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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Ημερίδα για την αγορά της Ινδίας  

Παλάτι Σαντόνια, Μαδρίτη, 28.06.2019  

 

Στις 28.6.2019 πραγματοποιήθηκε στοχευμένη ημερίδα σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά 

της αγοράς της Ινδίας, στο Παλάτι Σαντόνια του Επίσημου Επιμελητηρίου Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Υπηρεσιών της Μαδρίτης. Την ημερίδα άνοιξε η αναπληρώτρια διευθύνουσα 

σύμβουλος του Επιμελητηρίου, κα Elsa Salvadores Janssen.  

 

Στη συνέχεια, ο Πρέσβυς της Ισπανίας στην Ινδία, κ. José Ramón Fernández Barañano, 

παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς της Ινδίας και τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται για τους Ισπανούς επιχειρηματίες, ενώ ο κ. Pablo Garcia Macías, διευθυντής 

των Γραφείων διεθνούς αντιπροσώπευσης της CaixaBank (εκ των πέντε μεγαλύτερων 

ισπανικών τραπεζών) εξέφρασε την εμπειρία της τράπεζας από την αγορά της Ινδίας. 

 

Αρχικά, ο Ισπανός Πρέσβυς ανέφερε την πολυπολιτισμικότητα που παρουσιάζει η χώρα της 

Ινδίας, στην οποία οι διαφορές μεταξύ των κρατιδίων είναι αρκετά μεγάλες ως προς πολλά 

χαρακτηριστικά. Αυτό δημιουργεί διαφορετικές ανάγκες στους πολίτες της και αναλόγως 

πρέπει να κινούνται οι επιχειρηματίες προκειμένου να απευθύνονται για το προϊόν τους και 

τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Η Ινδία είναι η δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου, 

μετά την Κίνα, με μέσο όρο ηλικίας μικρότερο των 30 ετών. Αυτό δημιουργεί μεγάλο εργατικό 

δυναμικό, υψηλό ποσοστό του οποίου είναι μορφωμένο. Επιπλέον, η μεσαία τάξη στην Ινδία 

συνεχώς αυξάνεται και αναμένεται να είναι αρκετά ισχυρή τα επόμενα είκοσι έτη. Πλέον, η 

τάξη αυτή έχει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, ενώ δαπανά το εισόδημά της σε προϊόντα 

που παλαιότερα οι Ινδοί δεν αγόραζαν.  

 

Όσον αφορά τις εξαγωγές της χώρας, αυτές είναι περιορισμένες σε σχέση με τις εισαγωγές 

της. Επίσης, αν και η κοινή γνώμη πιστεύει ότι το μεγαλύτερο μερίδιο της οικονομίας 

προέρχεται από τη βιομηχανία, η πραγματικότητα είναι ότι ο τομέας των υπηρεσιών αποτελεί 

το σημαντικότερο κλάδο της εθνικής οικονομίας. Από την πλευρά του, ο κ. Barañano 

σημείωσε ότι η Ισπανία δεν κατέχει μεγάλο ποσοστό των εισαγωγών της Ινδίας ούτε και 

μεγάλο ποσοστό των επενδύσεων προς την αγορά. Τόνισε τη σπουδαιότητα της ασιατικής 

χώρας τόσο για το παρόν, όσο και για το μέλλον, δεδομένου του ότι, λόγω της οικονομικής 

της ανάπτυξης, θα αποτελεί μεγάλη δύναμη στη διεθνή αγορά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
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τον ίδιο, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ινδία είναι περί τις 7.000 

αλλά μόλις οι 200 είναι ισπανικές. 

 

Ειδική σημασία για την Ισπανία έχει η αύξηση του τουρισμού από την Ινδία καθώς και η 

αύξηση των φοιτητών που σπουδάζουν στην Ισπανία. Ο τουρισμός από την Ινδία στην 

Ισπανία δεν είναι πολύ ανεπτυγμένος, ενώ τελευταία πρακτική αποτελεί η αξιοποίηση των 

Ινδών σπουδαστών στην Ισπανία για τη σύνδεση της χώρας με την εκεί αγορά, καθώς πολλοί 

από τους Ινδούς οι οποίοι σπουδάζουν στο εξωτερικό, είτε επιστρέφουν στη χώρα τους, είτε 

διατηρούν επιχειρηματικές επαφές με την Ινδία. Επομένως, η Ισπανία μπορεί να επωφεληθεί 

από τη συνεχή εκπαίδευση Ινδών στα εδάφη της, μειώνοντας τα εμπόδια μεταξύ των δύο 

χωρών, τόσο της γλώσσας καθώς και των απαραίτητων επαφών στην εκεί αγορά. 

Παράλληλα, ο τομέας τηλεπικοινωνιών της Ινδίας αποτελεί και αυτός με τη σειρά του ευκαιρία 

για τις αντίστοιχες επιχειρήσεις της Ισπανίας, καθώς η χρήση διαδικτύου αλλά και τηλεφώνου, 

αυξάνεται με ταχύτατο ρυθμό στη χώρα.  

 

Πέραν των ευκαιριών που παρουσιάζονται  στην ινδική αγορά, αυτή ενέχει και πολλές 

δυσκολίες. Η ανεξαρτησία των 29 κρατιδίων δημιουργεί διαφορετικούς κανόνες και νόμους 

για κάθε μία. Προϋπόθεση για τις διαδικασίες αυτές είναι η ύπαρξη υπομονής εκ μέρους του 

επιχειρηματία. Όμως, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της CaixaBank, παρά τις δυσκολίες για 

την εισαγωγή στην αγορά, αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για το μέλλον κάθε επιχείρησης.  

 

Τέλος, κάτι το οποίο θα ενδιέφερε και τη χώρα μας, αναφέρθηκε από εκπρόσωπο του 

Ισπανο-Ινδικού εμπορικού επιμελητηρίου, ο οποίος παρατήρησε ότι στην αγορά του 

ελαιόλαδου στην Ινδία, η Ισπανία έχει μείνει ιδιαίτερα πίσω, ειδικά σε σχέση με την Ιταλία. Για 

τους Ινδούς, η καλύτερη ποιότητα ελαιόλαδου είναι το εισαγόμενο από την Ιταλία, το οποίο ο 

ίδιος θεώρησε ότι δεν οφείλεται στην ποιότητα, αλλά στο ότι η Ιταλία εισήλθε πρώτη στην 

αγορά της Ινδίας, εδραίωσε τη θέση της και παρέμεινε στις καταναλωτικές συνήθειες των 

πολιτών.  

 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Eπικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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