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Indie – kraj będący trzecią największą gospodarką pod względem 

parytetu siły nabywczej, liczący ponad 1,3 miliarda mieszkańców – są 

najszybciej rozwijającą się gospodarką na świecie. Obecnie jest to również 

najbardziej przyjazny kierunek bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Kraj 

plasuje się na drugim miejscu pod względem wytwórstwa żywności i jest 

liderem w zakresie produkcji mleka, bananów, mango, guawy, papai, imbiru i 

okry. Wielkość indyjskiego sektora spożywczego jest szacowana na około 30 

miliardów USD. Niemniej jednak, poziom przetwórstwa produktów łatwo 

psujących się w Indiach jest obecnie bardzo niski – 2% w przypadku owoców i 

warzyw, 23% w przypadku produktów pochodzenia morskiego, 6% w 

przypadku drobiu, 21% w przypadku mięsa i 35% w przypadku produktów 

nabiałowych. Istnieją zatem ogromne możliwości inwestycyjne w sektorze 

przetwórstwa spożywczego w tym kraju, zważywszy na liberalizację  

rządowych limitów dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich, atrakcyjne 

zachęty podatkowe na poziomie centralnym i stanowym oraz stale 

poprawiającą się infrastrukturę, obejmującą centra przemysłu spożywczego, 

porty, zaplecze logistyczne i łańcuchy dostaw. 

 
Aby w pełni wykorzystać zalety oferowane przez Indie i rosnące 

globalne zainteresowanie indyjskim sektorem przetwórstwa spożywczego, 

Ministerstwo  Przemysłu  Przetwórstwa  Żywności  (MOFPI)  organizuje    targi 

„World  Food  India  2017”  w  Nowym  Delhi  w  dniach  3-5  listopada     2017 

r. Będzie to pierwsze międzynarodowe wydarzenie poświęcone inwestycjom i 

pozyskiwaniu kontaktów w sektorze spożywczym w Indiach. 

 
Z uwagi na dobrze rozwinięty segment przetwórstwa spożywczego w 

Polsce oraz możliwości z zakresu inwestycji, handlu i transferu technologii w 

Indiach, rząd indyjski umieścił Polskę na liście 25 państw, których udział w 

targach „World Food India 2017” jest szczególnie mocno brany pod uwagę. 

Polska otrzymała również propozycję wystąpienia jako kraj partnerski 

wydarzenia. Polski rząd aktualnie rozważa to zaproszenie. 



 

 

 

Aby bardziej szczegółowo przedstawić program targów „World Food India 

2017” w Polsce i przybliżyć możliwości indyjsko-polskiej współpracy w branży 

przetwórstwa i handlu spożywczego w Indiach, delegacja wysokiego szczebla 

przedstawicieli ministerstw i biznesu, kierowana przez minister stanu ds. 

przetwórstwa spożywczego, Jej Ekscelencję Sadhvi Niranjan Jyoti, będzie 

uczestniczyć w Seminarium i Dyskusji Panelowej, które odbędą się w KIG w 

Warszawie dnia 27 czerwca 2017 r. o godz. 10:00. Podczas spotkania będą 

miały miejsce prezentacje na temat zbliżającego się wydarzenia w Indiach  

oraz sesje biznesowe B2B i B2G. 

 
 
 

 
Serdecznie zapraszamy polskie firmy przetwórstwa spożywczego i 

zakłady produkcyjne, przedstawicieli spożywczego handlu detalicznego, 

importerów i eksporterów żywności, jak również dostawców technologii z 

ośrodków akademickich i badawczo-rozwojowych do wzięcia udziału w tym 

ważnym wydarzeniu i zapoznania się z ogromnymi możliwościami, jakie 

oferuje indyjski sektor spożywczy. 

 
Potwierdzenie      uczestnictwa      można      przesłać      na      adres     email: 

mnowakowska@kig.pl  


