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 1.تاريخچه مراكز رشد در مالزی 
پيش از سال 1970 اقتصاد مالزی محدود به کشاورزی 
ــده کاالهایی مثل قلع،  ــع طبيعی و صادرات عم و مناب
ــه 70 هفتاد  ــود. در اوایل ده ــن نخل ب ــن و روغ رزی
ــعه مهمی در بخش های توليد در صنایع  ميالدي توس
نساجی و الکترونيك روی داد که مشاغل جدیدی در 
ــهری ایجاد کرد و انتقال مهارتهای مدیریتی  مناطق ش
ــعه بخصوص از  ــاوری را تقویت کرد. این توس و فن
ــتقيم خارجی )FDI( توسط  طریق سرمایه گذاری مس
ــرکت های چند مليتی صورت گرفت. یکي دیگر از  ش
اقدامات مهم در رشد اقتصاد مالزی در دهه 70 توسعه 

عظيم صنعت نفت و گاز طبيعی بود.
ــرمایه گذاری انبوه مستقيم  در دهه 70 و 80 ميالدي س
خارجی، کيفيت کاالها و خدمات توليد شده در اقتصاد 
مالزی را بهبود بخشيد و بيش از همه بخش صادرات 
ــاد مالزی طی  ــرار داد. بنابراین اقتص ــت تأثير ق را تح

ــاليان متمادی از یك اقتصاد منبع محور به اقتصادی  س
توليد محور تغيير شکل یافت.

ــورهای دارای  ــا ورود کش ــه 90، ب ــول ده ــا در ط ام
ــد چين، ویتنام و  ــتمزدهای پایين نيروی کار )مانن دس
ــورها،  ــز توليدی کم هزینه این کش ــك( و مراک مکزی
ــتقيم خارجی کاهش یافت.  حجم سرمایه گذاری مس
ــاس بخش توليد می بایست با فضای رقابتی  بر این اس
خارج از کشور رو به رو می شد؛ بنابراین روند صعودی 
توليد محور شدن اقتصاد مالزی رو به کاهش گذاشت. 
مالزی ناچار به ساخت و توسعه شرکت ها و بنگاه هاي 
اقتصادي کوچك و متوسط )SME( خود دهبيدی  پور 
منبع اصلی جدید رشد اقتصادی شد. به زودی دولت 
ــد که »قابليت های فناوری نامناسب«  مالزي متوجه ش
ــف از فناوری های مدرن« اصلی ترین  و »اقتباس ضعي
ــتند. بنابراین  ــعه بنگاه های رقابتی هس مشکالت توس
ــروع قدرتمند جهت  ــتراتژیك برای ش ــی اس تصميم

حمایت از آغاز به کار بخش SME گرفته شد.
ــه اقتصاد  ــاد توليد محور ب ــك اقتص ــير از ی تغيير مس
SME دانش محور و فناوری محور، نيازمند نوآوری های
ــن رویکرد جدید،  ــي از ارکان مهم ای ــد. یک ها می باش
ترویج پارك های فناوری و مراکز رشد با هدف پرورش 
شرکت ها و بنگاه های فناوری محور جدید و نوآور و در 

عين حال توسعه ظرفيت خدمات نوآوری محور بود.
ــتم توسعه مالزی( دولت  در آغاز قرن 20 )برنامه هش
توجه مضاعف به فراهم کردن زیرساخت های صنعتی 
ــور  ــات برای SMEها را در مکانهای مهم کش و خدم
ــروع نمود. این توجهات شامل گسترش واحدهای  ش

صنعتی و تسهيالت مراکز رشد بود.
ــزی1 )2006-2010(،  ــم مال ــعه نه ــق برنامه توس طب
ــور  مح ــش  دان و  ــور  مح ــوآوری  ن ــای  فعاليت ه
)علی الخصوص صنایع ICT و بيوتکنولوژی( به عنوان 
منابع جدید رشد، تحت اقتصاد دانش محور گسترش 

تالش جهانی برای توسعه مراکز رشـد
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یافت. در حال حاضر، نمای کلی این کشور دستيابی به 
وضعيت »اقتصاد توسعه یافته« تا سال 2020 می باشد.

ــه تأمين منابع کمك می کنند  بخش های جدیدی که ب
نيز شروع به پيدایش کرده اند. حوزه هاي بيوتکنولوژی 
ــرای بيودیزل(،  ــل ب ــد روغن نخ ــال تولي ــرای مث )ب
ــال در طراحی مدارهای  ميکروالکترونيك ها )برای مث
مجتمع و شبکه های بی سيم(، فناوری های پاك )برای 
 )PV مثال توليد سلول های خورشيدی و ماژول های

نمونه هایی از این »بخش های جدید« هستند.
ــد مالزیایی در اواخر دهه 80  ــعه اوليه مراکز رش توس
ــيس این مراکز،  ــد و پس از 10 سال از تأس شروع ش
ــمگيري یافت. دولت مالزی از آن زمان با  ــد چش رش
ــه جانبه از  ــد اقدام به حمایت هم ــعه مراکز رش توس
ــت و در ساليان  ــعه فناوری و نوآوری نموده اس توس
ــد در مالزی نقش عميقي در سياست  اخير، مراکز رش

توسعه فناوری و نوآوری کشور دارند.

)SIRIM( موسسه تحقيقات صنعتی و استاندارد مالزی

 2. فازهای توسعه مراكز رشد مالزی 
توجه به مراکز رشد در مالزی، از سال 1988 با تأسيس 
ــه تحقيقات  ــد کوچك در موسس یك واحد مرکز رش
ــد. در  ــتاندارد مالزی )SIRIM( آغاز ش صنعتی و اس

 SIRIM ــال 1988 چند نفر از مسئوالن مرکز رشد س
ــزی )TPM( در  ــارك فناوری مال ــيس پ اقدام به تأس

 TPM پایتخت کشور کردند. در حال حاضر
ــاحت  ــارك فناوری زیبا با مس یك پ

300 هکتار می باشد و داراي یك 
مرکز رشد با بيش از 200 هزار 
ــا و همچنين  ــع زیربن مترمرب
زیرساخت های فناوری بوده 
که آن را به یکي از مهمترین 
ــيا و حتي جهان  پارکهاي آس

تبدیل کرده است. مراکز رشد 
ــر دهه 80 و اوایل  فعال در اواخ

ــا دپارتمان هایی  ــه 90 )فاز1( تنه ده
ــازمان های دولتی رشد و  بودند که درون س

توسعه پيدا کردند.
ــات جدیدي مانند  ــط دهه 90 )فاز2(، موسس در اواس
شرکت توسعه فناوری مالزیایی MTDC(2( و چندین 
مرکز رشد مرتبط با دانشگاه به عرصه مراکز رشد قدم 

گذاشتند. این دانشگاه ها عبارت بودند از:
ــه کليدی  ــوان نقط ــزی به عن ــاوری مال ــگاه فن دانش
ــتی؛ زیس ــوم  عل و  ــرفته  پيش ــی  مهندس ــرای  ب

دانشگاه پوترا مالزی برای ICT، چندرسانه ای )مولتی 
مدیا( و بيوکشاورزی؛

دانشگاه کبانگسان مالزی برای بيوتکنولوژی.
فاز سوم3 توسعه مراکز رشد در سال 2000 با تأسيس 
 ،)KHTP( مراکز رشد در پارك فناوری پيشرفته کوليم
ــانه ای )MDeC(، مرکز رشد  شرکت توسعه چندرس
Melaka K و غيره بود. در سال 2002 سياست توسعه 

مراکز رشد فناوری محور با نام »سياست توسعه مراکز 
رشد ملی« منجر به ایجاد یك طرح پشتيبانی ویژه برای 
ــد چندرسانه ای شد. در راستای این  ICT و مراکز رش

سياست، اکنون فعاليت هایی برای توسعه مراکز رشد با 
وضعيت 4MSC، مراکز سایبری و شهرهای سایبری 

ــد Melaka K« و »مرکز  ــرد. »مرکز رش ــام می گي انج
ــایبری  ــراك« مثال هایی از مراکز س تجاری فناوری پ
ــتند؛ درحاليکه پارك فناوری نوین  هس
ــد با  ــم یك مرکز رش کوليم ه
وضعيت MSC و هم یك 
 MSC ــایبری  س ــهر  ش

می باشد.
هدف »سياست توسعه 
ــد ملی« این  مراکز رش
ــال  ــه تا پایان س بود ک
2010، تعداد 100 مرکز 
ــداد 30 مرکز  ــد که تع رش
ــد با وضعيت  از آنها مراکز رش

MSC باشند، ایجاد شده باشد.

 3. تكامل مدل ايجاد مراكز رشد 
ــاليان متمادی  ــعه مراکز رشد در طی س سياست توس
ــد تا اوایل دهه  ــتر مراکز رش ــت. بيش تکامل یافته اس
ــدند که بر روی  ــل اول« اداره می ش 90 طبق مدل »نس
ــتيبانی تمرکز  ــهيالت و پش ــای حقيقی، تس دارایی ه
داشتند. این مدل، یك مدل سنتی کالسيك برای مرکز 
رشد کسب و کار بود؛ اما در واقع، یك مرکز رشد در 
آن زمان بيشتر شبيه به یك شرکت مدیریتی کوچك با 
خدمات عمده براي تعداد کمی از بنگاه های اقتصادی 

جدید بود.
ــل دوم« که از سال 1995 به بعد پدیدار شد،  مدل »نس
با خدمات پشتيبانی مشاوره ای پيشگيرانه کسب و کار 
ترکيب شده بود و منجر به ایجاد بيش از 30 مرکز رشد 
شامل 3 مرکز رشد فناوری شد. این دومين نسل از مراکز 
رشد با عنوان »نوآوران کسب وکار« شناخته می شود.
ــال 1999 به بعد  ــل سوم« از س ــد »نس مدل مرکز رش
ــيعتری از خدمات، شامل  با فراهم کردن محدوده وس
دسترسی به بودجه، مشاوره و هدایت، آزمایشگاه های 

مشخصاتنسل

* دارایی های حقيقی و خدمات تسهيم شده، پشتيبانی کسب و کار اصالحینسل اول )از 1988(

نسل دوم )از 1995(
)MTDC( آغاز به کار تحت شرکت توسعه فناوری مالزیایی *

* نسل اول به عالوه توسعه کسب و کار پيشگيرانه با مدیریت تمرکز بر روی شرکت های رشد محور
* منتج به ایجاد 30 مرکز رشد )شامل 3 مرکز رشد فناوری(

نسل سوم )از 1999(
* نسلهای اول و دوم بعالوه بدهی های داخلی و بيطرفی مالی برای مشتریان یا کانال های تأمين کنندگان مالی خارجی

ــرمایه گذاری و رشد باال )مشاوره/ هدایت، آزمایشگاه های فناوری،  ــب و کار با تمرکز بر آمادگی س ــتيبانی کس * طرح با توجه ویژه به پش
طرح های توسعه کارآفرینی فنی(

دولت مالزی با توسعه 
مراکز رش��د اقدام به حمایت 

هم��ه جانب��ه از توس��عه فن��اوری و 
نوآوری نموده است و در ساليان اخير، 
مراکز رش��د در مالزی نقش عميقي 

در سياس��ت توس��عه فن��اوری و 
نوآوری کشور دارند

تالش جهانی برای توسعه مراکز رشد نمونه موردی: مراکز رشد مالزی
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ــی فنی پدیدار  ــعه کارآفرین ــاوری و طرح های توس فن
 TPM ،MDeC :ــد. مثال های نسل سوم عبارتند از ش
ــارك فناوری  ــور و پ SIRIM ،MIRC، در کواالالمپ

نوین کوليم در شمال مالزی. مدل نسل سوم همچنين 
ــب وکار« ناميده  ــای کس ــتاب دهنده ه ــه عنوان »ش ب

می شود.
ــت هاي توسعه اي  ــال 2002، هدف نهایی سياس از س
دولت مالزي، توسعه SMEهای نوآوری محور شد که 
می بایست دارای عملکرد قوی بوده و قابليت رقابت در 
ــته باشند. آنها باید با قابليتهای  بازارهای جهانی را داش
ــا مهارتهای  ــوی و در عين حال ب ــی ق ــوآوری و فن ن
ــاد فرصت های  ــب و کار، برای ایج ــی و کس مدیریت
شغلی جدید و توليد محصوالت و خدمات با کيفيت 
با قيمت      های رقابتی برای دستيابی بهبود یافته به بازار، 

تجهيز می شدند.
ــزی مفتخر به دارا بودن  ــون )در مارس 2009( مال اکن
ــا انواع مختلف مرکز  ــد فعال ب بيش از 106 مرکز رش
ــی  ــانه ای، مهندس ــد متمرکز مانند ICT، چندرس رش
ــاورزی، صنعت غذا و غيره می باشد.  پيشرفته، بيوکش
ــط  ــد، تعداد 97 مرکز توس در ميان این 106 مرکز رش
دولت حمایت می شوند؛ درحاليکه 9 مرکز باقی مانده 

ــن تعداد، 44  ــتند. از ای دارای مالکيت خصوصی هس
ــل دوم طبقه بندی می شوند )مدل  مرکز رشد جزء نس
ــب وکار(؛ در حاليکه تعداد 24 مرکز در  نوآوران کس
ــوم قرار می گيرند )مدل شتاب دهندگان  مدل نسل س
ــب وکار(. با این وجود تعداد زیادی از این مراکز  کس
ــد )38 مرکز( همچنان تحت مراکز رشد نسل اول  رش
ــهایی برای  ــی حقيقی( کار می کنند. تالش )مدل دارای
ــل دوم در حال  ــتر این مراکز به مدلهای نس انتقال بيش

انجام است.
تحت برنامه کنونی توسعه نهم مالزی )2010–2006(، 
ــهيالت بيشتر برای  دولت اميدوار به فراهم کردن تس
ــازی طرح های مراکز رشد بيشتر  ــيس و پياده س تأس
ــتراتژیهایی را  ــت اس ــن کار، دول ــد. برای ای می باش
ــنجش با هدف  طرح ریزی کرده و چندین مقياس س
ایجاد و حمایت از SMEهای نوآوری محور معرفی 
ــعه مراکز رشد  ــت. به دنبال »سياست توس نموده اس
ــعه مراکز رشد با  ملی«، اکنون فعاليت هایي برای توس
ــایبری و شهرهای سایبری  وضعيت MSC، مراکز س
)برای مثال کوليم( به عنوان راهکاری تقویت جایگاه 
ــد و همچنين تفاوت قائل شدن بين مراکز  مراکز رش
رشد، در حال انجام است. هدف توسعه تا پایان سال 

ــتن حداقل 30 مرکز رشد در مالزی است  2010 داش
که وضعيت MSC داشته باشند.

 4. وضعيت كنونی فعاليت هاي مراكز رشد 
مالزيايی 

با دارا بودن 97 مرکز رشد فعال مرتبط با دولت )در بين 
در مجموع 106 مرکز(، می توان به این نتيجه رسيد که 
قسمت اعظم این مراکز هنوز توسط دولت بودجه دهی 
ــد دارای  ــوند. هيچ مثالی از مراکز رش و هدایت می ش
»بودجه ترکيبی بخش خصوصی و عمومی« وجود ندارد.

در حال حاضر بيشتر برنامه های حمایت از مراکز رشد، 
بخشی از استراتژی وسيعتر توسعه نوآوری و فناوری 
می باشند. این برنامه ها دارای نقاط مشترکی با سيستم 
ــترده تر SME هستند و بنابراین سياست  پشتيبانی گس
ــد تنها به عنوان طرحی ابتکاری  حمایت از مراکز رش
ــط واحد برنامه ریزی  ــود. تالشهایی توس دیده نمی ش
اقتصادی )در دپارتمان نخست وزیر( و وزارت علوم، 
ــود هماهنگی ميان مراکز  ــاوری و نوآوری برای بهب فن
ــعه SME در حال انجام است.  ــد و سياست توس رش
مراکز رشد کسب و کار فناوری و غير فناوری )به طور 
ــط دولت فدرال مالزی از طریق چندین  عمومی( توس

گسترش رقابت محلی و توليد شغل

توليد ثروت و توسعه تكنولوژيكی

گسترش انتقال فناوری و نوآوری

كمک به افراد و انجمن ها با وضعيت 
نامساعد با تخصيص پروژه ها

كمک به شركت ها برای توليد 
فعاليت های مستقل

كمک به دانشگاه ها و مراكز تحقيق و      
توسعه برای تجاری كردن يافته هايشان

شکل: درجه بندی اهداف حمایت دولت از سياست توسعه مراکز رشد در مالزی 
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مرکز رشد KHTP در پارك فناوری نوین کوليم در ایالت Kedah شبه جزیره مالزی

وزارتخانه مختلف حمایت می شوند. 
ــد فناوری محور فعال در زمينه  بخش اعظم مراکز رش
ــی  ــرفته، مهندس ــرم افزار، مواد پيش ــعه ن ICT، توس
ــيون و بيوتکنولوژی فعاليت می کنند؛  پيشرفته، اتوماس
ــد عمومی یا غير فناوری عمدتًاً  در حاليکه مراکز رش
ــاورزی )مبتنی بر برنج، روغن نخل،  در حوزه های کش
ــتی،  ــگری، صنایع دس ــوه و غيره(، صنعت گردش مي
خدمات عمومی )ساخت و ساز( فعاليت می کنند. این 
ــد، از وزارتخانه های مختلفی مانند وزارت  مراکز رش
ــته، وزارت ميراث فرهنگی  کشاورزی و صنایع وابس
و وزارت توسعه مناطق روستایی، حمایت و پشتيبانی 

دریافت می کنند.
ــوم«  ــل س ــد »نس بازیگران اصلی درگير در مراکز رش
ــد  ــل بهتری در انجمن مراکز رش ــی که پروفای )آنهای
ــتيبانی دولت از  ــد(، اهداف پش ــی کنونی دارن مالزیای
ــد را به ترتيب زیر اولویت  سياست توسعه مراکز رش

بندی کرده اند:
1. گسترش انتقال فناوری و نوآوری

ــگاه ها و مراکز تحقيق و توسعه برای  2. کمك به دانش
تجاری سازی یافته هایشان

3. کمك به شرکت ها برای انجام فعاليت های مستقل
4. گسترش رقابت محلی و توليد شغل

ــاعد از  ــك به افراد و انجمن ها با وضعيت نامس 5. کم
طریق تخصيص پروژه های اختصاصی به آنها

ــی از تالش گسترده تر برای  این اهداف به عنوان بخش
حرکت به سمت اقتصاد دانش محور )که یك پيشران 
کليدی برای مالزی است و مستقيماً به رقابت بنگاه های 
کليدی آن مرتبط است( مورد توجه قرار گرفته است.

ــد فعال و حدود 25  ــط با 106 مرکز رش به طور متوس
شرکت مستأجر در هر مرکز رشد )با محدوده ای بين 
10 تا بيش از 250 مستأجر(، تعداد کل مستاجرین در 
ــرکت تخمين زده شده است. با تعداد  حدود 2650 ش
متوسط کارمندان حدود 3.5 نفر در هر شرکت، نتيجه 
ــد در حدود 9250  ــود که شرکت های مرکز رش می ش
ــت تنها به عنوان  ــغل ایجاد می کنند. این ممکن اس ش
ــد اما به علت  ــره کوچکی در اقيانوس به نظر برس قط
تأثيرات افزاینده و عملکرد باال، از اهميت بسيار زیادی 

برخوردار است.
ــی حياتی در  ــد نقش ــرکت های مراکز رش در واقع ش
تحریك گروه های هدف کليدی )مانند فارغ التحصيالن 
ــب و کار ایفا کرده و ممکن  جوان( برای ورود به کس
ــرکت های خارج از مراکز رشد را با افزایش  ــت ش اس
تقاضا در محصوالت و خدماتشان به طور مثبتی تحت 

تأثير قرار دهند.
ــط بانك ها برای  ــاص نيز توس ــوق های خ برخی مش
ــویق و حمایت از آغاز به کار بنگاه های اقتصادی  تش

درون یك مرکز رشد در نظر گرفته شده اند. درحاليکه 
سيستم بانکی همچنان اصلی ترین تأمين کننده بودجه 
ــع جایگزین  ــی رود؛ دیگر مناب ــمار م ــا به ش SMEه

ــات مالی توسعه«  ــامل »موسس مالی برای SMEها ش
ــعه در نظر گرفته شده  و »بودجه های مخصوص توس
ــکل اعطای امتياز و  ــط دولت« می باشند که به ش توس
وام، عمدتاًً از طریق بانك نگارای مالزی تامين می شود. 
ــيس شده  ــرکت های تاس اما این حمایت عمدتاًً به ش
اختصاص می یابد و کمتر برای شروع بکار شرکت ها 

صرف می شود.
 ،5)Pre-Seed( ــوری  انکوبات ــش  پي ــه  بودج ــرح  ط
ــاوری مالزی  ــازی فن ــز تجاری س ــط مرک ــراً توس اخي
ــت. هدف  ــده اس ــا هزینه دولت( اجرا ش ــان ب )همچن
ــی و SMEها  ــاد کارآفرینان فن ــرح، تجزیه ایج این ط
ــد. ــد صنعت ملی ICT می باش ــق رش در ICT از طری

ــکاف  ــی رود این طرح با هدف اداره کردن ش انتظار م
ــعه پروژه های قابل  ــه در مرحله Pre-Seed، توس بودج
ــروع زنجيره  دوام از نظر تجاری را باال برده و موجب ش

ایجاد شرکت های متعالی جدید در زمينه ICT شود.
ــرمایه گذاری درشرکت های  درگيری دولت حتی تا س
 MAVCAP مانند VC مراکز رشد از طریق سازمان های

 ICT که به طور پيش فرض یك سرمایه گذار در زمينه(
ــد(،  با بودجه های بيش از یك 270 ميليون دالر می باش
پيش رفته است. این در حدود یك سوم بودجه دولت در 
شرکت های ثبت شده پایتخت مالزی می باشد که به نوبه 

خود حدود 50% کل بودجه را شامل می شود. 
در مجموع، چارچوب سياست عمومی در مالزی، حامی 
مراکز رشد به خصوص برای توسعه فناوری می باشد و 
ــت بخش عمومی در آغاز به کار و اداره مراکز  در حقيق
رشد عملکرد چشمگيری داشته است. بخش خصوصی 
ــروع به فعاليت کرده؛ اما محدوده فعاليتش  نيز اخيراً ش

بسيار جزئی و کوچك است.
در حال حاضر فعاليت هاي مراکز رشد داراي تصویری 
مثبت در ميان جامعه کسب و کار بوده و بخش عمومی، 
از تقدیر از مأموریت نوین خود بهره مند است و نشانه ای 
از هيچ گونه منازعه عمده درباره ناکارآمدی محتمل مالی 
در مراکز رشد حمایت شده توسط دولت دیده نمی شود.

 5. سازمان هاي مرتبط با مراكز رشد 
همانطور که در باال ذکر شد، دولت فدرال اصلی ترین 
ــد  ــعه مراکز رش ــه طور بالقوه تنها بازیگر در توس و ب
مالزی می باشد. بنابراین موضوع »مشارکت« به عنوان 

تالش جهانی برای توسعه مراکز رشد نمونه موردی: مراکز رشد مالزی



49 Technology Park

ــی می ماند. بخش خصوصی  ــك نکته قابل بحث باق ی
ــت و  ــرکت هاي نوپا درگير اس به وضوح از طریق ش
ــد می باشد؛ اما  بنابراین ذینفع بالقوه کليدی مراکز رش
فراتر از آن بخش خصوصی در واقع در پيشرفت مراکز 
ــد )صرفنظر از موارد اندك مراکز رشد که به طور  رش

خصوصی اداره می شوند( درگير نمی باشد.
دیگر ذینفعان اصلی دانشگاه ها هستند )که بيشتر آنها نيز 
بخشی از دولت هستند( و هدف این است که هریك 
از دانشگاه های مالزی باید یك مرکز رشد داشته باشند. 
ــگاه دارای مرکز رشد می باشند  در حال حاضر 6 دانش
ــز خاص بر  ــه علت تمرک ــد دیگر ب ــز رش و 10 مرک
فناوری دارای ارتباطی تنگاتنگ با دانشگاه ها می باشند.

آگاهی عمومی از مراکز رشد در ميان بخش خصوصی 
ــت  ــد و حتی ممکن اس ــن مي باش ــدودي پایي ــا ح ت
ــد  ــات اضافی که مراکز رش ــز از خدم ــتاجرین ني مس
ــند.  عالوه بر فضای اجاره ای فراهم می کنند آگاه نباش
این بدان معناست که مفهوم مرکز رشد قویاً در مالزی 
جا نيفتاده؛ درحاليکه واژه هایی همانند پارك فناوری یا 
ــده و غيره ممکن است طنين  فضای کاری مدیریت ش

بيشتری ایجاد کنند.
ــرمایه گذاران کليدی اظهار می کنند که دولت فدرال  س

ــدود 40،000 دالر در هر مرکز  به طور ميانگين در ح
ــری های  ــش تمام کس ــال برای پوش ــد در هر س رش
ــن، هزینه های  ــه می کند. عالوه بر ای عملکردی هزین
ــه کار و راه اندازی  ــرمایه آغاز ب ــاليانه همچون س س
ــتند. بنابراین همانطور  ــد مورد نياز هس این مراکز رش
ــانگر یك تعهد  ــد، این نش ــش از این گفته ش ــه پي ک
ــد. ــت عمومی می باش ــت به سياس ــيار قوی دول بس

 )NINA( ــد ــال از مراکز رش ــك اتحادیه فع ی
موجود است که همکاری نزدیکی با 

اتحادیه مراکز رشد کسب و کار 
آسيایی )AABI( دارد. رئيس 

کنونی AABI، مدیر ارشد 
مدیریت   )CEO( مسئول 
فناوری کوليم )مرکز رشد 
پارك فناوری نوین کوليم( 

و همچنين رئيس افتخاری 
این  بنابراین  ــت.  اس  NINA

ــتفاده از بهترین  ــا اس ــه ب اتحادی
ــی برای  ــاي بين المللی و الب تالش ه

تغيير در سطح دولت، در موقعيتی بسيار عالی برای 
پيشرفت توسعه مراکز رشد در مالزی می باشد. از طریق 
ــبکه های بين المللی و  این نقش، مالزی به خوبی به ش

کارگروه های مراکز رشد متصل شده است.

 6. انواع مراكز رشد 
ــد، تقریباًً تمام مراکز  همانطور که پيش از این گفته ش
ــد در مالزی )97 مرکز از کل 106 مرکز( با بودجه  رش
ــه بودجه  ــازمان های مربوط ب ــه عنوان س ــت و ب دول
ــوند؛ بنابراین فشار اندکی بر روی مجموع  اداره می ش
درآمدها و کارآیی هزینه ها وجود دارد. نوعاً ترکيبات 
ــازمانی این مراکز رشد درون ساختارهای  دولتی و س
دولتی گسترده تری قرار دارند. مراکز رشد تمایل دارند 
تحت یك بخش یا دپارتمان درون یك سازمان بزرگتر 
فعاليت کنند که این باعث می شود تحت قوانين دولتی 
ــازمان قرار بگيرند؛ چه آن سازمان یك  حاکم بر آن س
ــا یك دپارتمان دولتی  ــگاه یا یك وزارت خانه ی دانش
ــد. در چندین مورد اتحادیه های پارك های  فدرال باش
فناوری با مالکيت عمومی و موسسات تحقيقاتی اقدام 
به تغيير تدریجی گرایشات مدیران مراکز رشد با توجه 

بيشتر به سودآوری این مراکز کرده اند.
برای این مراکز، تمام هزینه های آغاز به کار و هزینه های 
ــط دولت پوشش داده می شود. دومين  عملکردی توس
ــی، دریافت  ــد بعد از بودجه عموم ــع اصلی درآم منب
ــتاجرین است  ــط مس ــده توس اجاره بهای پرداخته ش
ــر خدمات )برای مثال  ــومين منبع حاصل از دیگ و س
ــاوره و  ــب و کار، مش ــای آموزش برای کس طرح ه
غيره( است. ممکن است گاهی اوقات این درآمدهای 

ــاالنه، مازاد کوچکی ایجاد کنند؛ اما مدرکی  تجاری س
حاکی از اینکه مراکز رشد به طور سيستماتيك از این 
ــاالنه برای پيشرفت های جدیدتر  بودجه های مازاد س

استفاده می کنند، وجود ندارد. 
ــزی وجود دارد.  ــد خصوصی در مال تنها 9 مرکز رش
ــرکت های با ارتباط از  ــن مراکز از طریق ش بودجه ای
ــی، طرفين  ــذاران محل ــرمایه گ ــی، س راه دور خارج
ــود. گرچه مراکز  ــی و غيره تأمين می ش سياس
ــرایط  ــد ش ــی واج ــد خصوص رش
 6  MSC ــت  وضعي ــت  دریاف
ــتند؛ اما مشوق خاصی  هس
ــز وجود  ــرای این مراک ب
نادری  ــوارد  م در  ندارد. 
ــز  ــد MIRC( مراک )مانن
رشد مقدار قابل توجهی 
ــهام خود را )بيش از  از س
70%( در شرکت های عضو 
ــرمایه گذاری می کنند و آن را  س
ــع اصلی درآمد خود در  به عنوان منب

آینده پيش بينی می کنند.
از لحاظ جغرافيایی، 36 مرکز از 106 مرکز رشد درون 
ــده اند  ــتقر ش ــهرهای بزرگ مس پارك های فناوری ش
ــد و امکانات الزم  ــطح ایالتی فعاليت می کنن که در س
ــامل بسياری از  را برای بنگاه های اقتصادی بزرگتر ش
ــرمایه گذاری داخلی فراهم  ــرکت های مجتمع با س ش
ــتایی کوچك  ــد در مناطق روس می کنند. 24 مرکز رش
قرار گرفته اند و توسط سازمان های دولتی مربوطه در 
سطح محلی هدایت و کنترل می شوند. برخی دیگر از 
مراکز رشد باقيمانده نيز در محوطه دانشگاه ها مستقر 

شده اند.
ــياری از مراکز رشد مالزی تمرکز ویژه ای بر روی  بس
فناوری دارند. بنابراین فعاليت های اصلی کسب وکار 
ــات ICT، تحقيق و  ــز روی موضوع ــل به تمرک تمای

توسعه توليد پيشرفته دارند.
ــط مراکز رشد شامل  ــده توس خدمات اصلی تأمين ش
برخی خدمات پيش از ایجاد شرکت، مشاوره در مورد 
توسعه محصول، کمك به افزایش بودجه، شبکه بندی 

و خدمات حرفه ای می باشد. 
ــد فناوری درون پارك های فناوری،  ــتر مراکز رش بيش
ــا تعدادی مرکز  ــگاه ها همراه ب مراکز نوآوری و دانش
ــد ویژه که بيشتر آنها در بخش ICT مشغول بکار  رش
هستند قرار گرفته اند. برای مراکز رشد غير فناوری به 
ــد که مراکز مرتبط با صنعت غذا و صنایع  نظر می رس
دستی بيشترین فعاليت را دارند. مراکز رشد مجازی به 
ــختی وجود دارند؛ گرچه MIRC یك مرکز رشد  س
مجازی برای کارآفرینانی که نياز به کار در منزل دارند 
ــد متداول درون  )مثل معلولين( درکنار یك مرکز رش

ش��رکت های مراکز رشد 
نقش��ی حیاتی در تحریک گروه های 

ه��دف کلی��دی ب��رای ورود ب��ه کس��ب و 
کار ایف��ا کرده و ممکن اس��ت ش��رکت های 
خ��ارج از مراک��ز رش��د را با افزای��ش تقاضا 

در محص��والت و خدماتش��ان ب��ه ط��ور 
مثبت��ی تح��ت تأثیر ق��رار دهند



50

سازمانی ایجاد کرده است.

 7. مثال هايی از مراكز رشد فناوری محور 
ــن  ــزی ای ــد مال ــز رش ــی مراک ــته ترین ویژگ برجس
ــهيالت واقعی  ــارب موفق در تس ــت که اکثر تج اس
ــای فناوری  ــد در درون ابتکارات پارك ه ــز رش مراک
ــه تحليل چند  ــد. در ادامه ب ــاق افتاده ان ــيع تر اتف وس
ــور می پردازیم. ــاوری مح ــد فن ــز رش ــال از مراک مث

 7.1. مركز رش��د KHTP در پ��ارک فناوری نوين 
 )KHTP( كوليم

ــد KHTP در پارك فناوری نوین کوليم در  مرکز رش
ــمالی شبه جزیره مالزی  ــمت ش ایالت Kedah در قس
قرار گرفته است. این پارك به عنوان پروژه ای ملی در 
ــعه فناوری نوین آغاز به کار کرده و محوطه ای با  توس
مساحت بيش از 1،620 هکتار را پوشش می دهد. این 
ــن ناحيه صنعتی، مرکز تحقيق  پارك فناوری از چندی
ــکونی و  ــعه، آموزش، تحصيالت، نواحی مس و توس
مراکز با تسهيالت تفریحی درون یك »شهرك علمی« 
تشکيل شده است. هدف KHTP جذب بهترین افراد 
در فناوری نوین به عالوه توليد انواع جدید کارآفرینی 
ــال 2005 برنده جایزه  ــد. این مرکز در س فنی می باش
super corridor چندرسانه ای )MSC( شهر سایبری 

شد.
 این مرکز یکی از 97 مرکز رشد با بودجه دولتی است؛ 
اما یکی از تعداد محدود مراکزی است که برنده جایزه 
مرکز رشد با وضعيت MSC )از سال 2003( با توجه 
به کيفيت تسهيالت و خدمات ارائه شده به شرکت های 
فناوری محور و توانایی آن در ارائه محدوده وسيعی از 
ــرکت های نوپا )شامل دسترسی به دیگر  خدمات به ش

مشوق های دولتی( شده است. 
ــد KHTP از طریق مدیریت فناوری کوليم  مرکز رش
حوزه ای از خدمات را برای شرکت های فناوری محور 
از قبيل یك مرکز فناوری اطالعات )آزمایشگاه فناوری 
جاوا، آزمایشگاه منابع باز و غيره(، یك مرکز پيشرفته 
ــاخت فلزات ورقه ای  مواد )پردازش ليزری CNC، س
ــی، علوم و  ــز تحقيقات، مهندس ــره( و یك مرک و غي
ــاخت نمونه اوليه سریع، توسعه محصول،  فناوری )س
ــت. این  ــره( فراهم کرده اس ــينکاری CNC و غي ماش
 )QMS( مرکز همچنين خدماتی برای مدیریت کيفيت
ــامل خدمات مشاوره ای  ارائه می دهد؛ این خدمات ش
ــی در توسعه کيفيت و فناوری می باشند. این  و آموزش
مرکز رشد دارای30 مستاجر است. این مستاجرین به 
طور ميانگين در هنگام آغاز به کار 4 تا 5 کارمند دارند 
ــداد به 40 تا 50  ــد از راه اندازی کامل، این تع ــه بع ک

کارمند افزایش می یابد. 
ــد KHTP در فعاليت هاي  ــت مرکز رش نقش مدیری

ــيا و اقيانوسيه نمی تواند دست کم گرفته  مراکز در آس
 ،KHTP ــد ــی مرکز رش ــن مدیر کنون ــود. همچني ش
رئيس کنونی اتحادیه آسيایی مراکز رشد کسب و کار 
)AABI( و رئيس افتخاری اتحادیه شبکه مراکز رشد 

ملی مالزی )NINA( می باشد.

 7.2. ش��ركت توسعه چند رسانه ای )MDeC( به 
عنوان يک پيشرو در مراكز رشد 

ــانه ای )MDeC(، در سال  ــعه چند رس ــرکت توس ش
ــط و  ــت مالزی به عنوان عامل بس ــط دول 1996 توس
ــترش توسعه و پياده سازی MSC مالزی تأسيس  گس
ــرکت برای MSC مالزی بازاریابی جهانی  شد. این ش
ــت های مخصوص آن را شکل  نموده، قوانين و سياس
ــرکت های فعال در MSC مالزی را  داده و تأسيس ش

تسهيل می کند.
 ICT به عنوان یك شریك براي شرکت های MDeC

 MSC ــان از اینکه ــب اطمين خواهد بود که برای کس
ــرای بالفعل کردن تمام  مالزی بهترین محيط جهانی ب
ــرکت ها است، تسهيل کننده  ــيل هاي این نوع ش پتانس
ــم انداز  ــود. چش ــوب می ش ــتيبان بزرگی محس و پش
ــر اطالعات و  ــب اطمينان از رهبری در عص آن، کس
مأموریت آن تبدیل مالزی به یك مرکز فعاليت جهانی 
و مکاني بي نظير برای فعاليت های خدمات و نوآوری 

ICT و چندرسانه ای می باشد.

ــران برای تأسيس مراکز   MSeC همچنين نيروی پيش
رشد پایدار )مراکز رشد با وضعيت MSC مالزی( در 
سرتاسر کشور است که محيطی را فراهم خواهد کرد 
ــد و پرورش کارآفرینان فنی می شود.  که منجر به رش
هدف از این مرکز رشد، تبدیل شدن به هسته مرکزی 
ــت و  ــوآوری و کارآفرینی مالزیایی اس ــرای مراکز ن ب
ــترش فيزیکی MSC مالزی در کل  مرکزی برای گس

کشور شکل خواهد داد.

 )TPM( 7.3. مركز رشد پارک فناوری مالزی 
ــرکت پارك فناوری مالزی )TPM SdnBhd(، در  ش
سال 1996 بنيان نهاده شد. TPM که برای سوق دادن 
ــده، یك  ــاد نوآوری محور طراحی ش مالزي به اقتص
پارك فناوری پيشگام با هدف افزایش ثروت جامعه با 
ترویج فرهنگ نوآوری و رقابت می باشد. TPM یك 
پارك فناوری چابك با مساحت 300 هکتار می باشد. 
این مرکز با اهداف استراتژیك بين مرکز اجرایی دولتی 

فدرال پوتراجایا و کواالالمپور بنا شده است. 
ــرکت فناوری محور در TPM مستقر  بيش از 140 ش
مي باشد و در 1.2 درصد از توليد ناخالص داخلی ملی 
ــغلی در بيش از 9،000 حرفه  ــاد فرصت های ش و ایج
سهيم است. TPM تنها پارك فناوری است که توسعه 

ــی را مورد  ــوژی و مهندس ــان ICT، بيوتکنول هم زم
تشویق قرار داده است. 

این پارك، نتيجه تجميع زیرساخت های فيزیکی و برای 

)TPM SdnBhd( شرکت پارك فناوری مالزی

تالش جهانی برای توسعه مراکز رشد نمونه موردی: مراکز رشد مالزی
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ــرکت هاي نوپا در مراحل مختلف  حمایت از رشد ش
ــد. »پرورش  ــب و کارشان می باش چرخه حيات کس
ــا فراهم کردن  ــادی مبتنی بر دانش ب ــای اقتص بنگاه ه

ــتيبانی بصورت  ــی و پش خدمات فن
ــدر  ــی« در ص ــاری و فن تج

 TPM ــداف  اه ــت  ليس
ــت. تيم  قرار گرفته اس
آن  باتجربه  مدیریت 
ــئول تأمين منابع  مس
ــن  نوآورتری ــرای  ب
ــن  مترقی تری و 

ی  کت ها ــر ش
ــه  ــت ک ــتاجری اس مس

تشریك   TPM با  می توانند 
مساعی داشته باشند. 

ــد، خدمات مشاوره و هدایت کسب و  طرح مرکز رش
کار، خدمات مشاوره مالی و بازاریابی و کسب و کار، 
کارگروه های کسب و کار و فناوری، کارگاه ها و تطبيق 
ــب وکار با محققان، دانشمندان، کارآفرینان فنی و  کس
ــرفته ترین ماژولهای آن  SMEها را ارائه می دهد. پيش
ــازی فناوری را ارائه  ــتيبانی و کمك در تجاری س پش
ــاوره ای در تسهيالت  ــامل خدمات مش می دهند که ش
ــاوره در زمينه  ــروژه، مش ــاوری، مدیریت پ انتقال فن
مدیریت استراتژیك، تحقيق بازار و تحليل فرصت و 

همچنين طرح های توسعه حرفه ای می باشد.
ــري در TPM براي SMEها  خدمات تخصصي دیگ

ارائه مي شود. برای مثال بيوتکنولوژی TPM که توسعه 
محصول، تحقيقات قراردادی، خدمات آزمایشگاهی، 
توليد قراردادی و تجاری سازی محصوالت بيودارویی 
ــش می دهد؛ مهندسی TPM که  و طبيعی را پوش
ــی، ماشينکاری  راه حل و طراحی مهندس
با CNC، ساخت نمونه اوليه سریع 
ــات توليد قراردادی برای  و خدم
ــد؛ و  ــه می ده ــا ارائ SME ه

ــات TPM که  ــاوری اطالع فن
ــه پهنای  ــوط ب ــات مرب خدم
ــات  ــز داده، خدم ــد، مراک بان
ــاوره پروژه برای  مدیریت و مش
ــان ICT را فراهم می کند. کارآفرین

 MIRC 7.4. مركز رشد 
مرکز رشد )MIRC( )که اکنون با نام مرکز رشد 
ــناخته می شود(  ــعه تجهيزات سيار-MAD- ش توس
ــرآغازی  ــال 2005 به عنوان س ــور در س در کواالالمپ
ــن( برای کمك به  ــرای MCA )اتحادیه مالزی-چي ب
ــویق ترویج فناوری اطالعات تأسيس  SMEها و تش

ــکل SMEها به سازمان های  ــد. هدف آن تغيير ش ش
ــد MIRC در  ــد. مرکز رش ــی می باش ــی جهان رقابت
ــوان یك مرکز  ــه کار کرد و به عن ــال 2006 آغاز ب س
ــوم،  ــط وزارت عل ــت MSC توس ــا وضعي ــد ب رش
ــت.  ــده اس ــاوری و نوآوری )MOSTI( تعيين ش فن
ــت که هر کدام  ــامل 5 شرکت اس ــد ش این مرکز رش

ــا می پردازند. عالوه بر این  ــاه اجاره به 135 دالر در م
ــکل از 10 شرکت که  ــد مجازی« متش یك »مرکز رش
ــتيبانی مرکز رشد 80 دالر  ماهيانه به ازای خدمات پش

می پردازند نيز وجود دارد.
ــامل سه مرحله می باشد:  ــد MIRC ش طرح مرکز رش
ــتاب(، مرکز رشد تمام سرویس )ترقی(  آغاز بکار )ش
ــامل  ــد ش ــعه. دیگر خدمات مرکز رش ــرح توس و ط
MIRC- ــی ــوآوری جهان ــت: طرح ن ــن موارد اس ای

ــمينارهای متنوع،  ــه SMIDEC(، س ــا بودج BT )ب

ــز بر  ــا تمرک ــاًً ب ــا )عمدت ــگاه ها و کنفرانس ه نمایش
 ،)MIRC جهانی SME ICT ــگاه ــاًل نمایش ICT، مث

ــه  ــام Start-It، ک ــه ن ــرمایه گذاری ب ــرح س ــك ط ی
ــك بودجه  ــت و ی ــون دالر اس ــه 1 ميلي دارای بودج
ــزار دالر.  ــرمایه 400 ه ــك کارآفرینی فنی با س ریس
ــرکت مالك بوده و دستمزدها  مرکز رشد متعلق به ش
توسط درآمد حاصل از اجاره بها پوشش داده می شوند. 
هيچ بودجه دیگری از طرف دولت یا دیگر سازمان ها 
ــود. این مرکز رشد بخش قابل توجهی  دریافت نمی ش
ــرکت های مراکز رشد را دارا بوده )بيش از  از سهام ش
70%( و این به عنوان منبع اصلی درآمد مرکز در آینده 
پيش بينی می شود. شرکت ها می توانند برای حداکثر 2 
ــال در مرکز رشد بمانند. تا کنون 2 شرکت از مرکز  س
ــته اند که عملکرد موفقيت آميزی در  خروج موفق داش

این حوزه به حساب مي آید.
ــتراتژیك اصلی  ــاخت اس ــد دارای 3 زیر س مرکز رش
ــالق،  ــانه ای خ ــرك و چندرس ــر متح ــت: تصاوی اس

رش��د  مرک��ز  ط��رح 
MIRC ش��امل س��ه مرحله 

می باش��د: آغاز بکار )ش��تاب(، 
مرک��ز رش��د تم��ام س��رویس 

)ترقی( و طرح توسعه
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ــيار  ــای باند و تجهيزات س ــا محتوای پهن ــات ب خدم
ــتفاده از ایميل یا  ــا اس ــال بازاریابی ب ــوان مث ــه عن )ب
 ،ICT( ــوان بان ــی  ــات کارآفرین ــك( و موسس پيام
)... و  ــذا  غ ــی  فروش ــرده  خ ــه ای،  حرف ــات  خدم

 8. نتيجه گيری )نقاط ضعف و قوت( 
ــد در مالزی  ــه قوت اصلی فعاليت هاي مراکز رش نقط
وسعت حمایتهای دولتی صورت گرفته از مراکز رشد 
است که منجر به ایجاد شبکه ای گسترده به خصوص 
ــت.  ــده اس ــای فناوری محور ش در ICT و بخش ه
ــتقرار این مراکز درون  ــد با اس ــتأجرین مراکز رش مس
ــات  ــگاه ها و موسس پارك های فناوری بزرگتر، دانش
ــریعی به مشتریان بالقوه دارند  تحقيقاتی، دسترسی س
ــتر آنها کارخانجات توسعه یا مونتاژ متعلق به  که بيش

شرکت های بين المللی هستند.
ــط دولت همچنين  ــعت بودجه دهی توس ــا این وس ام
می تواند نقطه ضعف اصلی نيز باشد؛ چرا که وابستگی 
ــی )بدون پایش و نظارت  ــش از حد به بودجه دولت بي
ــت به این دپارتمان ها »قدرت  دقيق بعدی( ممکن اس
ــودن صالحيت الزم«  ــرل بيش از حد بدون دارا ب کنت
ــا کند. این قدرت می تواند متعاقباً منجر به بوجود  اعط
ــویق  ــود که به جای تش ــدی می ش ــدن مراکز رش آم
ــات عمرانی اداره  ــات خدم کارآفرینی، تنها با گرایش
ــود دارد که  ــك نيز وج ــوند. همچنين این ریس می ش
ــف جهت کنونی  ــده در جهت مخال ــت در آین سياس
ــد آمادگی  ــران مراکز رش ــد؛ درحاليکه مدی ــر کن تغيي
ــته باشند. ــدن با چالش های جدید را نداش رودررو ش
ــه دليل  ــد تنها ب ــز رش ــا در مراک ــياری از پروژه ه بس
ــدند )کارآفرینی،  ــوآوری موجود در آنها تصویب ش ن
ــازی تحقيق و توسعه و غيره(. اما برخی از  تجاری س
ــوم آنها( به علت کمبود نظارت  ــد )یك س مراکز رش
ــتند فراتر از مدل وضعيت واقعی  و صالحيت، نتوانس
نسل اول حرکت کنند. سطح خدمات پشتيبانی در این 
ــده ای پيدا نکرده و بنابراین به نظر  واحدها تکامل عم
می رسد که سطح پشتيبانی منابع با تأمل در مالکيت و 
ــابقه کارکنان )بخش عمومی( پایين تر باشد. ممکن  س
ــد« به این واحدها گيج  ــت اطالق واژه »مرکز رش اس
ــد؛ چرا که به نظر می رسد اکثر آنها به جای  کننده باش
ــزی برای توليد ثروت و کارآفرینی )یا کارآفرینی  مراک
فنی( بيشتر شبيه به فضاهای کاری مدیریت شده باشند. 
ــت فناوری محور با  ــن از سياس مالزی نمونه ای روش
پشتيبانی دولتی برای تشویق داوطلبان محلی ورود به 
ــت که در جایی که پيشقدمی  بازارهای بين المللی اس
ــت تمایل به  ــت و دول بخش خصوصی نامحتمل اس
ــد دارد،  ــعه مراکز رش ــتن نقش راهبری در توس داش

می تواند راهنمایی برای عمل باشد.
ــکل اقتصاد به  ــر ش ــتراتژیك اصلی، تغيي ــدف اس ه

ــع محور و اقتصادی  ــادی دانش محور بجای منب اقتص
ــد.  ــت بين المللی و پایدار در بلندمدت می باش با رقاب
ــناریو نقش مهمی ایفا می کنند؛  ــد در این س مراکز رش
ــرکت های کوچك  ــه می توانند موفقيت های ش چرا ک
فناوری محور را افزایش داده و موجب استفاده بهينه از 
دارایی های دانش محور موجود در دانشگاه ها و مراکز 
تحقيق و توسعه شوند. احتماالً اکنون برای گفتن آنکه 
این استراتژی در مالزی تا چه ميزان موفقيت آميز بوده 
ــت؛ چرا که این تنها بخشی از یك هدف بلند  زود اس
ــعه یافته تا پایان  ــتيابی به اقتصاد توس مدت یعنی دس
سال 2020 می باشد. در آن زمان، ارزیابی موفقيت این 

استراتژی با دقت باالتری امکان پذیر می شود.
ــده از  ــال، دروس اصلی یادگيری ش ــان ح برای زم

تجربيات مالزی به شرح زیر می باشند:
اهميت تمرکز بر روی یك سياست عمومی بسيار •	

شفاف و استدالل منطقی برای مراکز رشد مرتبط 
با استراتژی اقتصادی بلندمدت کشور؛

ــد برای کسب •	 نياز به حمایت دولت از مراکز رش
اطمينان از اینکه این مراکز فعال شده و به فعاليت 

خود ادامه می دهند؛
اهميت ارتباط با دانشگاه ها، موسسات تحقيقاتی •	

و دیگر مراکز دانش و تحقيق و توسعه؛
ــرای •	 ب ــادی  اقتص ــاليانه  ــی س ارزیاب ــه  ب ــاز  ني

ــه عمومی  ــارج بودج ــای مخ ــنجش پيامده س
ــارن  مق ــد  رش ــز  مراک ــهام  س ــر  ب ــارت  نظ و 
ــی؛ ــادی علم ــداف اقتص ــه اه ــتيابی ب ــا دس ب

ابداع گواهی مراکز رشد با وضعيت MSC همراه •	
ــویق تاسيس 9  ــوق های آن که موجب تش با مش

مرکز رشد خصوصی شده است؛
ــی )NIDP(، منجر  ــد علم ــعه مراکز رش ــرح توس ط
ــی به نام  ــك اتحادیه صنعت ــزه برای ی ــه ایجاد انگي ب
ــال  ــد ملی( در س ــبکه مراکز رش NINA )اتحادیه ش

ــو فعال اتحادیه  ــد. NINA اکنون یك عض 2004 ش
آسيایی مراکز رشد کسب و کار )AABI(، یك حامی 
ــد و مروج به  ــت حمایت از مراکز رش قدرتمند سياس
اشتراك گذاری بهترین ممارست ها در مالزی می باشد.

پی نوشت
ــرای ایجاد . 1 ــد ب ــروع برای بنگاهها و مراکز رش ــکوی ش  یك س

بنگاه های اقتصادی نوآوری محور جهت رشد خدمات و کسب 
وکار ساخته خواهد شد. دولت آغاز به کار مراکز رشد فناوری 
برای پرورش شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را ترویج خواهد 
داد. دولت به حمایت از SMEها با فراهم آوری مراکز صنعتی با 
نرخ های رقابتی باالتر ادامه خواهد داد. در طول این دوره برنامه 
ــعه پارك های  ــون دالر به عنوان وام برای توس در کل 250 ميلي

مخصوص SME و مراکز صنعتی در نظر گرفته می شود.
ــعه کسب و کارهای فناوری . 2 ــگامی در توس  MTDC برای پيش

ــال 1992 توسط دولت افتتاح شد. نقش  محور در مالزی در س
ــازی تحقيقات محلی  ــرفت و تجاری س اوليه آن تمرکز بر پيش
ــتند  ــرمایه گذاری بر روی مخاطرات جدید )که می توانس و س
ــور وارد کنند( بود.  فناوری هاینوین را از خارج از مرزهای کش
ــزاری بيش از 130  ــرمایه گ ــا به امروز اقدام به س MTDC ت

ــرفته داخلی و  ــرکت های دارای فناوری پيش ميليون دالر در ش
خارجی نموده است. بسياری از این شرکت ها به طور موفقيت 
آميزی در ليست گنجينه های مالزی قرار گرفته اند. برنامه مراکز 
رشد MTDC )مرکز رشد فناوری( تحت برنامه دسته توسعه 
ــگاه و  ــرای تقویت روابط صنعت و دانش ــاوری )TDC( ب فن

موسسات تحقيقاتی طراحی شده است.
مدرك رسمی جهت پيشنهاد تعداد فازهای توسعه مراکز رشد در . 3

ــاز1 از 1988 تا 1995، فاز2 از 1996 تا  مالزی وجود ندارد )ف
ــعه دارای  2000، فاز 3 از 2000 تا 2005(؛ اما این فازهای توس

رابطه تنگاتنگی با طرح 5 ساله مالزی می باشند.
4. معيارهای شایستگی مراکز رشد با وضعيت MSC عبارتند از:

 باید مستقيماً با مرکز رشد یا فعاليت های مرتبط با شتاب مراکز 

رشد درگير باشد؛
 ICT ــد علی الخصوص در ــز بر روی فناوری مرکز رش  تمرک

ــارت الکترونيك،  ــی، تج ــعه نرم افزار، مهندس ــرای مثال توس )ب
ارتباط از راه دور، ارتباطات بی سيم، کاربردهای تجهيزات سيار، 

بيوتکنولوژی/بيو انفورماتيك(؛
ــد زودرس  ــروع و رش ــاخت، ش ــازه جای دادن ایده ها، س  اج

شرکت ها؛
 باید پشتيبانی کسب و کار، خدمات مشاوره ای، مدیریت و آموزش 

را پوشش دهند؛
 تسهيالت فيزیکی باید تسهيالت پایهای زیر را پوشش دهند: 

 دسترسی به اینترنت با حداقل پهنای باند 128 کيلوبایت بر ثانيه؛
ــهيالت تسهيم شده، برای مثال اتاقهای کنفرانس، پذیرش و   تس

سيستمهای صوتی تصویری؛
 حداقل 2000 فوت مربع برای فعاليت های هر مرکز رشد.

 باید یك مدیر مرکز رشد آموزش دیده داشته باشد؛
ــد صالحيت  ــت تأیي ــی مجزا جه ــازمان قانون ــك س ــد ی  بای
ــد. کن ــاد  ایج  MSC ــت  وضعي ــا  ب ــد  رش ــز  مرک ــرای  ب
5. ذینفعان مورد هدف در طرح بودجه Pre-Seed تنها افراد هستند 
)شرکت های موجود واجد شرایط نيستند( که می توانند بيش از 
ــب وکار  ــعه برنامه های کس 40 هزار دالر از بودجه را برای توس
دارای قابليت دوام )در پروژه هایی که به طور تجاری متمرکز بر 
ICT هستند( دریافت کنند. به عنوان یك طرح توسعه، این تنها 

یك اعطای امتياز محسوب نمی شود و دریافت کنندگان همچنين 
ــهيالت آزمایشگاهی  ــاوره ای و دسترسی به تس از خدمات مش
ــد با وضعيت MSC تأمين شده از  ــده در مراکز رش ــهيم ش تس
ــی MDeC نيز بهره می برند. ــعه کارآفرینی فن طریق طرح توس

ــال 1996 با حمایت کامل دولت برای تأمين  MSC .6 مالزی در س
مهارتها و زیرساخت های مورد نياز برای تبدیل مالزی به اقتصادی 

دانش محور به وجود آمد.
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