζεται από 

ποικιλομορφία και διαφορετικότητα και αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για την κάθε περιοχή.  Σε 

γενικές γραμμές, οι Ινδοί προτιμούν τα φρεσκομαγειρεμένα προϊόντα, τα παραδοσιακά 

μπαχαρικά και τα τοπικά συστατικά. Ωστόσο, η αποδοχή συσκευασμένων και έτοιμων προς 

κατανάλωση προϊόντων διατροφής αυξάνεται, ιδίως μεταξύ των νεότερων σε ηλικία 
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καταναλωτών1 και της αστικής μεσαίας και ανώτερης μεσαίας τάξης.  Πολλοί Ινδοί είναι 

πρόθυμοι να δοκιμάσουν νέα προϊόντα ενώ τρώνε έξω, ενώ στο σπίτι προτιμούν την 

παραδοσιακή ινδική κουζίνα.  Η ιταλική, κινεζική, ιαπωνική, ταϊλανδέζικη και μεξικάνικη κουζίνα 

είναι μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων στην ινδική αγορά και οι καταναλωτές αλλάζουν 

σιγά σιγά τα καταναλωτικά τους πρότυπα. 

 

Τα εισαγόμενα είδη διατροφής, που συχνά εντοπίζονται στα καταστήματα λιανικής πώλησης, 

περιλαμβάνουν ξηρούς καρπούς και φρούτα, κέικς και μίγματα κέικ, σοκολάτες και σιρόπια 

σοκολάτας, καρυκεύματα, μπισκότα/κουλουράκια, συσκευασμένους χυμούς φρούτων, 

κονσερβοποιημένες σούπες, ζυμαρικά/noodles και σάλτσες, ελαιόλαδo, ποπ κορν, πατατάκια, 

κονσερβοποιημένα ψάρια και λαχανικά, κέτσαπ και άλλες σάλτσες, δημητριακά πρωινού, 

καθώς και φρέσκα φρούτα όπως μήλα, αχλάδια, σταφύλια και ακτινίδια. Εξωτικά προϊόντα 

όπως το έλαια τρούφας, τα παραδοσιακά τυριά, τα quinoa, τα φρέσκα και αποξηραμένα 

μούρα – κράνμπερις, μύρτιλα, κ.λπ. παίρνουν, επίσης, το δρόμο τους προς στην ινδική 

αγορά. 

 

Οι Ινδοί καταναλωτές έχουν έντονες παραδοσιακές συνήθειες όταν πρόκειται για αγορές 

τροφίμων.  Ψωνίζουν από μικρά καταστήματα, όπως αρτοποιεία και κρεοπωλεία, καθώς και 

από πλανόδιους πωλητές.  Ξηρά τρόφιμα και είδη σπιτιού αγοράζονται από καταστήματα 

mom-and pop (ή kirana), οικογενειακής ιδιοκτησίας δηλ. καταστήματα  που συναντώνται 

συνήθως σε κάθε γωνιά του δρόμου και παρέχουν υπηρεσίες delivery και μηνιαίας πίστωσης.   

 

Τα καταστήματα αυτά αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 98 τοις εκατό των πωλήσεων 

τροφίμων στην Ινδία και σε κάποιες πόλεις αποτελούν τη μοναδική πηγή εισαγόμενων 

τροφίμων.  Η εμφάνιση μεγαλύτερων αλυσίδων και καταστημάτων ξεκίνησε γύρω στο 2005.  

Σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 4.800 σούπερ μάρκετ και 500 υπεραγορές σε όλη την 

Ινδία. 

 

Αποτελούν, δε, μια σημαντική πλατφόρμα πωλήσεων για εισαγόμενα τρόφιμα και ποτά. Ο 

σύγχρονος τομέας λιανικής πώλησης, ο οποίος περιλαμβάνει ένα μείγμα από σουπερμάρκετ, 

υπερκαταστήματα, delicatessens και καταστήματα γκουρμέ, καθώς και παντοπωλεία 

(convenience stores), κυριαρχείται από μεγάλες ινδικές εταιρείες. Αρκετές, μάλιστα, ξένες 

αλυσίδες λιανεμπορίου δημιουργήσει cash and carry καταστήματα, στο πλαίσιο του 

προηγούμενου νόμου περί ξένων επενδύσεων. 

                                                 

1 Η Ινδία είναι από τις νεότερες σε πληθυσμό χώρες στον κόσμο, με μέσο όρο ηλικίας τα 28 έτη.  

Περίπου το 62,3% των Ινδών είναι κάτω των 35 ετών. 
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Η από-νομισματοποίηση (demonetization) των χαρτονομισμάτων των 500 και 1000 ρουπιών 

το Νοέμβριο του 2016, οδήγησε σε αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών στη λιανική πώληση.  

Αστοί και νέοι ηλικιακά καταναλωτές παρακάμπτουν τα φυσικά καταστήματα και 

κατευθύνονται πλέον σε πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. 

  

Λόγω της αυξανόμενης πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις/αγορές 

παρουσιάζουν σταθερή ανάπτυξη.   Ο Ινδός καταναλωτής εμπιστεύεται τις αγορές προϊόντων 

μέσω διαδικτύου Ευκολία στις αγορές από την άνεση του σπιτιού, ανταγωνιστικές τιμές και 

καινοτόμες προσφορές τράβηξαν τους καταναλωτές προς την αγορά ηλεκτρονικών ειδών 

παντοπωλείου και άλλων αγαθών ταχείας κατανάλωσης 

 

Επιπλέον, αυξάνεται  συνεχώς ο αριθμός των ανθρώπων που ταξιδεύει  και αποκτά εμπειρίες 

σε διεθνές κουζίνες και επώνυμα προϊόντα διατροφής. Αυτές οι ομάδες καταναλωτών (κυρίως 

νέοι επαγγελματίες) έχουν υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα και γενικά προτιμούν να 

πραγματοποιούν εβδομαδιαίες/μηνιαίες αγορές τυποποιημένων τροφίμων και επώνυμων 

προϊόντων.  

 

Σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες είναι αυτές που αποφασίζουν για τις αγορές.   

 

Η διαθεσιμότητα πολλών φρέσκων τροφίμων, ιδιαίτερα φρούτων και λαχανικών, είναι εποχιακή 

και οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να προσαρμόζουν τη διατροφή τους ανάλογα με τη σεζόν. 

Ένα τυπικό ινδικό νοικοκυριό θα κάνει κανονικές αγορές αλεύρων σίτου, οσπρίων, ρυζιού, 

βρώσιμων ελαίων, ghee (καθαρό βούτυρο), γαλακτοκομικών (γάλα, βούτυρο, γιαούρτι, τυριά 

cottage), μπαχαρικών και καρυκευμάτων, σταφίδας, ζυμαρικών, σνακ, μαρμελάδων και 

σαλτσών. Τα περισσότερα συσκευασμένα είδη διατροφής πωλούνται σε μικρές συσκευασίες 

για να διατηρούνται χαμηλές οι τιμές και να λόγω περιορισμένου χώρου αποθήκευσης. 

 

7. Tips για εξαγωγές στην Ινδία 

 

Οι εξαγωγείς που βλέπουν την Ινδία ως τον επόμενο εξαγωγικό προορισμό θα πρέπει να 

λάβουν υπόψη πολλούς παράγοντες: 

• "Το προϊόν μου έχει πρόσβαση στην αγορά;" είναι η πιο σημαντική ερώτηση που πρέπει να 

απαντηθεί. 
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• Εάν η απάντηση είναι θετική, τότε το επόμενο πράγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η 

τιμολόγηση.  Η τιμή μπορεί να φτάσει στο ράφι λιανικής πώλησης 2-3 φορές υψηλότερη 

από αυτή στην Ελλάδα.   

• Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί εάν το προϊόν απευθύνεται στον 

μικρότερο αριθμό υψηλού εισοδήματος καταναλωτών ή στη μεγαλύτερη μάζα 

καταναλωτών μεσαίου εισοδήματος 

• Να είναι πρόθυμοι να ξεκινήσουν με παραγγελίες μικρές.  Η υπομονή και η επιμονή είναι 

βασικά στοιχεία που κάθε εξαγωγέας ή ξένος επενδυτής πρέπει να διαθέτει εάν βλέπει την 

Ινδία ως δυνητικό εταίρο.  

• Οι προδιαγραφές στη σήμανση, πιστοποίηση, μεταφορά των προϊόντων είναι επίσης 

σημαντικά στοιχεία 

• Η ύπαρξη ενός εισαγωγέα ή ενός εισαγωγέα/διανομέα είναι απαραίτητη, καθώς πολύ λίγοι 

έμποροι,  ή ξενοδοχεία/εστιατόρια εισάγουν άμεσα.  Κριτήριο επιλογής 

εισαγωγέα/διανομέα είναι συχνά η δραστηριοποίησή τους σε συγκεκριμένες πόλεις, ή 

περιοχές ή σε όλη την Ινδία,  οι ικανότητες και η εμπειρία τους στο χειρισμό φρέσκων & 

ευπαθών προϊόντων, το επίπεδο ενδιαφέροντός τους και οι υποδομές που διαθέτουν. 

• Μια επίσκεψη στην Ινδία, στο πλαίσιο κατά προτίμηση μιας έκθεσης, είναι απαραίτητη για 

να αποκτήσει κάποιος εικόνα της αγοράς και της συμπεριφοράς των Ινδών αγοραστών 

• Οι κανόνες επιχειρηματικής εθιμοτυπίας παίζουν ενεργό ρόλο στην έκβαση της 

συνεργασίας.  Οι διαφορές από την κουλτούρα του δυτικού κόσμου είναι μεγάλες, και 

διαφέρουν ακόμη και μέσα στην Ινδία ανάλογα με την κάστα που ανήκει ο Ινδός. 

• Υπομονή και επιμονή. Αντιμετωπίστε την Ινδία ως «Long-Run» και όχι ως «One-Off Sale». 

 

8. Τιμολόγηση προϊόντος 

 

Όσον αφορά στα εγχώρια παραγόμενα τρόφιμα, οι εκτελωνιστές και οι μεταφορικές διακινούν 

τα εμπορεύματα από το εργοστάσιο ή την αποθήκη σε εμπόρους "stockists” ή διανομείς. Tο 

περιθώριο κέρδους των αντιπροσώπων είναι συνήθως 4-6%.  Τιμολογούν στον έμπορο και 

πληρώνονται για λογαριασμό του παραγωγού.  Οι έμποροι έχουν την αποκλειστικότητα 

συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών και δυναμική πωλήσεων τόσο σε χονδρεμπόρους 

όσο και σε μεγάλους εμπόρους λιανικής στις αστικές περιοχές.  Συνήθως προσφέρουν 

πίστωση στους πελάτες τους και δουλεύουν με περιθώρια κέρδους από 5 έως 7%.  

 

Οι χονδρέμποροι είναι ο τελικός σύνδεσμος για τα μικρότερα καταστήματα λιανικής και τις 

αγροτικές περιοχές που δεν μπορούν να αγοράσουν απευθείας από τους διανομείς.  
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Λαμβάνουν 4-6%, ενώ το περιθώριο κέρδους στη λιανική είναι 15-40%.  Το συνολικό κόστος 

του δικτύου διανομής αντιπροσωπεύει το 10 και 20% της τιμής στο ράφι.  

 

Κατά κανόνα, οι τιμές των εισαγόμενων τροφίμων είναι συνήθως δύο έως τρεις φορές 

υψηλότερες. 

 

Εκτελωνιστές και μεταφορείς 4-6% 

Χονδρέμποροι  4-6% 

Super Stockists 5-7% 

Διανομείς  8-12% 

Εισαγωγείς 10-35% 

‘Έμπορος λιανικής  15-40% 

Πίνακας 1: Περιθώρια στα κανάλια διανομής 

 

9. Πρότυπα και κανονισμοί τροφίμων, Γενικές διαδικασίες εισαγωγής και 

επιθεώρησης 

 

Η υπεύθυνη αρχή για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της εισαγωγής, της μεταποίησης και της 

πώλησης τροφίμων είναι η Αρχή Ασφάλειας και Προτύπων για τα Τρόφιμα (Food Safety and 

Standards Authority of India - FSSAI), www.fssai.gov.in.  

 

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2017, η Ινδία δημοσίευσε τις νέες διαδικασίες έγκρισης των προϊόντων της 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ινδίας (http://www.fssai.gov.in/dam/jcr:3227debd-95ca-4681-

a7a0-034f46a4fa80/Gazette_Notification_NonSpecified_Food_Ingredients_15_09_2017.pdf).   

 

Ανάμεσα στα διάφορα έγγραφα, που πρέπει να υποβάλλουν οι εισαγωγείς, περιλαμβάνεται το 

σχέδιο ανάκλησης και η δήλωση του κανονιστικού καθεστώτος τροφίμων στη χώρα 

προέλευσης. Επιπλέον, πρέπει να υποβάλλεται πιστοποιητικό καταλληλότητας κατανάλωσης 

των τροφίμων από ανθρώπους προερχόμενο από τη χώρα εξαγωγής, καθώς και το 

καθεστώς που διέπει το συγκεκριμένο προϊόν στον τόπο εγκατάστασης της μητρικής 

εταιρείας. Οι εισαγωγείς θα πρέπει, επίσης, να υποβάλλουν κατάλογο με τις χώρες από τις 

οποίες διήλθε το φορτίο πριν φτάσει στην Ινδία, καθώς και πίνακα θερμοκρασιών του φορτίου 

για τα προϊόντα για τα οποία προβλέπεται μεταφορά σε ψυγεία. 

 

Ανάλογα με τον τύπο και την προέλευση των εμπορευμάτων, μπορεί να απαιτούνται 

περαιτέρω έγγραφα. Στις περιπτώσεις γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, π.χ. ένα 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&tl=el&u=http://www.fssai.gov.in/&usg=ALkJrhgCaIfIuP4Fa8NLdp1wUIhYM2ZFcw
http://www.fssai.gov.in/dam/jcr:3227debd-95ca-4681-a7a0-034f46a4fa80/Gazette_Notification_NonSpecified_Food_Ingredients_15_09_2017.pdf
http://www.fssai.gov.in/dam/jcr:3227debd-95ca-4681-a7a0-034f46a4fa80/Gazette_Notification_NonSpecified_Food_Ingredients_15_09_2017.pdf
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κτηνιατρικό πιστοποιητικό είναι υποχρεωτικό. Επιπλέον, ορισμένα είδη τροφίμων μπορούν να 

εισαχθούν μόνο με άδεια εισαγωγής περιορισμένων ειδών, η οποία πρέπει να κατατεθεί στη 

Γενική Διεύθυνση Εξωτερικού Εμπορίου (DGFT). Προϊόντα διατροφής που προέρχονται από 

γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής 

Έγκρισης Γενετικών Μηχανικών (GEAC) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Δασών και Κλιματικής 

Αλλαγής.  Η εισαγωγή φοινικέλαιου και ελαίου φοινικοπυρήνων μέσω του λιμένα της Κεράλα 

απαγορεύεται. 

 

Η Ινδία συνήθως χρησιμοποιεί δασμολογικά μέτρα και άλλα εμπορικά εμπόδια π.χ. 

υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά (SPS) μέτρα, για να ενθαρρύνει ή να περιορίσει τις εισαγωγές 

και να διατηρήσει την εγχώρια τιμή των τροφίμων και τον πληθωρισμό υπό έλεγχο, καθώς και 

να εξασφαλίσει συγκεκριμένες τιμές βασικών προϊόντων για τους τοπικούς παραγωγούς. 

 

Όλα τα εισαγόμενα τρόφιμα υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανάλυση δειγμάτων κατά την άφιξή 

τους στην Ινδία, μετά την οποία εκδίδεται πιστοποιητικό μη αντίρρησης (NOC). Ανάλογα με τη 

φύση των τροφίμων (τρόφιμα υψηλού κινδύνου, ευπαθή προϊόντα), η δειγματοληψία και η 

επιθεώρηση πραγματοποιούνται με διαφορετική συχνότητα και με διαφορετικές μορφές. Για τα 

τρόφιμα με πολύ μικρό χρόνο αποθήκευσης (λιγότερο από επτά ημέρες, π.χ. νωπά φρούτα), 

για παράδειγμα, μπορεί να εκδοθεί προκαταρκτική ΚΟΑ (πιστοποιητικό μη αντίρρησης) από 

τον αρμόδιο υπάλληλο χωρίς να αναμείνει την έκθεση ανάλυσης από το εργαστήριο για να 

εκτελωνίσει τα εμπορεύματα. Η τελική NOC θα γνωστοποιηθεί  στο τελωνείο μόλις ελεγχθούν 

τα δείγματα. Το FSSAI εισήγαγε το Σύστημα Εκκαθάρισης Εισαγωγών Τροφίμων (Food Import 

Clearance System - FICS) για να επιτρέψει την καταβολή των τελών ελέγχου από τον 

εισαγωγέα και την επιβολή περαιτέρω μέτρων που σχετίζονται με την εισαγωγή. 

 

Όλες οι αποστολές τροφίμων, δηλαδή τα εν λόγω εμπορεύματα, καθώς και οι 

συσκευασίες/υλικά που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, τη μεταφορά κ.λπ., υπόκεινται 

σε κανόνες επισήμανσης ή / και ποιότητας. 

 

Τα κανάλια μάρκετινγκ για τα εισαγόμενα τρόφιμα συχνά περιλαμβάνουν διάφορους 

μεσάζοντες.  Οι έμποροι λιανικής βασίζονται γενικά στους εισαγωγείς και στους διανομείς για 

τον εκτελωνισμό και την αποθήκευση των προϊόντων. Οι ινδικές επιχειρήσεις συνήθως 

εισάγουν με τη βοήθεια του εκτελωνιστή και του μεταφορέα, με εξαίρεση μερικών μεγαλύτερων 

αλυσίδων λιανεμπορίου, οι οποίες εισάγουν απευθείας. 
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Τα εισαγόμενα τρόφιμα εισέρχονται στην Ινδία μέσω περιφερειακών κόμβων όπως το 

Ντουμπάι, η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ, ή και απευθείας από τη χώρα εξαγωγής. Οι 

μεγαλύτεροι εισαγωγείς βρίσκονται στη Βομβάη, το Δελχί, το Μπανγκαλόρ, το Χαϊντεραμπάντ 

και το Τσενάι. 

 

 

Πηγές: 

1. Eurostat 

2. Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

3. Γραφείο ΟΕΥ Δελχί 

4. USDA / FAS 

 


