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A 20. század második felében Tajvan a világ kulcsfontosságú gazda-
sági játékosainak egyikévé vált ipari rettenthetetlenségének köszön-
hetően. Most, a megnövekedett nemzetközi verseny és kereskedelmi 
liberalizáció fényében Tsai Ing-wen elnök asszony kormányzata szá-
mos kezdeményezést vázolt fel, melyek célja hogy a nemzet fókuszát a 
gyártástól az innováció felé mozgassa. Ennek az átalakulásnak a meg-
hajtására dolgoztak ki terveket, hogy hasznosíthassák a sziget bőséges 
fenntartható erőforrásait és ezen a folyamaton keresztül az országot a 

zöld energia technológia elosztó központjává változtassák.

A Gazdaságügyi Minisztérium 
(MOEA) kapta a feladatot, hogy meg-
tegye az első lépéseket a megújuló erő-
források által termelt elektromos áram 
arányának emelése felé a jelenlegi 
nagyjából 4 százalékról 20 százalékos 
szintre 2025-ig. Jelenleg Tajvan elekt-
romosságának nagy részét –körülbelül 
80 százalékát- fosszilis tüzelő anyagok, 
mint szén, gáz és olaj égetésével állít-
ják elő. A maradék 16 százalék a nem-

zet három aktív nukleáris erőműjéből 
származik, melyeket a kormányzat 
2025-ig szeretne megszűntetni. 
A legambiciózusabb tiszta energiára 

vonatkozó törekvések közé tartozik a 
napelemek felszerelésének és kimenő 
teljesítményének növelése, melyeknek 
Tajvan a második legnagyobb gyártója 
a világon. Lin Chuan miniszterelnök 
szerint a tervek célja, hogy a szigetet 
az energiát tekintve önellátóvá alakít-
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sák és serkentsék a hazai keresletet és 
foglalkoztatottságot. A projekt kezdeti 
kétéves fázisa 2016 júliusában kezdő-
dött meg azzal a kitűzött céllal, hogy 
1.53 gigawattal növelik Tajvan nape-
lem-kapacitását. 2025-ig a cél 20 GW 
napelem kapacitás felszerelése, amiből 
3 GW tetőkön elhelyezett panelekből, 
17 GW pedig a földre szerelt egységek-
ből származik majd.
Hogy tovább hasznosítsák Tajvan bő-

séges fenntartható erőforrásait, jelenleg 
is dolgoznak szélturbinák felállításán a 
Tajvan-szorosnál, mely a világ egyik leg-
jobb part menti szélforrása. A 2025-ös 
cél, hogy 3 GW part menti szélerő kapa-
citást építsenek ki. A cél felé mutató köz 
és magán stratégiai szövetségeket tavaly 
Novemberben kezdeményezték a MOEA 
Energia Hivatalának támogatásával, a 
CSBC Corporation Taiwan vezetésével. 

Tainan városát választották a nem-
zet zöld energia szektorának elosztó 
központjaként. Tavaly novemberben 
elindították a Shalon Zöld Energia 
Tudományos Város projektet a ku-
tatás és fejlesztés fellendítésének 
céljával. A zöld energia parkban 
tartott programok kezdetben négy 
fontos területre fókuszálnak majd, 
még pedig a generálásra, tárolásra, 
megőrzésre és az okos áramhálózat-
ra. A park ezen felül demonstrációs 
területként is fog működni az olyan 
környezetbarát technológiák, mint 
a vezeték nélkül tölthető elektro-
mos buszok, napelemes járművek és 
a zöld építészet számára. A terület 
meglévő technológiai tehetségei mi-
att Tainan városában található part 
szolgál majd az országos ipari zöld 
technológiai ökoszisztéma alapjául.

Forrás: Taiw
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A kormAny lehetoseget lAt tAjvAn 
közepkoru munkAeropiAcAbAn

Tajvan munkaerőpiac-részvételi mutatója a 45-64 évesek számára 62.42 
százalék volt tavaly, ami 2.41 százalékpontos emelkedést jelent egy évti-
zeddel azelőtthöz képest, bizonyítva a kormányzat azon erőfeszítéseinek 
hatékonyságát, mely ennek a korcsoportnak az aktivizálására irányulnak.

A korcsoportból összesen 4.23 mil-
lió embert alkalmaztak 2016-ban, ami 
65,000-el, vagyis 1.57 százalékkal ma-
gasabb az előző évi adatokhoz képest. 
A munkával rendelkező férfiak és nők 
száma 25.08 és 54.53 százalékkal nőtt 10 
évvel ez előtthöz képest ebben a sor-
rendben, a Munkaügyi Minisztérium 
(MOL) által június 19-én közzétett sta-
tisztikák alapján.

Nagyjából 2.51 millióan döntöttek úgy, hogy 
kimaradnak a munkaerőpiacról, melyek 
legfőbb okai az otthonteremtés, idős kor és 
anyagi függetlenség, ebben a sorrendben. 
Egy MOL hivatalnok szerint a nők kiemel-
kedő eredménye leginkább az oktatás kiter-
jesztésében, valamint a a munkaerőpiacra 
való belépést iránt és a hivatásos karrier 
kiépítésére mutatott hajlandóságban bekö-
vetkezett javulásnak tudható be. „Ez kimon-
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dottan bátorító, tekintve a Tajvan csökkenő 
születési rátájának és a gyorsan öregedő tár-
sadalomnak köszönhetően elüresedő helyi 
munkaerőpiacot, melyek számos kihívást 
támasztanak,” tette hozzá. A minisztérium 
számos lépést tesz, hogy fellendítse a közép-
korú dolgozók számát a munkaerőpiacon. 
Ezek közé tartozik a munkakeresők számára 
hivatásos képzések biztosítása, valamint a 
foglalkoztatás segélyezése.
Az egyik kulcsfontosságú kezdeményezés 

a középkorúak munkavállalásáról szóló tör-
vény, melynek célja a lehetséges munkavál-

lalási akadályok megszüntetése, valamint 
egy barátságosabb munkakörnyezet kiala-
kítása ennek a korcsoportnak a számára. A 
MOL által írt törvény várhatóan az év végére 
kerülhet a kabinet elé elfogadásra.
„Azonban sok munka vár még ránk,” mond-

ta a hivatalnok, hozzátéve, hogy az ország 
munkaerő részvételi aránya a 60-64 évesek 
számára alacsony más országokéhoz képest. 
A MOL statisztikái felfedik, hogy a csoport 
36.4 százaléka volt foglalkoztatott Tajvanon a 
japán 65.8 százalékhoz, dél-koreai 61.5 száza-
lékhoz és amerikai 55.8 százalékhoz képest.

Forrás: Focus Taiw
an, Kép: w

w
w

.inventaipei.com
.tw

Szeptemberben tartják tajpeji 
nemzetközi találmány Show-t

A 2017-es Taipei International Invention Show and Technomart, Ázsia leg-
nagyobb feltaláló show-ját A Tajpej Világkereskedelmi Központ 1-es számú 
Kiállítási Termében rendezik meg szeptember 28 és 30 között, mondta a Taj-

vani Külkereskedelmi Fejlesztési Tanács (TAITRA) június 19-én.

A Külkereskedelmi Hivatal és a TAITRA 
által rendezett eseményen várhatóan több 
mint 550 kiállító vesz részt idén, nagyjából 
2,000 találmányt bemutatva. A TAITRA 
szerint a három napos esemény valószínű-
leg több mint 60,000 hazai és külföldi lá-
togatót csábítana legalább és célja, hogy 
a gyártók és feltalálók számára egy olyan 
platformot biztosítson, ahol eszmecseré-
ket folytathatnak innovatív technológiák-
ról és megbeszélhetik a szabadalmak ke-
reskedelmi forgalomba hozását. Ezen felül 

a kiállítás ideje alatt versenyt is rendeznek 
a találmányok számára.
A show-n számos különböző fajta termék be-

mutatásra kerül a mezőgazdasági termékektől 
a vegyszereken, textileken, szerszámokon és 
szórakoztató elektronikai termékeken keresz-
tül a számítógépes hardverekig és szoftverekig.
Az idei feltaláló show az eCommerce Expo 

Asia 2017 rendezvénnyel együtt kerül megren-
dezésre, ami a ’big data’, e-kereskedelem és 
startup témákban hoz el kiállításokat és fóru-
mokat a látogatók számára.

http://www.inventaipei.com.tw/en_US/index.html


A MunkAnélküliség két éves 
negAtív csúcson, 3.66%

Biciklifesztivál a világítótorony 
népszerűsítésére

Tajvan munkanélküliségi rátája 0.01 százalékpontot esett az előző hó-
naphoz képest, 3.66 százalékra májusban, ami a legalacsonyabb az el-
múlt két évben, a kormányzat által június 22-én megjelentetett statisz-
tikák szerint. A májusi adat az egy évvel azelőtti májusi értékhez képest 
0.18 százalékkal volt alacsonyabb, közölte a Költségvetési, Számviteli és 

Statisztikai Főigazgatóság (DGBAS).

A DGBAS azt mondta, a szezonális kor-
rigálásokat követően a legutóbbi munka-
nélküliségi ráta 0.01 százalékponttal fel-
jebb állt az előző hónaphoz képest, 3.79 
százalékkal. 431,000 dolgozó volt munka 
nélkül májusban, ami 1,000 fővel, vagyis 
0.23 százalékkal kevesebb, mint április-
ban, mutatják az adatok.
Pan Ning-hsin, a DGBAS cenzus osztá-

lyának igazgatóhelyettese azt mondta, a 
legutóbbi foglalkoztatási adatok azt mu-
tatják, hogy a helyi munkaerőpiac stabil 
maradt egy olyan időben, amikor a hazai 
piac a fellendülés útján áll. Hozzátette, a 
májusi munkanélküliségi ráta a legala-
csonyabb a 2015 májusi értékekhez képest, 
amikor 3.62 százalékos szinten állt. Taj-

van gazdaságát fellendítették a növekvő 
globális keresetnek köszönhetően javuló 
exportok: az országból kifelé irányuló el-
adások az ország bruttó nemzeti összter-
mékének 60 százalékát teszik ki.
A DGBAS megemelte előrejelzését 

Tajvan bruttó nemzeti össztermékének 
(GDP) növekedését illetően 2.05 száza-
lékra a korábban becsült 1.92 százalékról.
Januártól májusig a munkaerő részvé-

teli aránya átlagosan 58.73 százalék volt, 
ami 0.08 százalékkal magasabb az előző 
év ugyanezen periódusában mért érté-
kekhez képest. 11.32 millió állt alkalma-
zásban, ami 0.70 százalékkal magasabb 
az egy évvel korábbihoz képest, tette 
hozzá a DGBAS.

Az eseménysorozat részét képező biciklis 
túra júlis 15-én indul a Sandiaojiao (Cape 
Santiago) Világítótoronytól – Tajvan legke-
letibb pontjáról. Hasonló programokat ren-
deznek az Eluanbi Világítótoronynál Tajvan 
déli csücskénél szeptember 2-án és a nyuga-
ti csücskénél szeptember 16-án, árulta el a 
hivatal. Az első állomás június 24-én indult 
a Fugueijiao Világítótoronynál a sziget leg-
északibb pontján.

A hivatal szerint a résztvevőknek lehe-
tősége lesz egy rövid biciklis túrát tenni a 
világítótorony körül, vagy választhatják a 
szigetkerülő túrát, felfedezve Tajvan part-
menti szépségét. A rendezvény részeként 
rendezik még meg a Tajvan KOM Kihívást 
október 20-án. A 150 kilométeres hegyi me-
net a keleti parti Hualien-től a közép-tajvani 
Hehuan-hegyig tart, mondták a szervezők. 
Egy másik esemény a Formosa 900, egy a 

Forrás: Focus Taiw
an

A Tajvani Turisztikai Hivatal a Tajvani Biciklifesztivál részeként 
népszerűsíti idén a világítótorony-turizmust.



sziget-szerte tartó verseny, melyben szá-
mos csapat indul különböző városokból, és 
egyenként egy 900 kilométeres kört kell te-
kernie 9 nap alatt, november 4 és 12 között, 
árulták el a szervezők. 
A Sun Moon Lake „Come! Bikeday” no-

vember 11-12-én kerül megrendezésre, ha-
zai és külföldi biciklistákkal a világ egyik 
legszebb biciklis útján a szervezők szerint, 
akik hozzátették, hogy szeptember 23 és 
október 1 között az „0K Taiwan-Floral City 
Biking Festival” is megrendezésre kerül 

Taichung városában, az alacsony szénki-
bocsátású turizmus népszerűsítésére tett 
erőfeszítések jegyében.
Az éves Tajvani Biciklifesztivált, az ország 

legfontosabb kétkerekes fesztiválját a Tu-
risztikai Hivatal, a Tajvani Kerékpárszövet-
ség, a Tajvani Kerékpár Exportőrök Szövet-
sége és a Sun Moon Lake Nemzeti Tájkép 
Területi Testülete szervezi.
További hírekért és az eseményekre való 

regisztrációért látogass el a Tajvani Bicikli-
fesztivál hivatalos honlapjára.

A kormány bővíti Az Azonos neműek 
regisztrációs jogAit

Július 3-tól az azonos nemű pároknak lehetőségük van 
arra, hogy hivatalos partnerekként legyenek bejegyezve 
Tajvan legtöbb adminisztratív kerületében, lakóhelyüktől 

függetlenül – közölte a Belügyminisztérium.

A hamarosan érvényét vesztő szabályozás 
alapján az azonos nemű, legális partnerséget 
kérvényező pároknak azonos adminisztratív 
terület lakosainak kell lenniük. A Belügymi-
nisztérium június 21-én azt mondta, megszűn-
tetik ezt a korlátozást annak érdekében, hogy 

védelmezzék a leszbikus, meleg, biszexuális 
és transznemű állampolgárokat.
Az új szabályozást minden lakcím-bejelen-

tő irodában, mindenhol alkalmazni fogják, 
kivéve azokban, melyen nem bocsátanak ki 
azonos neműek partnerségéről szóló bizo-

Forrás: Taiw
an Today

Forrás: Focus Taiwan, Tajpej Magyarországi Képviseleti Iroda, Kép: a Tajvani Turisztikai Hivatal tulajdona

http://taiwanbike.tw/default.aspx%3Flang%3D2
http://taiwanbike.tw/default.aspx%3Flang%3D2


nyítványt. Jelenleg öt város és megye van Taj-
vanon, mely nem fogadja el az azonos nemű-
ek partnerségét, név szerint Hualien megye, 
Keelung város, Penghu megye, Taitung me-
gye és Yunlin megye.
A Belügyminisztérium statisztikái szerint 

több mint 2,000 azonos nevű pár regisztrált 
partnerséget Tajvanon májusig, 1,703 női és 
439 férfi párral. A regisztráció lehetővé teszi 
a partnerek számára, hogy családgondozási 
szabadságot vegyenek ki, valamint hogy bele-
egyezési nyilatkozatot írjanak alá orvosi vész-
helyzetek esetén. A kormányzat azon dolgo-
zik, hogy megfelelő változtatásokat dolgozzon 
ki a Polgári- és Büntető Törvénykönyvekre az 
azonos neműek házasságát illetően. Egy júni-

us 21-i kabinet ülések a Végrehajtó Yuan főtit-
kára, Chen Mei-ling azt mondta, a kormány-
zat célja, hogy olyan szabályozásokat hozzon 
létre, amelyek alatt a házasság minden formá-
ja egyenlő védelmet élvez a törvény által.
Az Alkotmánybíróság májusi ítélete értelmé-

ben intézkednek a Polgári Törvénykönyv azo-
nos neműek házasságát tiltó rendelkezéseit, 
melyek megsértik az emberek a szabadon 
való házasodásra való, illetve egyenlőséghez 
való jogát, melyeket a Kínai Köztársaság (Taj-
van) Alkotmánya garantál.
A bíróság arra kérte a Törvényhozást, 

hogy módosítsa vagy iktassa törvénybe a 
vonatkozó törvényeket a rendelet értelmé-
ben, két éven belül.

tajvan megtartotta elsoseget 
az emberkereskedelem elleni harcban

Az egyes szintű országok teljesítik az 
emberkereskedelem felszámolásához 
szükséges minimum követelménye-
ket, mely a ROC (Tajvan) esetében az 
üzérkedés valamennyi formáját érintő 
komoly és következetes kormányin-
tézkedések eredménye, elsősorban az 
elkövetők letartóztatásával, a közfi-
gyelem felhívásával.
A 36 egyes szintet (Tier 1) elért or-

szág közül mindössze Tajvan, Auszt-
rália, Új-Zéland és Dél-Korea került 

be a csendes-óceáni államok közül. A 
szomszédos Japán és Szingapúr ket-
tes szinten állnak, Hong Kong a kettes 
szint próbalistáján szerepel, míg szá-
razföldi Kínát a hármas szintre sorol-
ták vissza.
 Az analitika arról is beszámol, hogy  

2016-ban Tajvan 134 üzérkedéssel ösz-
szefüggő nyomozást folytatott, 128 el-
járást indított és 56 ítéletet szabott ki. 
Ezen kívül 263 áldozat azonosítása, ab-
ból 240 fő elszállásolása megtörtént. A 

Az amerikai Külügyminisztérium évente közreadja az emberkeres-
kedelem elleni küzdelemben élen járó országok listáját, melyen – 
2017-et is hozzáadva – nyolcadik éve Tajvan is szerepel, derült ki a 

június 27-én nyilvánosságra hozott analitikából. 

                                                ៸៸ ៸  ៸



kormány új 
szabályozást 
vezetett be, 
amely alap-
ján a külföl-
diek halász-
ként történő 
foglalkozta-
tásához ál-
talános meg-
á l l a p o d á s 
és ellátás 
fűződik. A 
tajvani em-
b e r ke re s ke -
delem meg-
e l ő z é s é r ő l 
és felügye-
letéről szóló 
törvény hasznossága azonban kérdé-
ses, tekintettel arra, hogy az eljárá-
sok nagyobb részét más jogszabályok 
alapján foganatosították, valamint 
az, hogy a szabadságvesztésre ítéltek 
rendre 12 hónapnál kevesebbet voltak 
börtönben. Válaszként a Nemzeti Be-
vándorlási Hatóság (National Immig-
ration Agency, NIA) üdvözölte a dön-
tést, hozzátéve, hogy az alátámasztja 
a kormány négyágú üzérkedés-ellenes  
stratégiáját: megelőzés-megtorlás-vé-
delem-együttműködés. Külön figyel-
met kapnak a jelentéshez fűzött aján-
lások, melyekről említést tesz majd a 
következő hónapban Tajpejben meg-

r e n d e z é s r e 
kerülő em-
b e r ke re s ke -
delem elleni 
küzdelemről 
szóló works-
hop is.
A Külügy-

m i n i s z t é r i -
um emel-
lett Allison 
Lee-t, az 
Yilan-i Be-
v á n d o r l ó 
H a l á s z o k 
U n i ó j á n a k 
f ő t i t k á r á t 
tüntette ki 
a “Modern 

rabszolgaság elleni harc hőse” díjjal, 
elismerve a külföldi halászok jogaiért 
tett erőfeszítéseit. Ő az első tajvani, 
aki ezt az elismerést kiérdemelte.
Lee díjazása köszönhető többek között 

“rendíthetetlen kitartásának, mellyel 
a tajvani illetőségű hajókon dolgozó 
külföldi halászok érdekeit képvisel-
te; vezető szerepének az első külföldi 
munkavállalókat védő szakszervezet 
megalapításában; valamint álhatatos 
munkájának, mellyel sok kiszolgálta-
tott, elnyomott idegennek adott bátor-
ságot, folyamatos együttműködésben 
a hatóságokkal és a nyilvánossággal,” 
olvasható az indoklásban.

Forrás: Taiw
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Új Energ ia Modell

Tajvan energiagenerátor szektora egy kiegyensúlyozottabb jövő felé halad az or-
szág szintű újjáépítő kezdeményezéseknek köszönhetően.

Taiwan Review
Pat Gao írása

A nemzet első ultra-szuperkritikus szé-
négető generátora New Taipei City Linkou 
Erőművében kelt életre 2016 októberében. 
Az új készülék installációja az első lépése 
volt azon erőfeszítéseknek, hogy kicserél-
jék az erőmű két tizenéves, 300 megawatt 
kapacitású generátorát, három fejlettebb 
modellre. Az ultra-szuperkritikus model-
lek magasabb hőmérsékleten és nyomással 
működnek, mint a normál generátorok és 

akár 45 százalékkal is hatékonyabbak lehet-
nek. Az újítások az erőmű kapacitását 2.4 
gigawattra emelik, miközben csökkentik a 
kibocsátást az alacsonyabb kilowatt-órán-
kénti szénfogyasztásnak köszönhetően. 
Chun Wen-chen, az állami tulajdonú 
Taiwan Power Co. (Taipower) elnöke sze-
rint „a generátorok hasonlóan működnek, 
mintha természetes gázt égetnének,” ami az 
egyik legtisztább fosszilis üzemanyag.

New Taipei City Linkou Erőművében megkezdte működését Tajvan első ultra-szuperkritikus szénégetésű generátora 2016 októberében. 
(A kép a Taiwan Power Co. tulajdona)



Jelenleg a fosszilis üzemanyagokkal műkö-
dő energia állomások a nemzet energiájának 
nagyjából 80 százalékát termelik ki. A Tajvant 
alacsony szénkibocsátású társadalommá való 
átalakítására irányuló törekvések részeként a 
kormányzat célja a szén égetésével előállított 
elektromosság arányának a jelenlegi 37.7 szá-
zalékról 30 százalékra való csökkentése 2025-
ig. A földgáz használatával előállított energia 
arányát pedig 35.1 százalékról 50 százalékra 
emelnék ezen idő alatt, az olajt égető telepeket 
pedig teljesen megszüntetnék. A maradék 20 
százalékot pedig biomassza, víz-, nap- és szé-
lenergia források biztosítanák, amik jelenleg 
a nemzeti ellátás nagyjából 4 százalékát adják, 
valamint új megújuló energiaforrások, mint a 
geotermál energia.

Felelősségteljes egyensúly
Tajvan elektromosságának nagyjából 16 száza-

lékát a nemzet három aktív nukleáris erőműve 
termeli. A negyedik egység építését 2014-ben 
felfüggesztették a közvélemény atomenergiával 
szembeni növekvő aggodalmainak következté-
ben. Tsai Ing-wen elnökasszony kormányza-
tának célja a nukleáris energiahasználat teljes 
felfüggesztése 2025-ig, az környezetvédelmi tör-
vény 23-as cikkével összhangban, jegyezte meg 
Lin Chuan-neng, a Gazdaságügyi Minisztéri-
um alá tartozó Energia Hivatal (BOE) főtitkára.
A 2002-ben életbe léptetett törvény előírja, 

hogy „a kormányzatnak ki kell jelölnie terveket 
azt illetően, hogy Tajvan fokozatosan nukleáris 
energia-mentes országgá váljon.” Lin számára 

ezekhez a tervekhez hozzá tartozik a hagyomá-
nyos és megújuló energiaforrások kiegyensú-
lyozott keverékének elérése, hogy biztosítsák a 
stabil ellátást, miközben csökkentik a kibocsá-
tást.
Annak érdekében, hogy kiterjesszék a föld-

gáz használatát az országban, egy harmadik 
folyékony földgázt fogató terminál, melyet a 
tervek szerint az állami tulajdonú energiaszol-
gáltató, a CPC Corp. Taiwan fog megépíteni. 
Az észak-tajvani Taoyuan városban található 
part menti Guantang Ipari Parkban helyez-
kedik majd el, közel a Datan Erőműhöz, ami 
a legnagyobb gáz-tüzelésű energia állomás az 
országban.
„A hagyományos energiaforrásokat a lehető 

leghatékonyabb módon kell használnunk,” 
mondta Lin. Például, a három fejlett, egyenként 
892.6MW teljesítményű, kombinált ciklusú 
turbinát szerelnek fel a gáz-tüzelésű Tongxiao 
Erőműbe a közép-tajvani Miaoli megyében, 
melyek közül az első idén júliusban kezdi meg 
kereskedelmi működését. A kombinált ciklu-
sú egységek több energiát termelnek, mint a 
sztenderd generátorok, azáltal, hogy mind a 
földgázt, mind a rendszerben keletkező gőzt 
hasznosítják.
A kormány ezen kívül „nagyobb hangsúlyt 

helyez a keresleti oldalra azáltal, hogy például 
megpróbálják csökkenteni a csúcsterhelést,” 
tette hozzá Lin. A Taipower tervezett lépései 
között a csúcsidőben való energiafogyasztás 
visszafogására van egy program, mely bevon-
ja a közvélemény érdeklődő tagjait, hogy egy 
okos mérő eszközt szereljenek fel otthonaik-
ban a fogyasztási adatok összegyűjtésére. A 
jelentkezők kedvezményt kapnak a következő 
számlájukra, az összegyűjtött információt pe-
dig egy fejlettebb mérési infrastruktúra kiépí-
tésére használják majd. Ezen felül szeretnék 
javítani az energia menedzsmentet és a tárolási 
kapacitásokat is.

A piac liberalizációja
A termelési és tárolási technológia javítá-

sára irányuló törekvésekkel ellentétben az 

Egy szélenergia telep, melyet a Taipower épített Penghu szigetének Baisha községében. 
(A fénykép a Taiwan Power Co. tulajdona)
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energiatörvények és szabályozások módosí-
tása vitatott téma. A központi kérdés, mely-
lyen a törvényhozóknak szembe kell nézni-
ük a piac liberalizációjának kérdése.
Évtizedekig a Taipower uralta a belföldi 

elektromos szektort, döntéshozatali kont-
rollt gyakorolva a termelés, átvitel és elosztás 
felett. Az Elektromossági Törvény változtatá-
sa, amit januárban fogadott el a törvényho-
zás, a cél monopóliumának megszűntetését 
célozza, hogy kiépítse az utat számos más 
szolgáltató, az átviteli hálózatok fair hasz-
nálata és a fogyasztók szabad választása szá-
mára. A felvetett változtatások engedélyezik 
a megújuló energiavállalkozások számára, 
hogy termeljenek, eladjanak és küldjenek 
elektromosságok klienseik számára, a zöld 
energiafejlesztés számára is kifizetődő kör-

nyezetet teremtve Lin szerint. A Taipower 
marad továbbra is a legfőbb energia szolgál-
tató egyelőre, azonban a céget fokozatosan 
átalakítják két külön céggé: az egyik az áram 
generálásáért, a másik pedig az elosztásáért 
lesz felelős. Azonban vannak olyanok, mint 
a pro-reform aktivista Gao Ru-ping, akik 
komoly aggodalmakat fogalmaznak meg 
a liberalizációs folyamattal szemben. Gao, 

aki a Tajvan Megújuló Energia Szövetség 
(TRENA) elnöke azt mondta, nem lehet iga-
zán nyitott a piac, ha továbbra is a Taipower 
kontrollálja az elektromosság átviteli rend-
szereket országszerte, amely valószínűnek 
tűnik a közeljövőt illetően. A közlekedési há-
lózatokhoz hasonlítva a rendszereket Gai azt 
mondta ez olyan, mint ha bár autókat szaba-
don lehetne gyártani, a Taipower döntené 
el, melyikek használhatják az autópályákat. 
A 2015 közepén Tajpejben alapított TRENA 
összehozza a tudományos élet, valamint az 
üzleti és privát szektor tagjait. A már hosszú 
ideje anti-nukleáris aktivista Gao hisz benne, 
hogy a megújuló energia lesz a legnagyobb 
hajtóereje a következő ipari forradalomnak, 
és hogy a zöld energia fejlesztése új közössé-
gi reneszánszot hozhat el Tajvan számára.

Datun-hegy, a Yangmingshan Nemzeti Park szívében Tajpej és New Taipei City 
határán, geo termál forrásokkal rendelkezik, melyeket elektromosság előállítására 

használhatnak. (Fénykép: Huang Chung-hsin)

New Taipei City Linkou Erőműve  (A fénykép a Taiwan Power Co. tulajdona) 


