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چكيده 

 

  

اين مقاله ضرورت تنظيم مجدد الگوي توسعه اقتصادي پورتوريكو راكه بر عملكرد شركت هاي كوچك يا 

SMF  اين . تمركز دارد آشكار مي سازد الگوي فوق از سوي كار آفرينان محلي تحت نظارت قرار ميگيرد

گونه به نظر مي رسد كه چنين الگويي بايد بر سيستم آموزشي استاندارد تمركز داشته باشد عالوه بر اين 

فاكتورهاي كليدي فرايند شكل گيري الگوهاي آموزشي را به طور قابل مالحظه اي تحت تاثير قرار مي دهد 

تحقيقات محلي موسسات غير يك توصيه در ارائه الگوهاي آموزشي كارآفريني مي تواند بر اساس دانش و 

رسمي باشد الگوي دانشگاه پورتوريكو در زمينه آموزش كار آفريني به عنوان نمونه اي از طرححهاي آموزشي 

.موثر در نظر گرفته مي شود

 

  

 مقدمه )۱

. بر اساس ارتباط معاف از ماليات آن با آمريكا طراحي گرديد ۱۹۵۰الگوي توسعه اقتصادي پورتوريكو از سال 

در نظر گرفتند كه عمدتا به )  USدر شركت هاي (رو قوانين فدرالي را جهت كنترل معافيت هاي مالياتي از اين

قدرتمند ميشد  SMF اين شيوه در نهايت مانع از شكل گيري يك بخش. تحريك اقتصاد محلي منتهي مي شد 

الگوهاي ساختاري وابسته در  كه فرايند فرايند توسعه مستقل را تحت نظارت قرار داد عالوه بر اين در پرورش

در دراستاي حمايت از جمعيت آواره و بروكراسي دولت ها نيز . اقتصاد آمريكا نقش به سزايي را ايفا مي كرد 

در حال حاضر پورتوريكو دوره حساسي را مورد بررسي قرار . فعاليت هاي گسترده اي تحت اجرا قرار گرفت 

وابستگي اقتصادي مي گردد در معرض سه تغيير عمده قرار گرفته  مي دهد زيرا ساختاري كه منجر به تداوم

تصميم گرفت كه معافيت هاي مالياتي در زمينه عودت سود را به دقت  USكنگره   ۱۹۹۳است نخست در سال 

دومين تغييردر زمينه اصطالحات رفاهي كنوني دولت مركزي بود كه كاهش تقاضاهاي .مورد بررسي قرار دهد

تاربندي مجدد برنامه هاي دولتي حمايت شده را به همراه داشت سوم توافقات تجاري كه منجر واگذاري و ساخ

اين تغييرات در تنظيم مجدد الگوي . مي شد USبه تحريك و جابجايي شركت هاي وايسته و موسسات بزرگ 

رد كه از تمركز دا SMEsتوسعه اقتصادي پورتوريكو بي اندازه ضروري است يك الگوي اقتصادي مناسب بر

اين طرح بر اساس تعهدات تضمين شده بين موسسات . سوي كارآفرينان محلي تحت نظارت قرار مي گيرد 

درزمينه توسعه اقتصادي منطقه اي و كار آفريني شكل گرفته است كه در متون به طور كامل مود بحث و بررسي 

.قرار گرفته شده است

 

  


