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Представяне на Зоната за икономическо и технологично развитие на Ухан 

(наричана WHDZ, известна също като Ханан) 

  

 

 

Разположена в югозападната част на град Ухан, столица на централната китайска 

провинция Хубей, Зоната за икономическо и технологично развитие Ухан (наричана 

WHDZ, известна още като Ханан) започна строителството си през май 1991 г. Тя беше 

одобрена от Държавния съвет като национална зона за икономическо и технологично 

развитие през април 1993 г. и получи одобрение за създаване на (Хубей) Зона за 

експортна обработка на Ухан през април 2000 г. 

  

Тъй като районът на юрисдикция се разшири четири пъти от 1996 г. насам, общата площ 

на зоната достигна 489,7 квадратни километра, прибирайки под чадъра си седем 

подрайона и 459 000 жители (сред които 280 000 са постоянни жители).  

През десетилетия на развитие, зоната формира няколко индустриални клъстера, като 

основните индустрии са автомобили и авточасти, електроника и уреди и биомедицина. 

  

1. Четири предимства 

Силен икономически растеж 

През 2017 г. регионалният БВП на WHDZ достигна 144,3 милиарда юана (22,82 

милиарда долара), което представлява около 10 процента от БВП на Ухан; стойността 

на продукцията на индустриалните предприятия над определения размер (с годишен 

доход от основния бизнес над 20 милиона юана) е 340,38 милиарда юана, което 

представлява около една четвърт от общата сума на Ухан; добавената стойност на 

индустриалните предприятия над определения размер достигна 78,29 милиарда юана; 

инвестициите в дълготрайни активи са 86,9 милиарда юана, от които индустриални 

инвестиции са 56,6 милиарда юана, което представлява около една четвърт от общите 

за града; приходите от общия държавен бюджет достигнаха 36,43 милиарда юана, което 

представлява около една седма от общите за града.  

  

Шест основни показателя, а именно регионалния БВП, стойността на продукцията на 

индустриалните предприятия над определения размер, добавената стойност на 

индустриалните предприятия над определения размер, индустриалните инвестиции, 

приходите от общия държавен бюджет и местните приходи от общия публичен бюджет, 

бяха най-високите в града. 

 

През 2017 г. стойността на продукцията на автомобилната индустрия в зоната достигна 

258,74 милиарда юана, което представлява около три четвърти от общата за града и 

една трета от общата сума на провинцията.  

  

WHDZ е основен двигател за растеж в индустриалната икономика на Ухан и Хубей. 
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Пълна поддържаща индустрия 

Като важна производствена база в град Ухан и провинция Хубей, WHDZ събира върхов 

индустриален дизайн, научноизследователска и развойна дейност и ресурси за 

консултантски услуги за индустрии, включително автомобилни и авточасти, с 141 000 

работници. Освен това транспортната и логистична мрежа е  добре развита, 

включваща три речни моста и четири дълбоководни пристанища.  

  

Предимства в технологиите и иновациите 

През 2017 г. стойността на продукцията от високите и новите технологични индустрии 

достигна 239,5 милиарда юана, което представлява 28,4 процента от общата за града. 

Зоната беше дом на два национални технологични центъра за предприятия и 38 

корпоративни технологични платформи над провинциалното ниво и се оформи 

технологична иновационна система с предприятия, които играят доминираща роля. 

Броят на заявленията за патенти е 1 216 през 2017 г., докато броят на разрешените 

патенти е 447, което е с 23 процента повече спрямо 2016 г. Предприятията в зоната 

подадоха 80 патентни заявки до задгранични организации, което е увеличение от 80 

процента. На  10 000 жители в зоната се падат общо 45 патенти - много повече от 

средните за града (28,8) и страната (9,8). 

  

Преференциални политики за професионалисти 

Зоната е представила 11 академици, седем професионалисти по програмата на стоте 

таланта на Хубей и 53 специалисти по Плана на жълтия кран на таланта на Хубей. 

Освен това има 300 експерти, които се ползват от правителствени надбавки, заедно с 

60000 квалифицирани работници. Тя също така е създала първият индустриален парк 

за човешки ресурси в провинцията, с близо 20 компании, предоставящи 

професионалисти от висок клас с услуги за предприятия в зоната. 

  

2. Четири характеристики 

Зоната е дом на голям брой компании с големи имена. 

Зоната е дом на централата на Dongfeng Motor Corp, която се нарежда на 68-о място в 

списъка на компаниите на Fortune 500, Dongfeng Peugeot Citroen, Dongfeng Honda и 

Dongfeng Renault, а също така е привлекла световно известни производители на 

авточасти като Valeo, Getrag и SDS. WHDZ също е дом на някои ключови компании за 

домакински уреди, включително Gree, Midea и Haier. До края на 2017 г. в зоната са 

въведени 54 компании от Fortune 500. През 2017 г. в зоната имаше осем компании с 

годишна продукция от над 5 милиарда юана, което представлява около една четвърт от 

общата за града, а Dongfeng Honda стана първата компания в Ухан, чиято стойност на 

продукцията достигна над 100 милиарда юана.  

  

Зоната е идеално разположена. 

В Зоната са 26 от 166-те езера в града. В рамките на зоната дължината на бреговата 

ивица по поречието на река Яндзъ е 62,9 километра, 50 процента от дължината на 

бреговата линия на левия бряг на река Яндзъ в Ухан, а дължината на бреговата линия в 

пристанищната зона е 30 процента от общата за града. Богатите екологични ресурси 
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служат като добра основа за създаване на благоприятна за живеене и бизнеса среда, 

тласкайки напред интегрираното развитие на туризма, културата и спортните индустрии 

и разработването на цялостни логистични услуги. 

  

Зоната предлага различни спортни и културни съоръжения.  

Спортен център Ухан разполага със стадион, който може да побере 60 000 души, закрит 

стадион, който може да побере 13 000, плувен басейн, който може да побере 3 500, 

кортове за бадминтон, футболен парк, голф игрище и други съоръжения за развлечения 

и фитнес, както и театър Танху , художествена галерия, библиотека и множество други 

културни места. 

  

Зоната привлича богати международни ресурси. 

Повече от 1000 експатри, най-високата концентрация в Ухан, работят и живеят в зоната. 

Зоната привлича качествени международни организации за услуги, обхващащи области 

като образование и здравеопазване, международния доставчик на услуги за таланти 

China Intellectech Corp, международната болница United Family Healthcare и 

международното училище Ухан Яндзъ. 

  

 


