
A Gazdaságügyi Minisztérium finanszírozza az okos 
város projektet

Tervek szerint a Gazdaságügyi Minisztérium fi-
nanszírozni fogja a jövő évben kezdődő okos város 
pályázat helyi megvalósításait, Taiwan negyedik ge-
nerációs (4G) vezeték nélküli szolgáltatásainak fej-
lesztése keretében.

A három éves projekt, melynek célja, hogy „érett 
üzleti modelleken” alapuló okos városokat építsen 
ki, lehetőséget nyújt a telekommunikációs és infor-
mációtechnológiai irányítóknak, hogy támogatások-
ra pályázzanak 4G-s alkalmazások használatához 
olyan területeken, mint a biztonság, egészség-me-
nedzsment, pénzügyek, szórakoztatás, közlekedés 
és szállítás.

Az 5.181 milliárd NT$-os tervezett költségvetés 
a minisztérium okos város projektjére egy 15 mil-
liárd NT$-os alap része, melyet a kormány Tajvan 
Dél-Koreához való 4G-s felzárkóztatására hozott 
létre.

Az okos város fejlesztést mindenképpen felülről 
lefelé haladó megközelítéssel kell kivitelezni, ala-
pos előkészületekkel, hogy egyenként célozzák meg 
a különböző szükségleteket. Így minden városnak 
eltérő fejlődésen kell keresztülmennie, hogy külön-
böző céljaikat elérhessék: okos közlekedés azokon 
a területeken, ahol a közlekedési dugók jelentenek 
problémát, vagy például árvízvédelem az árvízve-
szélynek kitett területeken.

A projekt teljes költségvetése: 5.181 milliárd NT$
Első év: 2.466 milliárd NT$

Második év: 1.305 milliárd NT$
Harmadik: 1.410 milliárd NT$

Okos város
Definíció:

Fejlett városi terület, mely fenntartható gazdasági fej-
lődést és magas életszínvonalat hoz létre, több kulcs-
fontosságú területen jeleskedvén, mint a gazdaság, 
mobilitás, környezet, életmód, önkormányzatok. Az 
ezeken a területeken nyújtott kiváló teljesítmény erős 
humán és szociális tőke segítségével és/vagy ICT (in-
formáció- és kommunikációtechnológiai) infrastruk-
túra kiépítésével érik el.
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APEC 
   A fenntArthAtó gAzdAsági fejlődésért Az ázsiA-Csendes-óCeáni régióbAn

Timeline of  
APEC meetings

1989 Ausztrália, Canberra
1990 Szingapúr, Szingapúr
1991 Dél-Korea, Szöul
1992 Thaiföld, Bangkok
1993 Egyesült Államok, Seattle
1994 Indonézia, Bogor
1995 Japán, Osaka
1996 Fülöp-szigetek, Subic
1997 Kanada, Vancouver
1998 Malajzia, Kuala Lumpur
1999 Új-Zéland, Auckland
2000 Brunei, Bandar Seri Begawan
2001 Kína, Shanghai
2002 Mexikó, Los Cabos
2003 Thaiföld, Bangkok
2004 Chile, Santiago
2005 Dél-Korea, Busan
2006 Vietnám, Hanoi
2007 Ausztrália, Sydney
2008 Peru, Lima
2009 Szingapúr, Singapore
2010 Japán, Yokohama
2011 Egyesült Államok, Honolulu
2012 Oroszország, Vladivostok
2013 Indonézia, Bali
2014 Kína, Peking

Gazdaságok csatlakozásának éve
 1989 1991 1993 1994 1998

Az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) 
egy regionális gazdasági közösség 21 különféle gazdaság részvéte-
lével. Céljuk a régión belül a gazdasági növekedés és jólét továb-
bi fokozása, és az ázsiai és csendes-óceáni közösség erősítése. Az 
APEC-et Ausztráliában alapították 1989-ben, Ausztrália korábbi 
miniszterelnöke, Bob Hawke szöuli (Dél-Korea) beszédét követő-
en. 1992-ig az együttműködés azonban még inkább hasonlított ran-
gidős vezetők informális találkozójára, valamint miniszteri szintű 
dialógusra – 1993-ban végül az Egyesül Államok korábbi elnöke, 
Bill Clinton alakította ki a gyakorlatot, mely alapján az APEC a gaz-
dasági vezetők éves találkozójává vált.

Az APEC célja, hogy szabad és nyitott kereskedelmet és befek-
tetési rendszert hozzon létre az ázsiai és csendes-óceáni régióban, 
hogy egy olyan üzleti környezetet támogasson, mely jobb gazdasági 
lehetőséget biztosít még több ember számára. Keményen dolgoznak 
rajta, hogy csökkentsék a tarifákat és egyéb kereskedelmi akadá-
lyokat a régióban, valamint hogy hatékony belföldi gazdaságokat 
hozzanak létre az export drasztikus növelésével. Így céljuk a gazda-
ságok segítése, hogy új munkahelyeket hozhassanak létre, és több 
lehetőséget biztosítsanak a nemzetközi kereskedelemnek és befek-
tetéseknek. Bár továbbra is meg kell küzdeniük a tagállamok pro-
tekcionizmusával, mely magasan tartja az árakat, és akadályt jelent 
az együttműködés szempontjából.  A szabad és nyitott kereskedelem 
segítene a gyártási költségek csökkentésében, mely olcsóbb árakat, 
és jobb minőségű termékeket és szolgáltatásokat eredményezne – 
így közvetlen hasznot jelentve mindenkinek. 

Az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés fejlődése

2014-ben a Kínai Népköztársaság rendezi az éves APEC csúcstalálkozót, a Gaz-
dasági Vezetők Hetét, a szervezet alapításának huszonötödik évfordulóján. Ma 
elnök Vincent Siew korábbi elnökhelyettest jelölte Tajvan képviseletére a találko-
zón, mely fontos szerepet tölt be a Kínai Köztársaság nemzetközi részvételében. 
Az APEC tagjai nem államok, hanem gazdaságok, mely lehetőséget ad Hong-
kongnak és Tajvannak, hogy független részvevőként képviseljék magukat – Kína 
ellenzése nélkül. 

A globális és regionális gazdasági integráció a kormány politikájának kulcsfon-
tosságú eleme, valamint a novemberi APEC találkozó témája is – nyilatkozta Ma 
Wei-kuo, az elnöki iroda szóvivője – Siew, aki ezen a téren kiemelkedő szakérte-
lemmel bír, dicsőséggel fogja képviselni az elnököt és a nemzetet ezen az esemé-
nyen.

Korábbi elnökhelyettes
Vincent Siew



Szorosabb regionális együttműködés
Október 15-én szerdán nyitották meg a tajvani haditengerészet által szervezett  ’Sea Lines of Communi-

cation’ konferenciát Tajpejben, melyen külföldi és helyi szakértők gyűltek össze megvitatni a tengerészeti 
biztonság és együttműködés kérdését az Ázsiai és Csendes-óceáni térségben.

Összesen 22 külföldi szakérő érkezett Ausztrália, Malajzia, Szingapúr, Japán, Dél-Korea, India, Indonézia 
és Vietnám országából, valamint az Egyesült Királyságból és az Egyesül Államokból.  A kétnapos szemi-
nárium részvevői olyan témákat vitattak meg, mint a regionális konfliktus megelőzés, az újfajta tengerészei 
biztonsági fenyegetések, valamint, hogy hogyan lehetséges a térség humanitárius segélyezésének megerő-
sítése.

Csendes-óceáni szigetek vezetői programja 
Tajvannal

Október 13-án Tajpej városá-
ból elindult a Csende-óceáni szi-
getek vezetői programja a tajva-
ni kormány, a régió országaival 
való együttműködés szorosabbra 
fűzésére irányuló erőfeszítései-
nek alátámasztásaként. 

Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy az Egyesül Államok Kelet-Nyugat Központjával együtt rendezhetjük 
ismét ezt a programot. – mondta a külügyminiszter-helyettes Vanessa Shih az ünnepélyes megnyitón.

Ez a kezdeményezés megerősíti a szoros együttműködést és kapcsolatot Tajvan, az Egyesült Államok és 
a Csendes-óceáni szigetországok között.  Ez a kormány kelet-kínai tengeri békekezdeményezésnek szintén 
kulcsfontosságú eleme, ami illusztrálja a béke és stabilitás fenntartásához való elkötelezettségünket a térség-
ben.

Az új kezdeményezés lehetőségek nyújt a térségben egyének számára, hogy fejlesszék vezetői képességei-
ket és kiépítsék a fiatal vezetők hálózatát, akik majd hozzájárulnak a Csendes-óceánon, Ázsián és az Egyesült 
Államokon átívelő, hosszantartó kapcsolatok fenntartásához. Második évében a PILP Pacific Islands Leader-
ship Program) célja akár 125 fiatal vezetőnek lehetőséget adni, hogy gyakorolhassák a vezetői képességeiket 
és népszerűsítsék az együttműködést mind kulturális, földrajzi, valamint intézményi környezetben.

Csendes-óceáni szigetek Női Vezetői Program
A PILP-pel együtt a Kelet-Nyugat Központ 

meghirdette a program kimondottan nőknek szó-
ló változatát, mely a WIL (Women in Leadership) 
nevet kapta. Célja egy hálózat kiépítése, melyben 
női vezetők dolgoznak a nőknek napjainkban fon-
tos ügyeken – amilyen a felhatalmazás kérdése is. 
Erre terveznek projekteket, adott közösségek szá-
mára.

A WIL program keretében a résztvevők együtt 
tapasztalják meg a vezetői feladat részleteit, egy-
mást erősítve, miközben ehhez megkapnak min-
den szükséges támogatást. A program legfőbb 
célja, hogy a kivitelezett specifikus projekten ke-
resztül a nemi kérdéssel kapcsolatok problémákra 
pozitív hatással legyen, és regionális szinten válto-
zást hozzon – fiatal női vezetők által.

WIL Első Generációs Résztvevők 2013-ban
Ebben az évben a programot Honolulun rendezték, 

október 6-35, 12 kiválasztott résztvételével



Utazás
Tajvanon

Lényegtelen, milyen jellegű helyet keres, Taj-
vanon mindent megtalál. Tajpej nyüzsgő met-
ropolisza több száz látnivalóval szolgál minden 
oda látogatónak. Múzeumok, éttermek, Bitan 
festői szépsége és idilli nyugodtsága, a Daan 
Parkban fel-alá szaladgáló mókusok, a csodála-
tos kilátás a városra az Elefánt-hegyről, a világ 
második legmagasabb épülete, a Taipei 101, a 
nyüzsgő éjszakai vásárok, Beitou meleg vizű 
forrásai, és még rengeteg egyéb. 

 A látogatók hamar felfedezhetik, hogy Taj-
van egész évben izgalmas ünnepek sorát kí-
nálja, mint a lámpás fesztivál, a Mazu (A Ten-
ger Istennője) Kulturális Fesztivál, a Szellem 
Fesztivál vagy az őslakosok szüreti fesztiváljai, 
csak hogy néhányat kiemeljünk a megszámlál-
hatatlan ünnepek sorából.

Azonban találhat még országszerte rengeteg 
kiránduló utat is, láthat hatalmas vízeséseket, 
megmászhatja Közép-Tajvan hegyeit, vagy 
akár egyszerűen elveszhet a Taroko völgy rej-
télyes szépségeiben. 

Mindössze néhány óra vonatút, és Tajpejből 
máris a keleti part tengerpartján találja magát, 
vagy akár át is látogathat a környező szigetek 
valamelyikére, ahol türkizkék tenger, fehér ho-
mok és tengeri teknősök várják. Bármit keres-
sen, itt biztosan megtalálja.

Ubike a Taipei 101 előtt

Lámpások százai reülnek fel az égbe az éves lámpás 
fesztiválon



Nemzetközi részvétel- CEDAW
A Kínai Köztársaság (Tajvan) kormánya 2007-ben 

aláírta a Nőkkel Szembeni Hátrányos Megkülön-
böztetés Minden Formájának Felszámolását előíró 
ENSZ egyezményt (CEDAW). Bár Tajvan lehető-
ségei korlátozottak a nemzetközi közösség munká-
jában való hivatalos részvételt tekintve, az ország 
folyamatosan igyekszik kifejezni támogatását a 
különös jelentőséggel bíró ügyekben. A CEDAW 
aláírása, és a mindennapos életben hozott igazi vál-
toztatások, a belefektetett kemény munka fontos 
lehetőség Tajvannak, hogy kifejezésre juttassa haj-
landóságát a nemzetközi közösség fontos ügyeiben 
való aktív részvételre.

Az egyezmény aláírása óta Tajvan kiadott két jelentést (2009-ben és 2013-ban),  melyeket mind nemzet-
közi szakértők csoportja vizsgált át, hogy ajánlásokat tehessen a kormánynak a továbbiakban még szükséges 
lépésekről az egyezmény elveinek és szabályainak való teljes megfelelés érdekében.

Több, mint 200 kormányzati tisztviselő, köztük a Végrehajtási, Bírói, Törvényhozási, Ellenőrző és Irányí-
tó Yuan képviselői, valamint 100 nem-kormányzati szervezet tagjai részvettek  a felülvizsgálati ülésen. Az 
állam és a közösség élénk részvételét és lelkesedését a nemzetközi szakértők mind kimondottan dicsérték, 
akik továbbra is számítanak a kormánnyal való együttműködés és a nem-kormányzati szervezetekkel való 
információcsere erősítésére.

Tajvan együttműködése a nemzetközi közösséggel 
az Ebola elleni harcban

Ahogy a 2014-es Ebola kitörés tovább pusztít Nyugat-Afrika partjain, Tajvan előzetes lépéseket tesz pol-
gárainak védelmére, ezzel egyidejűleg együttműködve a nemzetközi közösséggel egy hatékony válaszlépés 
kialakításában. Tajvan sűrűn lakott terület, jelentős nemzetközi forgalommal. A jelenlegi Ebola járványra te-
kintettel Tajvan október 21. óta minden, az országba érkező nemzetközi légi járaton bejelentéseket ad közzé, 
sürgetve minden utast, aki az Ebola által sújtott nyugat-afrikai országok valamelyikében járt az elmúlt 21 
napban, hogy lépjen kapcsolatba a repülőtér karantén-felelősével.

A Tajvani Járványkontroll Központ (Taiwan CDC) szintén kéri a magas járványveszélyt jelentő területekről 
érkezőket, hogy töltsék ki az Ebola Nyilatkozati nyomtatványt, feltüntetve utazási előzményeiket. Ezek a 
határokon bevezetett szabályok jelentik a védelmi vonal első részét, mely lehetőséget biztosít a központnak, 
hogy azonnal reagáljon, amint egy fertőzött esetet azonosítanak, és hogy így elszigetelhessék a vírust.

A Spanyolországban és az Egyesül Államokban jelentett Ebola fertőzéseket követően a kormány fokozott 
éberséggel ügyel a lehetséges terjedésre. A hat, Ebola-kezelésre kijelölt kórház Tajvanon biztosítja, hogy min-
den egészségügyi dolgozó megfelelően ki legyen képezve, valamint rendelkezzenek a megfelelő személyes 
védelmi felszereléssel. Eközben a hagyományos egészségügyi intézetek több,  mint 1,200 Ebola biztonsági 
gyakorlatot folytattak, valamint több, mint 100,000 egészségügyi dolgozót képeztek ki.

Ma Ying-jeou, Tajvan elnöke ígértet tett 100,000 szett védelmi öltözet, 1 millió amerikai dollár, valamint egy 
egészségügyi szakemberekből álló csoport biztosítására Nyugat-Afrika számára.  Ezen felül a Tajvani Járvá-
nyügyi Kiképzői Program szorosan együttműködik a hasonló nemzetközi programokkal, beleértve az Egyesül 
Államok és Nigéria egészségügyi tisztjeit, hogy folyamatos információcserét biztosítsanak az Ebola segély 
akcióit illetően, valamint annak megtárgyalására, hogy a tajvani program, miként járulhat pontosan hozzá a 
nemzetközi egészségügyi segélyezéshez.



Tang-díj
Az iparosodás és a globalizáció kora a tudomány-

ból és technológiából adódó kényelmet, és az em-
beriség számára hasznot hozott. Azonban szembe 
kell néznünk a kritikus környezeti, szociokulturális 
és etnikai problémák sokaságával – mint a klíma-
változás, az egyenlőtlenség vagy a morális degra-
dálás. 

 Ezekkel szemben hozta létre 2012 decemberében 
a Tang-díjat Dr. Yen-Liang Yin, bátorítva az egyé-
neket szerte a világon, hogy keressék a középutat a 
fenntartható fejlődés eléréséhez, a forradalmi kuta-
tást folytató tudósok elismerésével és támogatásá-
val négy fő tudományág, a Fenntartható Fejlődés, a 
Biológiai Gyógyszerészet, a Sinológia és a Jogura-
lom területén. 

A Tang-díj megközelítésében valóban globális, 
kitüntetettjeit a kutatásuk egyedisége, valamint a 
társadalmi hozzájárulások alapján választják, te-
kintet nélkül nemzetiségükre vagy etnikumukra.

„A Nobel-díjat több,  mint 100 éve alapították, 
és  hírneve hosszú idő alatt fejlődött. Az emberek 
az újabb kitüntetettek kiválasztásával ismerték fel a 
Nobel-díj értékét.”  mondta a Tang-díj Alapítvány 
vezérigazgatója, Chern Jenn-chuan összehasonlí-
tásképpen, hozzátéve, hogy az embereknek a Tang-
díj megismerésére is időre lesz szüksége.

A Tang-díj négy kategóriáját a Nobel-díj nem fedi le, 
így tulajdonképpen kiegészíti a már kifejlettebb No-
bel díjat – mondta Wang Fan-sen, az Academia Sinica 
elnökhelyettese. Hiszi, hogy a Tang-díj ajtót nyithat a 
világ felé Tajvannak, bátorítva a tajvaniakat, akik túlsá-
gosan is a belügyekre fókuszáltak eddig, hogy felfigyel-
jenek a fontos globális ügyekre is.

„Amíg így halad, biztos vagyok benne, hogy a Tang-
díj a saját területén a legfontosabb díjjá fog válni a jö-
vőben”- mondta Wang Fan-sen egy interjúban a külön-
leges díjat említve.

Tasuku Honjo átveszi a díjat  Ma Ying-Jeou elnöktől

Ma Ying-Jeou elnök
és a Tang-díj 2014-es kitüntetettjei

A Tang-díj Ceremónia, 2014



A dizájn lehetőséget ad a környezetnek, 
hogy megtartsa természetes vitalitását és 
az épületeknek, hogy környezetükkel har-
móniában létezhessenek, s így lakóik is 
jobban kifejezhessék magukat. Tajpejben 
az építészek és az épületek mély benyo-
mást keltő eredményei továbbra is felfe-
dezésre várnak.

Ilyen épület a Tajpeji Közkönyvtár Be-
itouban található épülete is, melyet Kuo 
Ying-chao tervezett. A Belügyminisztéri-
um „zöld épületek” felé támasztott kilenc 
mutatójának teljesítésével gyémánt foko-
zatot nyert el, és az amerikai Flavorwire.
com weboldal a világ 25 legszebb könyv-
tárjainak egyikének nevezte ki.

Szintén itt van a C.Y. Lee által terve-
zett Taipei 101, mely a környezethez való 
elkötelezettségét mutatta, törekedve a 
LEED elismerésére a létező épületeket, 
működést és karbantartási rendszert il-
letően. Egy szigorú értékelési folyamat 
eredményeként 2011 júliusában végül a 
Taipei 101 vált a világ legmagasabb épü-
letévé, valamint az első ilyen épületté, 
mely a LEED platina minősítését elérte.

Tajpej eredetiségének forrása a határ-
talan képzeletben rejlik. A gazdag tradi-
cionális kultúra nemzetközi trendekkel 
párosulva inspirálja a tervezőket, mely 
különlegesség megjelenik minden egyedi 
termékben, melyet előállítanak. Azon fel-
ül, hogy a hagyományokat a fejük tetejére 
állítják, a tervezők történetek elmesélésé-
nek szakértői, ami játékosságot visz min-
den munkájukba

.
A tervezés egyik fontos készsége a ké-

pesség, hogy csodával töltsék meg a min-
dennapi tárgyainkat is. Az utóbbi időben 
fókuszba került a helyi elemek és kultúra 
használata kiindulópontként, hogy még 
több érzelmet válthassanak ki fogyasztó 
közönségükben.

Tajpej kultúrája gazdag és változatos. A 

Dizájn Világfőváros 2016 - Tajpej

28. közgyűlésén az Ipartervezési Közösségek Nemzetközi Ta-
nácsa bejelentette, hogy 2016-ben a Dizájn Világfőváros (World 
Design Capital, WDC) címét Tajpej városa nyerte – a címet ötö-
dikként elnyerve Toronto (2008), Szöul (2010), Helsinki (2012) 
és Fokváros (2014) után.

Az eseményen megjelent Hsiungwen Chen polgármester he-
lyettes, aki Tajpej városának önkormányzata nevében fogadta el 
a jelölést.

A WDC címére való pályázat folyamatában felfedeztük, hogy 
a dizájn beépítése a város kormányzatába jelentősen megváltoz-
tatja Tajpej arculatát és gondolkodásmódját, kiemelve a polgá-
rainknak nyújtott szolgáltatásaink minőségét –nyilatkozta Chen.

Minden városnak megvan a különleges sajátossága, és ez alól 
Tajpej sem kivétel. Mindössze 50 év alatt, Tajpej városa új életre 
keltette városi képét, beleértve egy fejlett metróhálózat, speciali-
zált egészségügyi rendszer és a nyüzsgő kulturális infrastruktúra 
kiépítését. Az „Alkalmazkodó Város – Dizájn Mozgásban” téma 
kereteiben Tajpej bemutatja, miért kell a városoknak képesnek 
lenniük, a lakosok igényeihez való alkalmazkodásra. Történel-
me során, akár önszántából, akár vonakodva, de Tajpej folyama-
tosan változásokon ment keresztül, melynek a politikai, gazda-
sági, kulturális és technológiai központtá válása is tulajdonítható 
Tajvanon belül.

A következő két évben a Nemzetközi Tanács szoros együttmű-
ködést tervez a kivitelező szervezetekkel Tajpejben, hogy segít-
sen a meghirdetett program 2016-os megvalósításában. –Tajpej 
egy a dizájn által vezetett város – állítja a Tanács elnöke, Prof. 
Soon-in Lee. –A kimondottan provokatív pályázati anyagukból 
kiderült, hogy Tajpej terve, hogy a programban a fenntartha-
tóságra és a környezet megóvásának felelősségére helyezze a 



környezet biztosítja, ösztönzi a kreativitás 
áramlását, tovább támogatva a cégek sok-
színű stílusainak megvalósítását. A tajpeji 
tervező és dizájn cégek kreativitásuk-
ra és a piac megértésére támaszkodnak, 
hogy tovább fejlesszék saját erősségeiket,  
melyek a dizájn világának élharcosaivá 
teszik őket.

Például a PEGA Dizájn és Mérnökég  a 
mindennapi élet szépségét keresi, és gyak-
ran valósítja meg univerzális dizájnját 
közösségi területeken. A Gearlab a saját 
megközelítésével tervez kültéri edzőgé-
peket, közben megvalósítva a célját, hogy 
„életet hozzon a dizájnba, és dizájnt az 
életbe”.

Tajpej egyik legnagyobb előnye a tech-
nológiai dizájnban rejlik. A fő célja, hogy 
az emberek életét még kényelmesebbé 
tegye olyan területek fejlesztésével, mint 
a kommunikáció, információ és közleke-
dés. Tajpej előrelépései ezeken a területe-
ken a város fejlődésének fontos mozgató-
rugójává váltak.

Ez a fejlődés látható az intelligens köz-
lekedésben, ahol a város közlekedési há-
lózatát olyan részletekkel bővítették, mint 
az intelligens táblák a buszmegállókban, 
vagy a parkolás-irányítási rendszerek. 
Tajpej főpályaudvarán a PEGA Dizájn és 
Mérnökség olyan közlekedési informáci-
ós rendszert vezetett be, mely képeket, és 
egy univerzális dizájn felületet használ. 

Szintén kifejlesztették a „Light Fairy” 
biciklis viharkabátot, mely LED lámpák-
kal ellátott, vízálló viharkabát. A felsze-
reléssel a biciklisták este is jól láthatóvá 
válnak, és a kabátot feltekerve elemlám-
paként is használhatjuk.

Kivonatok a „Taipei Design Keywords” 
tervezetből – taipeidesign.org.tw 

hangsúlyt. Az innováció és a természet tisztelte közti egyensúly-
lyal Tajpejt egy igaz dizájn fővárosként ismerhetik majd el, a 
dizájn világfővárosi kinevezése lévén. 

-Következő lépésünk, hogy 
megvalósítjuk a WDC vízióját 
és így Tajpej programja a meg-
lévő ipari ökológia katalizáto-
raként működhet majd, még 
több befektetési- és munkale-
hetőséget teremtve – követ-
keztetett Chen polgármester 
helyettes. –Ezzel lehetőséget 
kapunk humán erőforrásaink 
fejlesztésére és nagyobb piaci 
lehetőségek alapítására terve-
zői iparágunk számára.
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