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Kansen en ontwikkelingen in de food (processing) sector in Maharashtra  

Over Maharashtra in het algemeen:

• Maharashtra heeft de grootste economie van alle 29 deelstaten in India en is verantwoordelijk 
voor grofweg 15% van het totale GDP, dat is op landenniveau vergelijkbaar met het GDP van 
Denemarken, Israel of Zuid-Afrika. 

• Maharashtra is verantwoordelijk voor 27% van alle export uit India

• De steden Mumbai, Pune en Nagpur vormen een belangrijk onderdeel van het verder versterken 
en laten groeien van de economie, de Make in India campagne en de Smart City campagne

• Pune heeft enkele van de beste en grootste universiteiten in het land en produceert 
honderdduizenden hoogopgeleiden per jaar.  Als gevolg heeft Maharashtra een van de hoogste 
concentraties R&D centra in India, met name in Pune. 

• Mumbai als financiële, zakelijke en netwerk hub en Pune als productie en R&D hub op 3 uur 
rijden van elkaar vormen een zeer complete combinatie met enorm veel mogelijkheden voor 
Nederlandse bedrijven. 

Food sector in Maharashtra

• Indiërs besteden 31% van hun besteedbaar inkomen aan voedsel. 

• De groei van de food en food processing industrie bedraagt momenteel 11% per jaar.

• De Indiase overheid stimuleert in het bijzonder de ontwikkeling van de food processing sector 
aangezien food processing activiteiten economische waarde hebben voor zowel de binnenlandse 
als export markten. 

• 13% van alle Indiase export bedraagt processed food producten.

• Voor buitenlandse bedrijven/investeerders is 100% FDI is toegestaan in de food processing 
sector in India. 

• Naast voedselproductie en verwerking bieden ontwikkelingen in cold-chain logistiek, 
verpakkingstechniek, retaildistributie, maaltijd-bezorging en vergelijkingswebsites interessante 
kansen voor Nederlandse bedrijven of investeerders. 

• Daarnaast heeft India een enorm export potentieel welke met de ontwikkeling van cold chain 
infrastructuur verder zal toenemen.

Nederlandse MKB bedrijven actief in de food (processing) sector in India:

• Fruit World Breda (granaatappels)
• Schouten Food Products (vegetarische vleesproducten)
• Fresh Food Technology (koel- en opslagtechnologie)
• Royal Ingredients Group (toeleverancier aan de Indiase bakkerijsector)
• Machinehandel Lekkerkerker (Machines voor zuivelverwerking)


