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Kina’s Silicon Valley og et Paradis for Innovation
Shenzhen er Kinas første National Innovative City pilot område og en af de
første National Intellectual Property Demonstration Cities, og samtidig den
første Independent Innovation Demonstration Zone når man tage hele byen
under et. Shenzhen har længe haft innovation som hovedstrategien for sin
udvikling, hvilket har som mål at forbedre kvaliteten af både den økonomiske
og industrielle udvikling med innovation, og at bygge et omfattende innovativt
økosystem.
Videnskab og teknologi er allerede baggrunden der driver Shenzhens
udvikling. I 2014 talte R&D investeringen fra alle niveauer af samfundet (95%
fra firmaer) var ansvarlig for ca. 4.02% af GDP, hvilket er det samme som
Sydkorea som var nummer 2 i verden på R&D investerings til GDP ratio.
11,600 PCT international patentansøgninger blev søgt med en årlig vækst på
15.9%, og Shenzhen har haft ca. halvdelen af de årlige PCT ansøgninger i de
sidste 11 år.
At være “Kinas Silicon Valley”samt et paradis for innovation og
entrepreneurskab gør Shenzhen meget engageret I at gøre sig selv til et
international center for “makers” og at tiltrække disse makers fra hele verden.

Kystnatur, grøn og beboelig
Shenzhen er en smuk by. Den ligger I syden af Krebsens Vendekreds og lige
ved mødet imellem det tropiske og subtropiske klima, og har et varmt og
behageligt klima. Derudover, med 230 km kyststrækning har Shenzhen et
attraktivt kystlandskab. Shenzhen har 869 parke, og den grønne del af
byzonerne er mere end 45%, så det er en behagelig by at bo i.
Grøn, co2 besparende udviklingen er fremtiden for byer i dag, og den støttes i
Shenzhen ved at give økonomiske fordele for at bruge færre resourcer og
energi. Byens energi- og vandforbrug per 10.000 RMB af GDP er den laveste
på Kinas hovedland. Shenzhens PM 2.5 niveauer er det fjerdelaveste i en
måling af luftkvaliteten i 74 storbyer, og er det bedste målt i Kinas storbyer.
Shenzhen er iblandt de “Global 500 Best Cities” af FNs Miljøprogram, og er
den første “International Garden City” I Kina.
Shenzhen har en af “Kinas 8 Smukkeste Kystlinjer”, og blev udnævnt af
New York Times som en af de 31 steder I verden du bare skal se.
I en evaluering af magasinet International Talent Exchange, blev Shenzhen
betragtet som “en af de tre mest populære byer på hovedlandet I Kina hos
udenlandske professionnelle.”

Forbes’ Kina udgave har udgivet en liste over de innovative evner af byerne
på Kinas hovedland I de sidste fem år, og I 2014 var Shenzhen på
førstepladsen, ligesom I 2011.
Blandt de først ti kinesere på Forbes’ “2014 China-US Innovators” liste var
de fem af dem fra Shenzhen.
Shenzhen har vundet 36 at de store nationale videnskabs og teknologi
priser (inklusive the First Prize of State Technological Invention Award) I de
sidste tre år.
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Vitaliteten I at Åbne op og Integrere Andre Kulturer
Shenzhen er en smuk by. Beboernes gennemsnitsalder er 30, og dette,
sammen med det faktum at et stort antal talenter er samlet her, giver byen
atmosfære der summer med passion for at lære og en ærbødighed overfor
videnskab.
95% af Shenzhens beboere kommer fra andre steder i landet, og den
resulterende smeltedigel af kulturer giver byen en åben og inklusiv karakter –
ideen at ”Når du bare er kommet til Shenzhen, så er du en Shenzhener” er
blevet en måde at forstå indbyggerne på. Shenzhen har skabt en innovativ
kultur der ”fremskynder innovation, og tolererer fejltrin” og en entrepreneursk
ide om ”innover eller dø”.
Shenzhen er en af de mest populære byer iblandt universitetsstuderende, og
er en af førstevalgsbyerne for de dem der vender tilbage efter at have studeret
i udlandet for at arbejde og starte forretninger. Et stort antal af udlændinge og
beboere fra Hong Kong, Macau, og Taiwan bor og arbejder også i Shenzhen
på en permanent basis.
Shenzhen er blevet døbt “Global Model City for the Promotion of
Nationwide Reading” UNESCO.
Der er 1.10 millioner registrerede frivillige arbejdere og locale servicecentre
I Shenzhen, og det har fået rygte som værende en “By af Frivillige”.
Der er over 285.000 klaverer I Shenzhen, hvilket svarer til 10 klaverer for
hver 100 husholdninger, og derved vinder byen titlen som “Byen af
Klaverer”.
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Speciel Økonomisk Zone med Komplet Marked
Shenzhen er den mest ”markedterede” by på Kinas hovedland, i hvilken
markedsøkonomien er blevet udviklet både fuldt og robust. Shenzhen har et
fair markedsmiljø, der fuldt respekterer enterprisefirmaer og tilbyder dem
gode udviklingmuligheder i Shenzhen. Shenzhen har lige nu 30.000
videnskabs/teknologi enterprisefirmaer, og antallet at nationale high-tech
enterprisefirmaer var 4.742 ved udgangen af 2014.
Over de sidste 30+ år har den årlige vækstrate på Shenzhens GDP været
25%, hvilket har gjort Shenzhen, som engang var en lille fiskelandsby, til en
af verdens hurtigstvoksende byer, og samtidig til en af Kinas økonomisk set
mest udviklede byer. I 2014 oversteg Shenzhens GDP RMB 1.6 billioner,
størrelsen på byens økonomi blev ved med at være nummer 4 blandt
storbyer på Kinas hovedland, og dens GDP per indbygger var USD 23.900,
hvilket placerer den i et innovationsdrevet kredsløb.
Shenzhen var nummer 2 på Forbes liste over “the Best Cities for Business
in Mainland China.”
På det Globale Finansielle Centers Index, var Shenzhen nummer 22 i
verden som en global finansiel by, og nummer to på Kinas hovedland.
Det britiske magasin Nature kaldte Shenzhen en af “China’s Top 10 Cities
for Scientific Research Ability.”
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Reformpioner og Effektive Myndigheder
Shenzhens locale myndigheder er nogle af de mest effective myndigheder i
Kina, der står ikke blot for bystyring under loven, men også en serviceminded
og ubestikkelig styring. Shenzhen har gjort fuld brug af fordelene ved at være
en separat økonomisk zone med lovgivende kræfter til at skabe et fair,
transparent, og afslappet businessmiljø.
Med markedsindtog, at håndholde lovem, og internationalisering som sine mål
har Shenzhen energisk promoveret flere reformer, strømlinet administrationen,
og delegeret magt til det lokale niveau, samtidig med at de har optimeret de
administrative procedurer. Shenzhen tager føringen i at promovere reformed af
støttesystemer for businessregistrering, at strømline inkorporeringsprocedurer
og at stimulere en entusiasme for entrepreneurskab – detter er en af grundene
til at Shenzhen har 1.74 forskellige firmaer, og er nummer et i denne sands
blandt Kinas storbyer.
The Economist Weekly: “Blandt mere end 4.300 separate økonomiske
zoner I verden er Shenzhen den mest succesfulde af dem”.
Shenzhen var nummer et på listen over China’s 100 Best City Governments
in 2014 udgivet af China Studies Centre (Washington D.C.) .
I 2014, havde Shenzhen 187 reformer der var “førende” eller “pionerende”
set på verdensplan.
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Et Knudepunkt for Asien og Stillehavsområdet,
Et Link til Verden
Shenzhen har et tredimensionelt transportnetværk. Byen har det højeste antal
havne i Kina, og transportfordelene er tydelige – 32 luftfartsselskaber og 172
flyselskaber, der forbinder den med 120 byer.
Pearl River deltaet som Shenzhen ligge i har en uovertruffen infrastruktur og
mange fordelagtige faciliteter. Hvis vi tager Shenzhen som centrum, kan
råvarer for diverse industrier nås indenfor en times kørsel, hvilket faciliterer at
videnskabelige fremskridt hurtigt kan blive til innovative produkter. Shenzhen
er meget tæt på verdens mest udviklede markeder – grænsen til Hong Kong er
åben 24/7 og der er kun en times kørsel til Hong Kongs lufthavn. Efter
produkter er blevet fremstillet kan de sendes til hvor som helst i verden på
under en time fra Shenzhen og Hong Kongs havne.
Den totale volume af Shenzhens import og eksport fra andre lande, gør at
Shenzhen eksporterer mere end nogle andre storbyer på Kinas
hovedland; dette er det 22. sammenhængende “No. 1” for Shenzhens
eksporter i resten af Kina.
I 2014 var Shenzhens havnekapacitet nummer 3 i verden blandt
fragthavne. Shenzhens Bao’an International Airport er den fjerdestørste
lufthavn på Kinas hovedland.
Shenzhen var en af de “10 Asia-Pacific Cities of the Future,” som udgivet
af Foreign Direct Investment (FDI).
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UNESCO DIRECTOR GENERAL, IRINA BOKOVA

OM OS

Shenzhen er en ren og grøn by, byens layout har en tydelig sans
for design, og er fyldt med vitalitet og individualitet. Shenzhen er
en imponerende, dynamisk, bæredygtig by. Jeg ønsker folket i
Shenzhen det bedste.

NYE DISTRIKTER
GUANGMING
DISTRIKTER LONGGANG
Invest Shenzhen er den organization som de locale myndigheder har govet jobbet
med at tiltrække investeringer. Invest Shenzhens opgave er at promovere og
konsolidere Shenzhens investeringsmiljø og business fordele, og engageret i at
skaffe investeringsprojekter og talenter der matcher byens orientering og
industrielle politik. Invest Shenzhen er også dedikeret til at tilbyde eksklusiv og
professionel regeringsservice for investorer og at hjælpe både inden- og
udenlandske enterpriser gro i Shenzhen – Invest Shenzhen er det ”første stop” for
investorer der kommer til Shenzhen.

NYE DISTRIKTER
LONGHUA

SHENZHEN

LEJE FOR KONTORLOKALER
I HOVEDOMRÅDERNE

DISTRIKTERLUOHU

Leje for kontorlokaler i the Central Business District er på omkring RMB
150-200 per kvadratmeter per måned.

Vores servicer

B
C
D
E

PRESIDENT OF BERKSHIRE HATHAWAY, BUFFETT

NYE DISTRIKTER DAPENG

DISTRIKTER
YANTIAN

DISTRIKTER FUTIAN

A

Kultur er nøglen til bæredygtig udvikling, og Shenzhen udlever
dette princip.

NYE DISTRIKTER
PINGSHAN

DISTRIKTER BAO’AN

DISTRIKTER
NANSHAN

DIRECTOR OF THE WORLD HERITAGE CENTER, FRANCESCO
BANDARIN

PRISEN FOR VAND TIL INDUSTRI ER

Prisen for vand til industri er RMB 3.35 per kubik meter, og
spildevandsbehandling koster RMB 1.05 per kubik meter. Prisen for vand
for kommercielle, service og konstruktions industrierne er RMB 3.35 per
kubik meter, og spildevandsbehandlingen koster RMB 1.2 per kubik meter.

Tilbyder information om investeringsmiljøet og industrielle regler;

Assistere investorer I at komme til Shenzhen for at forestage
undersøgelser, hjælpe dem med at forhandle omkring deres
investeringer, og andre aktiviteter;

Præsentere passende ind- og udenlanske samarbejdspartnere
for investeringer og promovere samarbejde imellem enterpriser;

Geografi

Shenzhen er et bystyre ved Kinas sydkyst, I syden af Guangdong
provinsen. Øst for Shenzhen er Daya og Dapeng bugtene. Pearl
Rivers udmunding og Lingding bugt er mod vest, Shenzhen
floden og Hong Kong direkte syd, og Dongguan og Huizhou
byerne er naboerne mod nord. Shenzhens store maritime
territorie forbinder Det Sydkinesiske Hav og Stillehavet.

Sprog

Mandarin er hovedsproget, og kantonesisk og engelsk
tales også af mange.

Tilbyde follow-up service for hele processen for store
investeringsprojekter, og tilby professionelle konsulteringer,
fordelagtige ansøgninger og hjælp til at finde den rigtige lokation;

Administrative divisioner
Tilbyde servicer af høj kvalitet til at hjælpe med succesfuld
vækst af eksterne investorers aktiviteter i Shenzhen.

OM OS

Shenzhen er et bystyre administreret af Guangdong Provinsen, og
er også designeret en sub-provinciel by med uafhængig status.
Shenzhen er ydermere delt op I 6 administrative distrikter (Futian,
Luohu, Nanshan, Yantian, Bao’an, og Longgang) og 4 nye
distrikter (Guangming, Pingshan, Longhua, og Dapeng).
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Område

1.996,78 kvadratkilometer.

Klima

Shenzhen har et komfortabelt, varmt, og fugtigt subtropisk
monsoon klima. Der er masser af nedbør, og den gennemsnitlige
temperatur er 23℃.

Befolkning

Hele bystyrets permanente befolkning er 10.778.900
ved udgangen af 2014.

Mindstelønnen i Shenzhen er RMB 2,030 om måneden.
ALIBABA GROUP CHAIRMAN OF THE BOARD, JACK MA

Prisen for industriel elektricitet er

Prisen for industriel elektricitet er RMB 1.1992 per KWH på peaktider,
og RMB 0.9120 per KWH på off-peak tider og RMB 0.3376 per KWH
på lavtider. Prisen på elektricitet for kommercielle, service og
konstruktions industrierne er RMB 1.0357 per KWH ved peak tider og
RMB 0.68 per KWH på off-peak tider.

GENNEMGANG OG
GODKENDELSES PROCEDURE
FOR ENTERPRISER FINANSIERET
MED UDENLANDSKE PENGE

GENNEMGANG OG
GODKENDELSES PROCEDURE
FOR ENTERPRISER FINANSIERET
MED INDENLANDSKE PENGE

01

Klargør materialer efter notitsen og kravene for at etablere enterpriser
finansieret med udenlandske penge

01

Klargør materialer efter notitsen og kravene for at etablere
enterpriser finansieret med indenlandske penge

02

Skaf godkendelse af enterprisens navn fra the Market Supervision
Administration of Shenzhen Municipality

02

Skaf godkendelse fra the Market Supervision Administration
of Shenzhen Municipality

03

Skaf en business licens fra the Market Supervision
Administration of Shenzhen Municipality

03
04
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LØN STANDARD

Skaf godkendelse fra the Economy, Trade and Information Commission
of Shenzhen Municipality eller den økonomiske promoverings (service)
bureau af de forskellige distrikter. Efter godkendelse får de et
godkendelsescertifikat
Skaf en business licens fra the Market Supervision Administration of
Shenzhen Municipality, Skaf en administrative licens fra relaterede
kompetente autoriteter
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Udviklingen af Shenzhen overgår ud over min fantasi, det er et
mirakel at have nået så meget på 30 år.

Mange gode firmaer bliver produceret I Shenzhen, og
Shenzhens succes fortjener vores overvejelse. Shenzhen er et
skønt sted, og er det bedste sted for os.

GERMANY SAP ASIA PACIFIC CHIEF OPERATING OFFICER AND
PRESIDENT IN CHINA, MARK GIBBS
I processen til at etablere hovedkvarter i det sydlige Kina
besøgte vi også en masse andre byer, og ve fandt at
Shenzhenøs gode investeringsmiljø, effektive og pragmatiske
myndigheder, og den internationale orientering af byen, og
hovedkvarterets økonomiske koncept imponerede os dybt.
FRENCH MASTER ARCHITECT, DENIS LAMING
Shenzhen er en vidunderlig by. På meget kort tid har den nået
kulturelle præstationer som tager andre byer mange år. Jeg can
sige at jeg så den langsome udvikling af Shenzhen da jeg kommer
til Shenzhen af og til. Efter min mening er Shenzhen en beboelig by,
ikke bare i Kina, men i verden.
CONSUL GENERAL OF CANADA IN GUANGZHOU, WELDON EPP
Jeg elsker Shenzhens byplan, især dens focus på grønt design.
Shenzhen er en moderne by med en stærk innovativ atmostfære.
Det er også en international by, og mange canadiske firmaer tager
det kinesiske marked igennem Shenzhen.
RUI MOREIRA, MAYOR OF PORTO

04

Skaf en administrative licens fra relaterede kompetente autoriteter
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Shenzhens præstationer I de sidste 30 år er imponerende.
Jeg forventer at booste samarbejde imellem de to byer og at
promovere den økonomiske og sociale udvikling af begge.
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