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در چند دهه اخیر هن��د عمدت ًا به عنوان مقصدی
ب��رای برونس��پاری ام��ور م��ورد توج��ه بوده؛
مقص��دی ک��ه در آن بس��یاری از س��ازمانها از
کش��ورهای مختلف قادرند کارشان را به انبوهی
از فارغالتحصی�لان دانش��گاهی مس��لط به زبان
انگلیس��ی با مطالبات بسیار پایینتر از نیروی کار
غربی انتقال داده و از ای��ن طریق پایه هزینههای
خود را کاهش دهند.
اما این رویکرد نس��بت به هند به سرعت در حال
تغییر اس��ت ،چرا که این کشور به تدریج در حال
تبدیل ش��دن به بزرگترین بازار بالقوه برای کاال
و خدمات است .رشد سریع طبقه متوسط نیاز به
کاالهایی را به وجود آورده که در گذش��ته وجود

نداش��تند؛ نه تنها کاالهای مصرفی ،بلکه خدمات
حقوقی و مالی و توسعه زیرساختها .از این رو،
هند یک فرصت تجاری عظیم محسوب میشود؛
فرصتی که در عین حال ورود به آن با ریس��کها
و موانع متعدد روبهرو اس��ت .از یک س��و دولت
میکوشد درهای کشور را به روی سرمایهگذاری
خارج��ی باز کند و از س��وی دیگر ،بس��یاری از
بخشهای جامعه سرس��ختانه این مسیر را بسته و
فش��ار زیادی برای حفظ موانع ورود به این بازار
وارد میکنند .این موانع س��رمایهگذاری مس��تقیم
خارجی را ب��ا ترکیب پیچیدهای از سیس��تمهای
دولت��ی ایالت��ی و مرکزی در کنار ه��م قرار دهید
تا متوجه ش��وید که چرا بس��یاری از سازمانها تا
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دورنمای کار و تجارت در هند

این اندازه در خصوص ورود به بازار هند احتیاط
میکنن��د .علیرغ��م موانع آزاردهنده سیاس��ی و
اداری ،هند قطع ًا برای کسب و کارها و شرکتها
و س��ازمانهایی که با رویک��رد صحیح و دقت و
مطالعه کافی به آن نزدیک میشوند فرصت بسیار
خوبی است.
تفاوته��ای فرهنگی یک��ی از بزرگترین موانع
ورود به بازار هند است .هندیها متفاوت زندگی
میکنن��د .فرهن��گ و آداب کس��ب و کار در هند
محصول هزاران س��ال نف��وذ و تأثیر آیین هندو با
الیهای از اسالم ،فرهنگ دوران حکومت بریتانیا بر
هند ،و نظامهای جدید غربی است .درک تأثیر یک
ذهنیت سلسله مراتبی ،الگوهای پیچیده ارتباطی ،و
هزاران ریزهکاری دیگر میتواند احتمال موفقیت
شما را تا حد زیادی افزایش دهد.
بس��یاری از س��ازمانها فکر میکنند که به راحتی
میتوانند روشهای معم��ول خود در انجام امور
را در هن��د به کار بگیرند؛ اما واقعیت این اس��ت
که نمیتوانند .درک طرز فکر و نگرش هندیها،
س��ازگار کردن برنامههای خود با نیاز هندیها ،و
دقت و توجه کامل به تغییرات س��ریع و روزمره
در این کش��ور از جمله کلیدهای اساسی موفقیت
هستند.

وس��عت هند به عنوان یک کش��ور بیشتر از اروپا
اس��ت .در بیست و هش��ت ایالت هند مردم طیف
حیرتانگی��زی از زبانهای مختل��ف را صحبت
میکنند ( 15زبان رس��می با تعداد بس��یار زیادی
از گویشها محلی و روس��تایی) .بنابراین ،تعجبی
ندارد که تعمی��م دادن مس��ائل فرهنگی در مورد
هندیها تا چه اندازه دش��وار است .با وجود این،
هند بازار بزرگی برای بسیاری از شرکتهایی است
که مایلند فعالیت بینالمللی داشته باشند .جمعیت
هند نزدیک به  1/2میلیارد نفر اس��ت که میلیونها
نفر از آنها مرفه و دارای درآمد باال هستند و گفته
میشود که شبه قاره هند ظرف نزدیک به  20سال
آین��ده در بین اقتصادهای ب��زرگ دنیا مقام دوم یا
سوم را خواهد داشت .در حال حاضر هند سومین
اقتص��اد بزرگ دنیا از نظ��ر «برابری قدرت خرید
تولید ناخالص ملی» 1است.
مردم اغلب فراموش میکنند که کس��ب و کار در
هن��د (با رش��د حدود  %9تولی��د ناخالص ملی در
سال) از قدرت عظیم بازار داخل در هر سه بخش
کش��اورزی ،صنعت ،و خدمات انرژی میگیرد و
ای��ن بخشها همراه با نرخه��ای باالی پسانداز و
روند جمعیتشناختی مطلوب موجب میشوند که
هند فقط یک گزینه «کم هزینه» به حساب نیاید.
هر سازمان تجاری که مایل است از پیشرفت و ارتقای
هند منفعت ببرد بای��د کمی برای مطالعه هنجارهای
فرهنگی حاکم بر تفکر هندیها وقت بگذارد.
گرچ��ه تعمی��م دادن رویکرد هندیها نس��بت به
کس��ب و کار دشوار اس��ت ،اما یک سری عوامل
مش��خص وجود دارند که ظاه��را ً در کار کردن با
همه هندیها عمومیت دارند و باید به آنها توجه
داش��ت .هند کشوری اس��ت که در آن روابط در
مقایسه با کسب و کار در اولویت است و بنابراین
مرحل��ه برقراری ارتباط در چرخه کس��ب و کار
مهمترین مرحله است.
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1 . GDP Purchasing Power Parity

عالوه بر این ،میراث نظام طبقاتی موجب گردیده
که کسب و کارها ساختار به شدت سلسله مراتبی
داشته و رییس واقع ًا «رییس» باشد.

ساختارهای کسب و کار در هند

ساختارهای کسب و کار در هند از بسیاری جهات
بازتابی از جامعه این کشورند .هم جامعه و هم کسب
و کارها بسیار سلسله مراتبی هستند و افراد در آنها
از جایگاهی معین برخوردارند و تالشی برای تغییر
آن نمیکنند .درک عمق تأثیر این فرایندهای فکری
سلس��له مراتبی بر نوع نگرش و برخورد هندیها با
کسب و کار بس��یار ضروری است و نادیده گرفتن
آنها ممکن اس��ت موجب ع��دم کارایی و پرهزینه
شدن کار در این کشور شود.
شرکتها (به ویژه شرکتهای خانوادگی) معموالً
توس��ط یک فرد بسیار قدرتمند اداره میشوند که
در زنجیره فرمان شرکت دستورات مستقیم صادر
میکند .هم��ه انتظار دارند که این دس��تورات به
شکلی س��لطهجویانه و مقتدرانه صادر شده و بی
چون و چرا در طول زنجیر فرمان رعایت ش��وند.
افراد موقعیت خود در سازمان یا اعتبار تصمیمات
اتخاذ شده را زیر سؤال نمیبرند ،چرا که معتقدند
این چیزها توسط نیروهای قویتر (یعنی کارما و
دارما) از پیش نگاشته شدهاند.
از آن جا که رییس مورد احترام است ،دستوراتش
حتم ًا درس��تند و احتمال این که به خاطر تصمیم
اشتباه زیر سؤال برود بسیار کم است .حتی هشدار
دادن نیز ممکن اس��ت حمل بر بیادبی شود .این
رویکرد سلس��له مراتبی بدان معنا است که هنگام
تجارت در هند معموالً الزم است تا حد امکان با
رأس سازمان ارتباط برقرار کنید .سر و کله زدن با
مدیران میانی که قدرت چندانی در تصمیمگیری
نهایی ندارند تنها باعث اتالف وقت شما میشود.
بنابراین ،اگر قرار اس��ت با مدیران میانی کار کنید
الاقل با کس��انی وقت بگذرانید ک��ه تا حدی در
تصمیمگیریها تأثیرگذارند.

بسیاری از ش��رکتهای چند ملیتی سعی میکنند
س��اختار مس��طحتری که در آن هم��ه از حقوق
مس��اوی برخوردارند را در شعب هندی خود به
کار بگیرند تا ش��بیه به دیگر شعب و دفاتر عمل
کنند .این مس��ئله ممکن اس��ت در کش��وری که
ساختار سلسله مراتبی بی چون و چرا مورد قبول
است کار دش��واری باش��د .البته این کار نشدنی
نیس��ت ،اما به توضیح ،بازآموزی ،و صبر فراوان
نیاز دارد.

سبک مدیریت

س��بک مدیریتی در هند به شدت متأثر از ساختار
سلس��له مراتبی جامعه هند اس��ت .قاعده بر این
اس��ت که همواره یک رییس وجود داشته باشد و
مدیر باید مانند یک رییس عمل کند .مدیر هندی
بای��د هم نقش ریی��س را بازی کن��د و هم نقش
زیردست را .به هیچ وجه از رییس انتظار نمیرود
که کارهای یک مس��تخدم از قبیل درس��ت کردن
قه��وه برای حاضرین در جلس��ه یا جابهجا کردن
صندلیها را انجام دهد! مفاهیم انگلوساکس��ونی
ی ک��ه در آن رییس فقط ارش��د
براب��ری در جای 
همتایان محس��وب میشود عم ً
ال در جامعهای که
هنوز تحت تأثیر س��نتهای تاریخی نظام طبقاتی
است قابل درک نیست.
در هن��د از رییس انتظار میرود که دس��تورات
واضح و مش��خص بدهد تا مو به مو اجرا شوند،
حتی اگر از نظر همه اشتباه باشند .درخواستهای
مبهم از جان��ب رییس و انتظار این که کارمندان
خودش��ان ابتکار عمل را برای انجام کار نش��ان
دهن��د عموم�� ًا بینتیجه میمانن��د و هیچ اقدامی
در م��ورد آنها صورت نمیگی��رد ،چرا که افراد
در مورد خواس��ته «دقیق» رییس س��ردرگم باقی
میمانن��د .در هند مدیریت کردن اف��راد نیازمند
سطحی از مدیریت خرد است که از نظر غربیها
ممکن است مناسب نباشد ،ولی بهترین نتیجه را
در پی دارد.
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به خاطر داش��ته باش��ید که کارمندان بس��یاری از
مراک��ز خارجی در هن��د فارغالتحصی�لان اخیر
دانش��گاهها هس��تند که گرچه از دانش ،هوش ،و
انگیزه سرشار برخوردارند ،اما تجربه کاری کافی
(و حتی ابتدایی) ندارن��د .دفاتری که مدیران 25
ساله و کارکنان  23ساله دارند تجربه کاری ندارند
ولی باید به خاطر داشت که بیتجربگی به معنای
عدم صالحیت نیست.

شود که به لحاظ شخصیتی آدم ارزشمندی هستید
آن وقت کارها خیلی بیدردسر پیش میرود.

جلسات

س��بک جلس��ات در هند ت��ا حد زی��ادی به نوع
س��ازمانی که با آن س��ر و کار دارید بستگی دارد.
بس��یاری از صنایع فع��ال در زمین��ه تکنولوژی،
بانکداری ،و علوم زیس��تی از سبک غربی تبعیت
میکنند و این مس��ئله باعث میشود که جلسات
طبق دس��تور جلس��ه ،با حضور رییس جلسه ،و
ب��ا برنامه زمانی معین و متع��ارف پیش بروند .اما
شرکتهای س��نتیتر رویکرد بومیتری نسبت به
جلس��ات دارند و این مس��ئله ممکن است برای
ش��رکا و مش��تریان خارج��ی آنها کم��ی تولید
نگرانی کند .در س��ازمانهای س��نتیتر ،جلسات
حال��ت غیررس��میتری دارند و در طول جلس��ه
ممکن اس��ت افرادی وارد اتاق شوند و در مورد
موضوعات نامربوط صحبت کنند یا این که طرف
هن��دی صحبت را قط��ع کند و ب��ه تلفن جواب
بدهد .ش��ما باید این مس��ئله را به عنوان طبیعت
زندگی در این ش��به ق��اره بپذیرید و هرگز از آن
ابراز ناراحتی کنید.
هند جامعهای است متکی به ارتباطات و به همین
خاطر ممکن است جلسه در ابتدا روی موضوعاتی
متمرکز ش��ود که هیچ ربطی ب��ه کار ندارند .این
مرحل��ه در چرخه کس��ب و کار هندیها بس��یار
مه��م اس��ت و نباید آن را به دلی��ل این که باعث
اتالف وقت میش��ود حذف نموده یا سریع از آن
بگذرید .با گپوگفتهای کوتاه نش��ان دهید که
آدمی جدی هستید .زمانی که طرف هندی متقاعد

کار تیمی

کار تیمی به شکلی که در کشورهای غربی مرسوم
اس��ت در کس��ب و کارهای هند متداول نیست.
گروههای کاری انتظار دارند که دستورات کامل و
دقیقی توسط رهبر گروه یا رییس شرکت به آنها
داده ش��ود تا بتوانند به دقت از آنها تبعیت کنند.
از اعضای تیم انتظار نمیرود که دس��تورات داده
شده را زیر سؤال ببرند و فقط باید از آنها تبعیت
کنند ،حتی اگر مشخص شود که اشتباه هستند.
مس��ئولیت کام��ل موفقیت یا شکس��ت پروژه بر
عهده رهبر تیم اس��ت که باید به طور مس��تمر بر
پیش��رفت کار نظارت داش��ته و مراقب مشکالت
باش��د .رهبر تیم باید در ریز امور وارد شود و اگر
مشکلی پیشامد شخص ًا آن را حل کند .اعضای تیم
انتظار دارند در مورد کارهای انجام شده بازخورد
مثبت دریافت کنند (به ویژه زمانی که قرار اس��ت
رییس هم در جریان قرار بگیرد) اما به س��ختی با
بازخ��ورد منفی کنار میآیند .بازخورد منفی برای
ارتقا و آینده شغلی آنها بسیار مضر است چرا بر
خالف غربیها ،هندیه��ا اعتقادی به این ندارند
که اش��تباهات تجربههای یادگیری مثبت هستند.
بازخورد منفی مکرر موجب میشود که کارمندان
هندی شرکت شما را ترک کنند.
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برقراری ارتباط

زبان انگلیس��ی یکی از  15زبان مورد استفاده در
هند و تنها زبانی است که تمامی افراد تحصیلکرده
جامعه به آن س��خن میگویند .انگلیس��ی در هند
زبانی خنثی اس��ت و بار مفهوم��ی منطقهای (که
موج��ب اختالفات عدی��ده در زندگی سیاس��ی
هندیها اس��ت) ندارد .بنابراین ،تعجبی ندارد که
بسیاری از هندیها انگلیسی را خیلی خوب بلدند
و تقریب�� ًا هیچ تاجر هندی نیس��ت که در عرصه
بینالمللی کار کند و انگلیسی بلد نباشد.
همانند بس��یاری از آس��یاییها« ،ن��ه» گفتن برای
هندیها بس��یار دشوار اس��ت و آن را ناخوشایند
و ب��رای روابط مخرب میدانند .بنابراین ،وقتی با
ش��ما مخالف باشند ممکن است پاسخ منفی خود
را با دادن پاسخهای مبهم یا با عدم جدیت نسبت
به کار نشان دهند .پاسخهایی نظیر «سعی میکنیم»
یا «بله ،اما ممکن اس��ت دش��وار باشد» معموالً به
معنای «نه» هستند .خطر این جا است که به جای
گفتن حقیقت ،چیزی را به شما میگویند که فکر
میکنند دوست دارید بش��نوید .هندیها را وادار
نکنید که رک و مستقیم با شما صحبت کنند .این
کار باعث ناراحتی آنها میشود.
هندیها بسیار خانواده دوست هستند و اگر جلسه
کاری با سؤاالتی در مورد خانواده شما شروع شد
تعج��ب نکنید .این گپوگفتهای کوتاه نش��انه
ادب و احترام و راهی مناسب برای معنا بخشیدن
به باقی صحبتها در طول جلس��ه اس��ت .سعی
نکنید سریعتر وارد موضوع کاری شوید.

پذیرایی

همانند تمامی فرهنگهای رابطه-مدار ،در هند نیز
پذیراییهای کاری بخش مهمی از کل فرایند تجاری
محسوب میشوند .از هر فرصتی برای صرف غذا
با همکاران و مش��تریان هندی خود اس��تفاده کنید.
معموالً صبحانه برای این منظور مناس��ب نیست و
بهتر است قرار ناهار یا شام بگذارید.

غذاهای هندی پرادویه هس��تند و اگر ادویه دوس��ت
نداشته باش��ید ممکن اس��ت گزینههای چندانی غیر
از املت نداش��ته باش��ید .غذا معموالً به دو صورت،
یکی مخص��وص گیاهخ��واران و دیگ��ر مخصوص
غیرگیاهخواران ،سرو میشود که میتوانید هر کدام را
که مایلید انتخاب کنید .میزبان از انتخاب شما ناراحت
نخواهد شد .به خاطر داشته باشید که هندوها گوشت
گاو و مسلمانان گوشت خوک نمیخورند.
غذا خوردن در هند یک کار غیررسمی محسوب
میش��ود و ب��ا دس��ت غ��ذا خ��وردن (حتی در
رس��تورانهای بس��یار گران قیمت) ام��ری کام ً
ال
عادی است .البته اگر شما نمیتوانید با دست غذا
بخورید نگران نباش��ید ،چون همیشه وسایل الزم
در اختیارتان گذاشته میشود .مؤدبانهتر آن است
که غذا با دس��ت راس��ت خورده ش��ود .هندیها
عادت دارند بالفاصله بعد از رس��یدن غذا شروع
به خوردن کنند و منتظر نمیش��وند تا غذای بقیه
س��رو ش��ود .در رستوران مرس��وم است که %10
صورتحساب را انعام بدهند.

هدیه دادن

هدی��ه دادن در هند عادتی فراگیر اس��ت .اعتقاد
بر این اس��ت که کس��ی که هدیه میدهد باید از
کسی که هدیه را میگیرد تشکر کند .هدایایی که
در طول زندگی داده میش��وند رهتوش��های برای
دنیای پس از مرگ هس��تند .الزم نیست که هدیه
بزرگ یا گران قیمت باشد ،اما همیشه آن را کادو
کنید .رس��م این اس��ت که هدیه را جلوی هدیه
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دهن��ده ب��از نمیکنند .برای کادو ک��ردن هدیه از
کاغذ سیاه یا س��فید استفاده نکنید چرا که از نظر
هندیها خوشیمن نیست .به سنتهای مذهبی و
حساسیتهای هدیه گیرنده توجه کنید.

نکات مفید

•تن��وع فرهنگی در هند بس��یار زیاد و به همان
می��زان تعمیم دادن مس��ائل در باره آن بس��یار
دشوار است .بهتر است قبل از مذاکره ،درباره
ط��رف هندی خ��ود تحقیق کنید .س��عی کنید
بفهمید که با یک کسب و کار سنتی سر و کار
دارید یا یک کسب و کار مدرن و غربی.
•هندیه��ا ب��ه رواب��ط بین-فردی خیل��ی بها
میدهن��د .در مراحل اولیه س��عی نکنید کار را
خیلی سریع پیش ببرید .اول سعی کنید رابطه
خود را با آنها مستحکم کنید.
•جامعه و کس��ب و کار در هند بس��یار سلس��له
مراتبی اس��ت و کار ک��ردن برای بس��یاری از
هندیها در خارج از این ساختار دشوار است.
•بس��یاری از تصمیمات در رأس سازمان اتخاذ
میش��وند و چن��ان چه تأیید مدیریت ارش��د
س��ازمان را نداش��ته باش��ید ،مذاکره کردن با
سطوح میانی سازمان اتالف وقت است.
•رییس در هند «رییس» اس��ت و باید مثل یک
رییس رفت��ار کند .از یک مدیر ارش��د انتظار
نم��یرود کارهای مربوط به س��طوح پایینتر
سازمان را انجام دهد.
•مدیر باید دس��تورات مس��تقیم و مشخص به
زیردستان بدهد و زیردستان باید بدون چون و
چرا آنها را اجرا کنند.
•از زیردس��تان و پیمانکاران انتظار ابتکار عمل

نداش��ته باش��ید .به دقت برنامهری��زی کنید و
بگویید دقیق ًا چه کاری باید انجام شود.
•جلسات ممکن اس��ت خیلی غیررسمی به نظر
برسند و ممکن است چند جلسه به طور همزمان
توسط یک نفر در یک اتاق واحد برگزار شوند.
از این شیوه غیررسمی آزرده خاطر نشوید.
•انتظار دیر شروع شدن و دیر تمام شدن جلسه
را داشته باشید و از وقفههای پیدرپی در طول
جلسه ناراحت نشوید.
•از آن جا که روابط در هند بس��یار مهم است،
بخشی از جلسات به گپوگفتهای دوستانه
اختص��اص مییابد .ب��رای ورود به بحثهای
کاری عجله نکنید.
•گروههای کاری مایلند وظایف کام ً
ال مشخص
و معین��ی را تح��ت نظارت ی��ک رهبر مقتدر
انجام دهند .رهبر گروه میتواند وارد جزئیات
کار تکتک اعضای گروه بشود.
•زب��ان انگلیس��ی در هند بس��یار رایج اس��ت.
طبقات تحصیلکرده ممکن است از چند زبان
غیرهندی دیگر هم استفاده کنند.
•اگر طرف هندی با اکثر چیزها موافق بود تعجب
نکنید زیرا مخالفت کردن برای هندیها دش��وار
است .آنها چیزی را به شما میگویند که دوست
دارید بش��نوید .اگ��ر در مورد چی��زی به توافق
رسیدید جزئیات آن را دقیق ًا مشخص کنید.
•هدیه دادن و گرفتن بخشی از فرایند برقراری
ارتباط دوس��تانه اس��ت و نباید آن را به چشم
رش��وه نگاه کنید .هدیه باید کادو شده باشد و
معموالً آن را نزد هدیهدهنده باز نمیکنند.
•قبل از سفر کاری به هند حتم ًا نگاهی به تقویم
آنها بیاندازید و جش��نها ،اعیاد ،و تعطیالت
عمومی را مد نظر داشته باشید.

