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QUÉBEC: DIN NYA
AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC

Québec: Din nya
affärsdestination
Några skäl till varför du ska välja just Québec:

Innovation och kreativitet
Stockholm

Québec City
Montréal

Chicago
Los Angeles

New York

London

München
Paris

Kompetent arbetskraft
Konkurrenskraftiga driftskostnader
Peking

Fördelaktiga skatteincitament

Seoul

Tokyo

Atlanta

Forskning och utveckling
Bombay

Stabil och dynamisk affärsmiljö
Prisvärd, tillförlitlig och ren energi
Viktiga ekonomiska centrum inom räckhåll

Rimliga arbetskraftskostnader
och hyror, bland de lägsta
energipriserna i världen och en
av de mest konkurrenskraftiga
skattesatserna i Nordamerika
– Québec har allt ditt företag
behöver för att konkurrera på
den globala marknaden.

Innovation och
kreativitet ingår i
Québecbornas DNA

Kompetent och högutbildad
arbetskraft

Québecborna är inte bara kreativa, utan dessutom
uppfinningsrika och driftiga, vilket gör att de kan
utnyttja sin kreativitet på bästa sätt.

Traditionen av innovation och
kreativitet märks tydligt på
Québecs arbetsmarknad.

30 %
av Kanadas FoU-jobb
finns i Québec.

Antalet studenter på högskola/universitet och antalet
studenter med universitetsexamen är bland de högsta i OECD-

40 %
av alla kanadensiska företag
inom forskning och utbildning
är baserade i Québec.

länderna, vilket är ett resultat av de stora investeringar i
utbildning som gjorts i Québec.

40 000

I Montréal avlägger
hela 40 000 personer
universitetsexamen varje år,
vilket är flest i hela Kanada.

I internationella tävlingar i matematik och naturvetenskap hamnar provinsens studenter
alltid över genomsnittet för övriga Kanada och OECD-länderna.
Antalet personer med eftergymnasial utbildning är så högt att arbetskraften i Québec
tillhör den mest välutbildade i världen.

Konkurrenskraftiga
driftskostnader
och fördelaktiga
skatteincitament

13 %

Arbetskraftskostnaderna i
Québec är i genomsnitt 13 %
lägre än i USA och 10,5 %
lägre än i G7-länderna.

30,6 %
36,3 %

I Québec är
elkostnaderna i
genomsnitt 30,6 %
lägre än i G7-länderna.

Kontorshyrorna
är i genomsnitt
36,3 % lägre än
i G7-länderna.

40 %

För att främja investeringar i tillverkningsindustrin
erbjuder Québec en investeringsskattekredit som
täcker upp till 40 % av kostnaderna för nyinköpt
tillverknings- och bearbetningsutrustning.

I Québec får du
tillbaka momsen
på din försäljning
av kapitalvaror.

26,9 %

>

Québecs investeringsskatt är
lägre än de genomsnittliga
skattesatserna i G7- och OECDländerna.

Under 2013 uppgick bolagsskatten i
Québec till 26,9 %, vilket är en av de
mest konkurrenskraftiga skattesatserna i
Nordamerika, både för tillverkningsföretag
och andra företag.

98 %

98 % av all energi som produceras i Québec
utgörs av vattenkraft. Denna rena, prisvärda och
förnybara energikälla har kommit att prägla hela
Québec och den ger provinsen en tydlig fördel
på den nordamerikanska marknaden.

100 x
Vattenkraftverk släpper ut upp till
100 gånger mindre växthusgaser än
kolkraftverk. Huvudparten av Québecs
övriga energi produceras med naturgas,
framför allt inom industrisektorn.

Daniel-Johnson-dammen (Manic 5), Manicouagan, Québec

Prisvärd, tillförlitlig
och ren energi

Miljö som främjar frihandel
Québec är en öppen och global provins, och medlem i
Världshandelsorganisationen WTO, vilket bidrar till gynnsamma
handelsvillkor. Några exempel på handelsavtal som har bidragit till
att avlägsna tariffära handelshinder:

NAFTA
Nordamerikanska frihandelsavtalet
(Kanada, USA och Mexiko)

CCFTA

CETA

Övergripande avtal om ekonomi och handel
(KANADA OCH EUROPEISKA UNIONEN, 2015)

CCRFTA
FRIHANDELSAVTAL
MELLAN KANADA OCH COSTA RICA

Biosfär, Montréal, Québec

FRIHANDELSAVTAL
MELLAN KANADA OCH CHILE

Ta del av vår kulturella
mångfald

Omfattande transportsystem
Québec ger åtkomst till 460 miljoner konsumenter eftersom provinsen
har en mycket modern och effektiv transportinfrastruktur.

Québec är känt för sin kulturella mångfald. Förutom
franska, som är det officiella soråket, talas omkring
80 språk i provinsen. Dessutom talar 42 procent av
Québecborna både franska och engelska.

Flygtransport

I Montréal, metropolen med stort M, finns över 120 olika
etniska folkgrupper, 70 internationella organisationer och
nästan 20 000 utländska studenter.

WELCOME

bienvenida

Tre internationella flygplatser, 82 regionala flygplatser och 45 flygbolag som trafikerar
omkring 140 inrikes och utrikes resmål varje vecka.

120
etniska

folkgrupper

ًالهس و ًالهأ

Добро
пожаловать

Sjötransport
Hamnen i Montréal är en av världens mest trafikerade inlandshamnar och
dessutom den största containerhamnen i hela östra Kanada.

willkommen

Montréals skyline, Québec

bienvenue

Om Investissement Québec

Vi är experter på det vi gör!

Investissement Québec är både ett statligt bolag som arbetar för att främja provinsens ekonomiska
utveckling och ett finansbolag. Detta gör oss till den självklara affärspartnern för företag som vill
expandera. Vi öppnar dörrar för internationella företag som vill starta verksamhet i Québec och
hjälper etablerade dotterbolag att få fart på sina projekt.

STATLIGT BOLAG
FÖR EKONOMISK
UTVECKLING
INVESTISSEMENT
QUÉBEC

Vår unika kunskap om Québecs affärsmiljö
ger oss perfekta förutsättningar att
hjälpa internationella företag som vill
expandera i Québec och erbjuda dem ett
heltäckande utbud av tjänster.
Besök på platsen för att hjälpa företag
att hitta en strategisk plats som passar
just deras behov
Fördelaktiga skatteincitament och
finansiering, inklusive lån, lånegarantier
och kapitalinvesteringar
Strategiska allianser med lokala
samarbetspartner och statliga
organisationer

FINANSBOLAG

Uppföljning och rådgivning för utländska
dotterbolag i Québec

KONTAKTA OSS

Atlanta

Bombay

+1 404 584-5340

+91 22 6749-4486

Peking

München

+86 10 5139 4265

+49 (0)89 255 49 31-19

Chicago

New York

+1 312 645-0398

+1 212 843-0976

London

Paris

+44 20 7766 5900

+33 (0)1 40 67 85 26

Los Angeles

Seoul

+1 310 209-3332

+82 2 3703 7706

Montréal

Stockholm

+1 514 873-4664
+1 866 870-0437

+46 8 453 30 37
Tokyo

+81 3 5733-4588

invest-QUEBEC.COM
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