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Tsai politikai programjának áttekintése
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Tsai Ing-wen megválasztása óta Tajvan 
számos szektorának versenyképességét és 
fenntarthatóságát növelő politikai kezde-
ményezést jelentett be. A kezdeményezé-
sek lefednek biogyógyászati, intelligens 
gépészeti, mezőgazdasági, félvezető és in-
ternetes ágazatokat, valamint hosszú távú 
gondozási szolgáltatásokat. A fejlesztések 
irányvonalai röviden:

Biogyógyászat
A biogyógyászati komponensben található 

reformok a „Biotechnolóia, új gyógyszeré-
szet, alapvető tudomány és technológia, és 
gyógyszerészeti ügyek fejlesztéséről szóló 
törvényben” foglalt 31 elemre vonatkoznak. 
Az ezzel kapcsolatos változtatások törvény-
hozási felülvizsgálata prioritást élvez, az 
üléseket február 19-én megkezdték Tajpej-
ben. A törvények az év végéig remélhető-
leg zöld utat kapnak. Az egyik legfőbb cél a 
gyártási érték növelése.

Intelligens gépészet
Mivel Közép-Tajvanon a gépezeti szektor-

ban több mint 160,000 embert foglalkoztat-
nak, Tsai terve, hogy Taichung-ot egy globá-
lis intelligens gépészeti központtá fejlesszék 
az akadémiai, nyilvános és privát szektorok 
forrásainak

összegyűj-
tésével. A tai-
chungi köz-
ponttal ren-
delkező, az 
i r á n y e l v e k 
létrehozásá-
nak tanácsadó 
panelje az ipar 
felélénkítésé-
nek céljával 
jön létre.

Mezőgazdaság
A kezdeményezések között található egy 

mezőgazdasági földbank, a földművelők 
biztosítási tervezete, munkaközvetítői rend-
szer és egy új kereskedelmi modell. A bank 
segítséget nyújt a fiatal földművelőknek a 
földtöbblet vagy kihasználatlan földterüle-
tek újraelosztásában, míg a közvetítői rend-
szer segít a munkaerőhiány megoldásában. 
Az új kereskedelmi modell azonban az, ami 
a legnagyobb lehetőséget jelképezi rövid- 
és középtávú fejlődések terén a mezőgazda-
ságban. Tsai elmondta, hogy a szektornak 
tovább kell javítania a magas termésho-
zamú termékek minőségét és bátorítania 
kell az innovatív marketing stratégiákat, 
hogy növeljék a globális láthatóságukat. 
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Tsai további javaslata egy világszinten elfo-
gadott élelmiszer jelölő rendszer bevezeté-
se.

Félvezetők
Tsai kiemelte, hogy a félvezetők kulcsfon-

tosságúak Tajvan gazdasági átalakulásában 
és kormányzata központi szerepet fog vál-
lalni az iparágak közötti együttműködések 
segítésében, hogy egy egyedülálló és egy-
séges jelenlétet alakítsanak ki Tajvan szá-
mára a nemzetközi piacon. Az új kormány-
zat várhatóan erősíteni fogja a fiatalkori 
tudományos oktatást, valamint segélyeket 
nyújt majd a munkaadók által támoga-
tott, IT-vel kapcsolatok doktori diplomák-
hoz. Egy nemzeti befektetési bank és egy 
megerősített befektetési keret két további 
fontos eleme a kezdeményezéseknek. A 
Hsinchu-központú Tajvan Félvezető Ipari 
Szövetség statisztikái alapján Tajvan félve-
zető szektorának össztermelése tavaly elér-
te a 2.3 milliárd NTD-t (70 milliárd USD), 
mellyel világszinten második helyen van. 

A dolgok internete
Az IoT koncepciót Tsai és csapata kimon-

dottan támogatja. Tsai hiszi, hogy Tajvan 
információs és kommunikációs technológi-
ai ereje és a tajvani kis- és középvállalkozá-
sok gyors reakcióideje miatt az országnak jó 
lehetősége van rá, hogy egy fontos globális 

innovációs bázissá váljon. Azon felül, hogy 
bátorítják a helyi cégeket, hogy a szakma 
nemzetközi szereplőivel is dolgozzanak 
együtt, a kormányzat keresztülvinné az 
adott törvények és szabályozások szükséges 
változtatásait, hogy előmozdítsák az IoT fej-
lődést.

Hosszútávú gondozási szolgáltatások
Tsai a közelmúltban jelentette be indít-

ványát, hogy részlegesen finanszírozzák 
Tajvan hosszú távú gondozó rendszerét 
egy éves 30 millió NTD (901.4 millió USD) 
összeggel, melyet az adóbevételekből osz-
tanának ki. Ezen felül a kormányzati költ-
ségvetésből évente további 3 millió NTD-t 
fordítanának még erre a célra. Mivel 2025-re 
a tajvani lakosság több mint 20%-a 65 éves 
vagy idősebb lesz, a kormányzatnak fokoz-
nia kell az ország idősödő lakosságának el-
látására vonatkozó intézkedéseit. Tsai java-
solta egy nemzeti idősödési és egészségügyi 
kutatóközpont létrehozását is. 
2015 júniusában a Kínai Köztársaság kor-

mánya elfogadta a hosszútávú gondozási 
szolgáltatásokról szóló törvényt, mely biz-
tosítja a gondoskodás minőségét, univerzá-
lis, változatos és megfizethető szolgáltatáso-
kat fejlesztve, garantálva a gondozottak és 
gondozók méltóságát és érdekeit. A törvény 
2017 májusában lép majd életbe.

Kína Peking-Tajpej gyorsvasút terve 
ábránd: tajvani tisztviselők

Kína javaslata, hogy létrehozzanak egy 
gyorsvasúti összeköttetést Peking és Taj-
pej között ki van zárva – mondta Hsia Li-
yan, a Szárazföldi Ügyek Tanácsának mi-
nisztere március 8-án Tajpejben.

A tervezet valószínűtlen, nem csak tech-
nológiai értelemben, de politikailag is, vá-

laszolta egy parlamenti ülés szünetében 
feltett kérdésre. „Ez egy Tajvant érintő ügy, 
így ők [Kína] nem dönthetnek róla egyol-
dalúan.” mondta Hsia, hozzátéve, hogy ez 
Peking részéről mindössze hiú ábránd. A 
projektet a kínai 2016-2020-as nemzeti fej-
lesztési terv egyik vázlatában említették 
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meg, melyet Pekint március 6-án tett közzé. 
Egy március 7-i parlamenti ülésen a Köz-

lekedés- és Kommunikációügyi miniszter, 
Chen Jian-yu szintén hangsúlyozta, hogy 
Kína indítványa egy egyoldalú ötlet, melyet 
nem említettek Tajvan felé. Chen azt mond-
ta, egy ilyen projekt sosem került megvita-
tásra a két fél között, illetve őt soha nem ke-

resték meg Kínából ezzel kapcsolatban.
„Ez semmi más, mint szárazföldi Kína 

egyoldalú, szubjektív ötlete.” mondta Chen. 
„Semmilyen egyeztetés nem volt a két fél 
között, konszenzus pedig kimondottan 
nem.” Egy ilyen projektnek komoly politi-
kai vonatkozása lenne Tajvanon, nem csak 
az ő minisztériumát érintve, tette hozzá.

Egy egy tajvani cég által új, állatok szá-
mára kifejlesztett rákgyógyszer átment a 
kettős vak vizsgálatokon, így hamarosan 
bemutatásra kerül a nemzetközi piacon –
jelentette be a cég 2016. március 3-án. 

A kettős vak tesztek eredményei bizo-
nyították, hogy a Vetco Pharmaceutical ál-
tal kifejlesztett TD-B10 gyógyszer hatásos 
az állatok rákbetegségének kezelésében, 
mondta el a Vetco elnöke, James Chen a 
sajtótájékoztatón. A sikert 10 év kutatás és 
klinikai vizsgálat előzte meg, a cég most 
fogja benyújtani a kettős vak vizsgálatok 
eredményeit a Mezőgazdasági Tanácsnak, 
hogy jelentkezhessenek az állatgyógyszer 
minősítésre.

Tavaly az amerikai Élelmiszer és Gyógy-
szer Ellenőrző Hatóság (FDA) a TD-B10-t 
biztonságosnak minősítette más típusú ál-
lati kemoterápiákkal összehasonlítva, így a 
gyógyszernek jó esélye van, hogy FDA mi-
nősítést nyerjen, mondta Chen. A tervek 

szerint a Vetco az év második felére viszi a 
gyógyszert a nemzetközi piacokra, tette hoz-
zá.

A TD-B10 kettős vak tesztjeit a National 
Taiwan University, National Chiayi Uni-
versity és a National Pingtung University 
of Science and Technology Állatkórházai-
nak állatorvosai végezték 2015. január 19-től 
kezdve. A vizsgálatok rákos kutyák gyógyí-
tására fókuszáltak, mondta Chen.

Rákgyógyszer állatoknak – 
egy tajvani cég találmánya
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zetbiztonsági M
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A tajvani hajókiállítás segít a helyi 
jacht szektor növekedésében

Rekordösszegű, 1 milliárd NTD (30.4 
millió USD) megrendelésre számítanak a 
március 10. és 13. között megrendezett Taj-
van Nemzetközi Hajókiállításon a Kaoh-
siung Kiállító Központban (KEC), Tajvan 
déli részén.

10 ország 166 kiállítója lesz jelen 1,005 
standon – az idei, kategóriájának legna-
gyobb beltéri eseménye lesz Ázsiában, fe-
lülmúlva az első kiállítást 2014-ben. A meg-
nyitó ünnepségen az ROC alelnöke, Wu 
Den-yih elmondta, hogy az esemény súlya 

Tajvan idén  5.76 milliárd NTD-t külö-
nít el hazai fejlesztésű fegyverrendszerek 
kutatására és fejlesztésére, nyilatkozta a 
tajvani Nemzetbiztonsági Minisztérium 
március 9-én.

Az összeg 221%-kal magasabb, mint a ta-
valyi K&F költségvetés, írta a minisztérium 
a 2016-os terveiről szóló jelentésben, melyet 
a Törvényhozó Yuan Kül- és Nemzetbizton-
sági Bizottságához nyújtottak be. A forráso-
kat hajók, tengeralattjárók és repülőgépek 
építésére és fejlesztésére irányuló projek-
tek folytatására használják majd, valamint 
a helyi fejlesztésű jet fighter-ek és felfegy-
verzett CM-32-es járművek feljavítására, ír-

ták a jelentésben. A Nemzetbiztonsági Mi-
nisztérium a Tudományos és Technológiai 
Minisztériummal együtt dolgozva végrehajt 
egy 124.5 millió NTD akadémiai együttmű-
ködési projektet, és összesen 391.6 millió 
NTD-t fektetnek technológiai fejlesztési 
tervekbe a riport alapján. 

A minisztérium megjegyezte, hogy a Ke-
let-kínai- és Dél-kínai-tengeren fennálló 
területi viták okozta feszültségek és a kínai 
hadviselés közepette a környező országok 
mind növelik fegyvervásárlásra szánt védel-
mi kiadásaikat és a helyzethez igazítják ka-
tonai kiküldetéseiket, valamint közös ten-
geri hadgyakorlatokat hajtanak végre.

Tajvan 5.76 milliárd NDT-t költ 
fegyverfejlesztésre

Tajvan nemzetvédelmi minisztere, Gao 
Guang-chi március 9-én elmondta a tör-
vényhozóknak, hogy a katonaság 18,550 fő 
teljes munkaidős katonát toborzott 2015-
ben, ami az eredetileg kitűzött cél 132.5%. 
A maradni kívánó katonák aránya 73.2% 
volt, ami 11.8% növekedés az előző évihez 
képest. Tajvan fokozatosan áll át egy ön-
kéntes alapú katonaságra, mely következ-
tében a katonák száma a 2012-es 26,260-ról 
2015-re 40,452-re növekedett.
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tükrözi a kormányzati erőfeszítések sikerét 
a szektor-közi együttműködések létesítésé-
ben Tajvanon. A helyi jach iparág a világ 
legnagyobbja a 80-láb, vagy nagyobb mére-
tű modellek esetén, és 
még előbbre tör majd, 
ahogy halad előre, tette 
hozzá. 

Wu megjegyzéseit 
ismételve, a most meg-
választott alelnök Chen 
Chien-jen azt mond-
ta, Kaohsiung élen jár 
a helyi hajóépítő üz-
letben. A kikötőváros 
ad otthont 35 nemzeti luxusjacht építőből 
19-nek, az össz-kibocsátás 80%-át és az ex-
port 90%-t magáénak tudva. A szervező, a 
Tajvan Külkereskedelmi Fejlesztési Tanács 
(TAITRA) szerint a 4.5 hektáros KEC feltet-
te Kaohsiungot a térképre, mint top úti cél a 
nagyszabású ázsiai tengerészeti kiállítások 

körében. A város jachtgyártó és karbantar-
tó elosztóközponti hírneve alapján a TAIT-
RA a régió hajókiállításai szempontjából a 
stratégiai fontosságú metropolisszá tervezi 

kiépíteni Kaohsiungot.
A kiállításon összesen 

63, köztük tajvani, német, 
olasz, svéd és brit luxus-
jacht került bemutatásra. 
A 9 lábtól 122 láb hosszig 
terjedő hajók a Horizon 
City Marina központ 
belsejében találhatók, 
mely az első ilyen jellegű 
magántulajdonú létesít-

mény Tajvanon.
Ezen felül a központban találhatók ki-

állítások egyedi kiegészítőkkel, vas- és fé-
márúval és kapcsolódó technológiákkal, 
valamint rendeznek a tengeri üdülés és tu-
rizmus népszerűsítésére irányuló fórumo-
kat is.

Az USA nagyobb együttműködést 
szorgalmaz a nők ügyeiben

Az Egyesült Államok nagyobb együtt-
működést szorgalmaz Tajvannal a nők 
gazdasági és politikai részvételét érintő 
ügyek megoldásában, mondta egy, a női 
egyenjogúságért felelős amerikai külügy-
minisztériumi tisztviselő március 11-én.

Stephanie Foster, az amerikai külügymi-
nisztérium Globális Nőügyek osztályának 
szenior tanácsadója tajvani látogatásán el-
mondta, utazása célja, hogy részt vegyen a 
„Nők jólétének és lehetőségeinek növelése 
az ázsiai-csendes-óceáni régióban” című 
workshop-on, valamint hogy felmérje a két 
fél közötti együttműködés lehetséges terü-
leteit. Az amerikai kormányzat úgy hiszi, a 
nők és lányok jogaiba való befektetés bölcs 

döntés, idézve kutatásokat, melyek szerint 
azok a gazdaságok, ahol a nők és lányok 
jobb lehetőségekkel rendelkeznek, job-
ban teljesítenek. A workshop célja olyan 
témakörök körüljárása, mint az akadályok 
csökkentése, melyekkel a nők politikai és 
gazdasági részvételük során szembesülnek, 
mondta Foster. 

A workshop és sajtótájékoztató miatt 
szintén Tajpejbe érkezett Marjorie Margo-
lies, a Nemzetközi Nők Kampány elnöke, 
mely egy amerikai, a nők egyenlőségét pár-
toló csoport; valamint Valerie Biden Owens, 
a Joe Slade White and Company amerikai 
média stratégiai cég ügyvezető alelnöke. Di-
csérve a nők relatív magas részvételi arányát 
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Kérdés esetén kérjük írjon a taiwaninfo.hungary@gmail.com e-mail címre
MAGYARORSZÁGI TAJPEJ KERESKEDELMI IRODA

1088 Budapest, Rákóczi út 1-3./II.
tro.hu

Tajvanon, Margolies kifejezte abbéli remé-
nyeit, hogy a március 11-i workshop a kez-
dete lehet hasonló tajvani eseményeknek, 
melyek összehozhatnak különböző ország-
ból érkezett szakértőket és NGO-kat, hogy 
megtárgyalhassák a nők ügyeit. Reméli, 
hogy az elkövetkezendő öt évben Tajvan 
lehet a stratégiai központ, ahol az országok  
találkozhatnak, és megvitathatják a nőket 
érintő kérdéseket. Owens, az amerikai alel-
nök, Joe Biden testvére szintén hangsúlyoz-
ta a nők politikai részvételének fontosságát. 
Ő a bátyja kampánymenedzsereként dol-
gozott annak választási kampánya idején. 
„A szavazófülke az, amely a legnagyobb 
változást hozza el az életben” mondta. Lá-
togatásukra azt követően került sor, hogy 
Tajvanon januárban megválasztották az or-
szág első női elnökét, a Demokratikus Ha-
ladás Pártjának elnöknőjét, Tsai Ing-went, 
aki májusban kép hivatalba. Amikor a női 

elnökökről kérdezték a nyilvánosságban, 
Margolies azt mondta, a világ sok országá-
nak van női elnöke, hozzátéve, hogy a „ve-
zető hatalom igazi művészet”.  A workshop 
az USA-Tajvan Globális Együttműködési 
és Képzési Keretrendszer alatt létrehozott 
kezdeményezés, melyen keresztül a két or-
szág közösen léphet kapcsolatba regioná-
lis partnerekkel számos transznacionális 
ügyben – nyilatkozta a Tajvani Amerikai 
Intézmény (AIT), mely az USA érdekeit 
képviseli Tajvanon, kétoldalú diplomáciai 
kapcsolatok hiányában.

A workshop 16 résztvevőt gyűjtött össze 
olyan országokból, mint India, Indonézia, 
Thaiföld, Dél-Korea, Mianmar, Vietnám, 
Peru, Chile és a Fülöp-szigetek, hogy meg-
osszák tapasztalataikat, illetve ötleteiket, 
hogyan lehetne a nők szerepét javítani  –  
írta az egyik szervező, Tajvan Külügymi-
nisztériuma.

Tajvan megköszönte az amerikai kong-
resszus ajánlását, amely Tajvan megfigye-
lői státuszára vonatkozott az Interpolban 
– nyilatkozta a Külügyminisztérium már-
cius 15-én.

A Képviselők Háza március 15-én továb-
bított egy névtelen előterjesztést, amely Taj-
van megfigyelői státuszának megszerzésére 
vonatkozott. Tajvan „indokolatlan veszély-
ben van kirekesztettsége miatt„ – így nyi-
latkozott Ed Royce, a Képviselőház Külügyi 
Bizottságának elnöke. „Hozzáférésének is-
mételt megteremtése az Interpol törvényi 
végrehajtási infrastruktúrájához biztosíté-
kot jelent Tajvan számára az információs 

vérkeringésbe való csatlakozására, mely-
nek során információt szerezhet és oszthat 
meg a globális bűnüldözés szolgálatában” 
mondta Royce, sürgetve Barack Obama el-
nököt az aláírásra. Miután a Kongreesszus 
mindkét kamaráján átment, az előterjesztés 
a Fehér Házba kerül, ahol aláírása követke-
zik.

Az előterjesztés a külügyminisztert is 
felhívja, hogy a törvénybe iktatást követő 
90 napon belül küldje  meg az elért ered-
ményekről szóló jelentését. A ROC (Tajvan) 
teljes jogú tagja volt az Interpolnak egészen 
1964-től 1984-ig, amikor Kína kezdeményez-
te felvételét a szervezetbe.

Tajvan köszönetet mondott az USA 
kongresszusának az Interpol ajánlásért
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