
 

 

 سرمایه گذاری در انگلستان

انواع روش های   گذاری در انگلستان ،شرایط مهاجرت و اقامت سرمایه گذاری در انگلستان و   سرمایه

کامال تخصصی و تفصیلی مورد   موجود سرمایه گذاری در این کشور را ما در این مقاله به صورت

عزیزان کشور انگلستان را مقصد مهاجرتی خود   تحلیل و بررسی قرار می دهیم تا در صورتی که شما 

تان ا از طریق سرمایه در خصوص اقدام نمایید. آیا مهاجرت به انگلس  قرار داده اید با اطالعات کافی

یکی   بورس امکان دارد؟ خرید بیزینس در انگلیس به چه صورت است؟ با توجه به اینکه   گذاری در

و تابعیت در اکثر کشورها سرمایه گذاری در کشور مقصد می باشد  اقامت انگلستان  از راه های اخذ

بینی کرده   انگلستان نیز برای افراد متقاضی شرایط مهاجرت از طریق سرمایه گذاری را پیش   ر و کشو

مورد شرایط و قوانین سرمایه   است، پیشنهاد ما به افراد متقاضی این است علم خود را در ابتدا در 

این مقاله اقدام به مهاجرت از این طریق نمایید، ما در    گذاری در کشور انگلستان ارتقا دهید و سپس 

 شرایط سرمایه گذاری در کشور انگلستان می پردازیم تا شما عزیزان اطالعات   به بررسی قوانین و

پیشنهاد می شود پس  .کافی در این خصوص دریافت نمایید و قدم های موثری در این راه بردارید

، موسسه ملک پور  ترداشتید با مشاورین بر  از مطالعه این مقاله در صورتی که نیاز به اطالعات بیشتر

 .مشاوره تخصصی داشته باشید تا از تجربیات مشاورین موسسه بهره مند شوید

  شرایط عمومی سرمایه گذاری در انگلستان •

 نکات اصلی سرمایه گذاری در انگلستان  •

 شرایط سرمایه گذاری در انگلستان  •

 روش های سرمایه گذاری در انگلستان  •

 حداقل سرمایه گذاری در انگلستان •

 هزینه سرمایه گذاری در انگلستان •

 ویزای سرمایه گذاری در انگلستان •

  اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری در انگلستان •

  استاندارد های سرمایه گذاری در انگلستان •

 لندن •



 

 

  شاخص های اقتصادی تأثیر گذار برای سرمایه گذاری در انگلستان •

  ریق خرید ملکسرمایه گذاری در انگلستان از ط •

  ر انگلستان از طریق کارآفرینیسرمایه گذاری د •

  سرمایه گذاری در انگلستان از طریق خرید اوراق قرضه دولتی •

 بیرمنگام  •

 در انگلستان از طریق خودحمایتی سرمایه گذاری   •
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   معایب سرمایه گذاری در انگلستان •

 زمینه سرمایه گذاری در انگلستان  پاسخ به سواالت متداول در •

 

  شرایط عمومی سرمایه گذاری در انگلستان

است، ما   گذاری در انگلستان مستلزم آگاهی و علم کافی نسبت به شرایط عمومی این کشور   سرمایه

عزیزان اطالعات اولیه خود را   در این بخش به بررسی شرایط عمومی این کشور می پردازیم تا شما

کبیر یا انگلستان در زمره کشورهای اروپای شمال غربی   ستان دریافت نمایید. بریتانیای در مورد انگل

 شمال با اقیانوس اطلس و کانال مانش هم مرز است و از جنوب نیز با جزیره  می باشد، که از شرق و

که شامل   ایرلند هم مرز است. انگلستان کشوری است که به چهار بخش بزرگ تقسیم شده است

میلیون نفر   56انگلستان در حدود    گلستان، اسکاتلند و ایرلند شمالی می باشد. جمعیت کشورولز، ان

درصد اعالم شد، این امر نشان دهنده این است   4.12در حدود    2020است. نرخ بیکاری در سال  

ایجاد شرکت و کارآفرینی می باشد. نکته قابل توجه در مورد   که این کشور مقصد مناسبی برای

است که به نسبت دیگر کشورها، هزینه های زندگی  زندگی در انگلستان  هزینه های  ان بحثانگلست

زندگی در شهری مثل لندن با احتساب هزینه های   عنوان مثال هزینه  در این کشور باالتر است به

 .باشد  می   ماه   در   پوند  3000  تا   2500  حدود  در   … خوراک، رفت و آمد، محل اسکان و  خورد و

ببشتر باشد. همچنین   البته هزینه های زندگی بستگی به سبک زندگی افراد دارد و می تواند کمتر با



 

 

مقاله مربوط به این موضوع می توانید   ارد. که در اخذ ویزای تحصیلی انگلستان نیز شرایط خوبی د

 .از آن ها مطلع شوید

 

 نکات اصلی سرمایه گذاری در انگلستان 

راحت در این   باشد که ثبات اقتصادی دارد. شما می توانید با خیال  یکی از کشورهایی می  انگلستان

گذاری در بسیاری از کشورها   سرمایه  کشور سرمایه گذاری کنید. سرمایه گذاری در انگلستان همانند

دیک  آن ها پرداخته ایم. انگلستان با آمریکا رابطه نز  نکات مثبت و منفی دارد که در این بخش به 

بسیار   استرالیا مستعمره انگلستان می باشند. انگلستان چندین سال است که اقتصاد  دارد. کانادا و

ولی در حالت کلی   قوی دارد البته در بعضی از موارد از لحاظ اقتصادی ضعیف عمل کرده است،

خارجی موضوعاتی است که سرمایه گذاران   اقتصاد رو به رشدی دارد. موضوع افتتاح حساب یکی از 

ایرانی و خارجی نمی تواند به راحتی در آلمان و اتریش   باید به آن توجه کنند. یک سرمایه گذار

 تواند در انگلستان حساب باز کند و بخشی از سرمایه مورد نیاز را وارد  می  افتتاح حساب کند ولی 

 گلستان سرمایهان  حساب شخصی خود در انگلستان نماید. در حال حاضر، کسانی که تمایل دارند در 

 .توانند، از طریق چند روش اقدام نمایند  گذاری کنند می

روش کارآفرینی است. در روش کارآفرینی شما باید   یکی از روش هایی که طرفداران بسیاری دارد 

سیتیزن انگلیسی را بر سرکار بیاورید. طرح تجاری شما باید   ۲حداقل    بیزینس پلن داشته باشید و 

وارد انگلستان   بسیار تاثیر مثبت بگذارد و مورد تایید باشد. در این صورت می توانید  کشور   بر اقتصاد

پاسپورت این کشور اقدام کنید. در روش   شده و بعد از چند سال برای اخذ اقامت دائم انگلستان و

 .هزار پوند سرمایه نیاز دارید ۱۵۰ هزار الی  ۱۰۰کارآفرینی شما حداقل به  

روش نوآفرینی است. یعنی شما باید یک ایده نو در   گذاری در انگلستان  ایهروش دیگر برای سرم 

را در قالب طرح تجاری برای ارگان مورد تایید انگلستان ارسال کنید.    سر داشته باشید و ایده خود

طریق در منطقه ای از   ارگان مورد تایید انگلستان طرح تجاریتان را تایید کند، می توانید از این  اگر

 .اندازی کنید  لستان بیزینس خود را راه انگ



 

 

بازار سرمایه انگلستان، روش کار شرکت می باشد. شما   یکی دیگر از روش های انتقال سرمایه به  

 .در انگلستان را بخرید. اگر در همان شرکت کار کنید اقامت می گیرید  اجازه دارید سهام شرکتی

 .به کمک مقاله نگارش شده قابل مطالعه است قوانین کشور انگلستان

دیگر از روش های ورود به بازار سرمایه کشور انگلستان   میلیون پوند یکی  ۲سرمایه گذاری به مبلغ   

 را به   سال بعد پول خود  ۳الی    ۲پوند را وارد بازار سرمایه انگلستان کنید،    میلیون  ۲می باشد. اگر  

 .صورت کامل دریافت می کنید

کارآفرینی و نوآوری نیاز می باشد، کم است. همراهان عزیز   در حالت کلی سرمایه ای که برای روش  

هزار   ۵۰فعالیت در شرکتی باشد که سهام آن را خریداری کرده اید. شما با    هدف اصلی شما باید 

نمودیم باید حضور   ید، ولی همان طور که ذکرنیز می توانید سهام کوچکی را در انگلستان بخر  پوند

صورت می توانید اقامت انگلستان را از آن خود   ، در اینفعالی در بازار سرمایه انگلستان داشته باشید

ماه و بعضاً در کمتر   ۱انگلستان، سرمایه گذار خارجی در کمتر از    کنید. در روش سرمایه گذاری در 

ممکن   ی می رسد. البته با توجه به روشی که انتخاب می کنید،به ویزای سرمایه گذار  هفته   ۲از  

انگلستان به شما پاسخ دهد. سفارت آمریکا تا سفارت  به   است دو ماه طول بکشد  نیز به سرعت 

کشد تا سفارت آلمان   طول می  سال  ۲الی    ۱.۵بررسی درخواست شخص متقاضی می پردازد، ولی  

به ذکر است که، فرزندان بیزینس من هایی که  ند. الزم در خواستنامه متقاضی خارجی را بررسی ک

اقدام نموده اند، باید به زبان آلمانی مسلط باشند تا تحصیل رایگان را   برای سرمایه گذاری در آلمان

این موارد را   کنند. یادگیری زبان آلمانی بسیار سخت تر از انگلیسی است. شما باید تمامی   تجربه

اقدام نمایید. در حالت کلی سرمایه   بررسی کنید و بعد از آن برای سرمایه گذاری در خارج از کشور 

رین احساس از آلمان می باشد. در انگلستان و کانادا مهاج گذاری در انگلستان، کانادا و آمریکا بهتر

اید، در دوره های زبان .تنهایی نمی کنند انگلستان آماده شده   حال اگر برای سرمایه گذاری در 

مدرک زبان آیلتس   انگلیسی شرکت کنید ممکن است با توجه به روشی که انتخاب نموده اید، نیاز به 

را می خواهد.   ۵.۵س  ازش متقاضی آیلت  . البته در برخی از موارد سفارت انگلستانباشد  ۵و یا    ۴.۵

لینک مقاله را  ستانوکیل مهاجرت به انگل ویژگی ها و شرایط شما عزیزان می توانید برای اطالع از

 .مطالعه نمایید



 

 

 شرایط سرمایه گذاری در انگلستان 

کشور مناسب   از روش های خیلی خوبی که برای مهاجرت به انگلستان و برای زندگی در این  یکی

اجازه سرمایه گذاری در خاک   است، روش سرمایه گذاری می باشد. برای این که انگلستان به شما

تخصص داشته باشید. تخصص شما می بایست  کشور و در منطقه مشخص شده را بدهد، باید حتما

برای ایجاد آن آماده شده اید. مثال اگر برای خرید بیزینس در   با نوع بیزینسی باشد کهکامال مرتبط  

 ای   زمینه  در   است  بهتر   آماده شده اید، باید در این زمینه تخصص داشته باشید.  زمینه شیرآالت

ه شوید که در چه زمین  کارآفرینی کنید که انگلستان به آن نیاز دارد. اگر تحقیق کنید، متوجه می

شرط ها برای ایجاد و احداث بیزینس در   گذاری کنید، موفق خواهید بود. یکی از مهمترین   سرمایه

شرط ها داشتن سرمایه مورد نیاز می باشد. شما باید   انگلستان داشتن تخصص است. یکی دیگر از 

حساب است در چه زمینه ای فعالیت کنید، میزانی از سرمایه ای که در    با توجه به این که قرار

ادامه،   در کشور مبدا دارید را به حسابی که در کشور مقصد دارید، انتقال دهید. در   شخصی خود

حتماً به آن ها توجه کنید و   کنیم   گذاری در انگلستان آمده اند که توصیه می  های سرمایه  روش

از توجه با مشاورین موسسه انگلستان  بگیرید. شرایط اخذ   تماس   MIE بعد  به  ویزای کارآفرینی 

 .کمک مقاله نگارش شده قابل مطالعه است

 

 روش های سرمایه گذاری در انگلستان 

انگلستان، شاخصه   گذاری در   گذاران بعد از بررسی شرایط خود، استانداردهای سرمایه  سرمایه  تمامی 

ار انگلستان برای مهاجرت به این کشور بسی  های اقتصادی تاثیر گذار و بعد از آنالیز کلی بازار سرمایه

گذار باید به صورت واضح و شفاف به   آماده می شوند. سرمایه  های قوی  پیشرفته و دارای زیرساخت

برای کارآفرینی   انگلستان اعالم کند که قصد انتقال سرمایه در چه بخشی را دارد. مثال اگر  کنسولگری 

نه کارآفرینی ایجاد پروسه ای در زمی  آماده شده است، باید سفارت انگلستان را در جریان بگذارد و 

 .کند

 



 

 

  :سرمایه گذاری در انگلستان از طریق کار شرکت

داشته باشید.   پلن   بیزینس  باید  بخرید  انگلستان  در  را  فعالی   شرکت    این که بخشی از سهام  برای

در واقع باید بیزینس پلنی بنویسید  .شما باید یک بیزینس پلن قوی، مفید و بسیار تاثیرگذار بنویسید

انگلستان قرار دارند، بعد از ارزیابی آن به شما اجازه کارآفرینی   ها و سازمان هایی که در   که ارگان 

شما نیاز به  شهر و یا در خارج کالن شهر را دهند. برای کارآفرینی منطقه ای در انگلستان در مرکز

ید که انگلستان به شما می گو  دارید. البته در شرایط خاصی سفارت   ۴.۵مدرک آیلتس با امتیاز  

به باالی خود را به   ۵باید مدرک آیلتس با سطح    به باال ارائه دهید. در این صورت  ۵مدرک آیلتس  

به سفارت انگلستان ارائه دهید. میزان سرمایه گذاری در انگلستان از   دیگر مدارک خود بیافزایید و

کارآفرینی  ز طریق هزار پوند می باشد. ولی برای خرید بیزینس ا  ۵۰کار شرکت تقریباً   طریق روش 

بیزینسی کنید که چندین سال   هزار پوند از نقدینگی خود را وارد انگلستان و   ۲۰۰الی    ۱۰۰باید  

توانند سرمایه   گذاران و کارآفرینان خارجی می  پیش در انگلستان تاسیس گردیده است. البته سرمایه

تازه که  بیزینسی  به  را  بخشی    خود  و  دهند  انتقال  است،  بخرند. افتتاح شده  را  از سهام شرکت 

انگلستان   توانند به تنهایی یک بیزینس بزرگ و یا یک بیزینس کوچک را در بخشی از  می   همچنین

بیزینس و رشد آن الزم است که   به وجود آورند و آرام آرام بیزینس خود را رشد دهند. برای ایجاد

را دارند که خانواده خود را بعد از اخذ   کارآفرینان این اجازه .انگلیسی را بر سر کار بیاورید  ۲حداقل  

 .شوند  توانند همزمان وارد محیط انگلستان  کارآفرینی با خود همراه ببرند. آن ها می  ویزای

 

 حداقل سرمایه گذاری در انگلستان

زمینه یک برنامه   گذاری در این   که در ایران سابقه بیزینس دارند اجازه دارند برای سرمایه  کسانی

خاصی ندارند، حتی در صورت   کنند. ولی کسانی که سابقه کار ندارند و یا تخصص  کامل طراحی 

گذاری در انگلستان آماده شوند. در حالت معمول   توانند برای سرمایه   داشتن مبلغ مورد نیاز نمی

یا در زمینه خاصی تخصص داشته باشید، همچنین اگر سنتان برای   اگر سابقه کار داشته باشید و 

و بیزینس  با    ایجاد  توانید  می  باشد،  مناسب  انگلستان  در  گذاری  وارد  ۵۰سرمایه  نیز  پوند   هزار 



 

 

قرار دهید و آن را   هزار پوند را در حساب شخصی خود  ۵۰انگلستان شوید. در واقع شما باید ابتدا  

تاسیس شده است. شما بعد از انتقال  واریز کنید که در خاک انگلستانمستقیماً به حساب شرکتی 

در انگلستان و اجازه کار در شرکت خود را دارید. بعد از   این مبلغ به عنوان سهامدار اجازه سکونت 

را وارد شرکت خود کنید، می توانید با خیال راحت آماده مهاجرت شوید و   هزار پوند  ۵۰این که  

هزار پوند  ۴۰الی    ۳۰  تقریباً  که  باشد  راحت   خیالتان بابت  این  از   ا دریافت کنید.اقامت خود ر  کارت

خودتان بر می گردد. به این نوع   از مبلغی که وارد شرکت خود نموده اید بعد از مدتی به حساب

گذاری   هایی است که برای سرمایه  یکی از روش  گویند. کار شرکت   سرمایه گذاری کار شرکت می

 .باشد  مناسب می 

 هزینه سرمایه گذاری در انگلستان

خرید بیزینس و   ای که برای   ای که باید برای خرید ملک در انگلستان کنار بگذارید، با هزینه  هزینه 

هزار پوند   ۵۰حالت کلی با داشتن    یا هزینه ایجاد یک بیزینس کامالً جدید و مفید، فرق دارد. در 

عنوان یک سهامدار در شرکت خود فعالیت کنید و به شما   دهد که به  انگلستان به شما اجازه می

ده ای دارید که نو است و مدتی خانواده خود را همراه ببرید. ولی اگر ای  اجازه می دهد که بعد از 

هزار  ۱۰۰الی   ۵۰دارید به عنوان ثبت کننده یک ایده جدید وارد انگلستان شوید باید مبلغ    دوست

ویزای نوآفرینی نیاز می باشد. ولی   پوند را کنار بگذارید. این مبلغ حداقل مبلغی است که برای اخذ 

دقیقا دارید  دوست  و  کارآفرین هستید  زمینه   اگر  با  در   مرتبط  کردید،  بیزینس  ایران  در  که  ای 

هزار پوند را کنار بگذارید. البته هزینه افتتاح   ۲۰۰الی    ۱۰۰حداقل مبلغ    انگلستان فعالیت کنید باید

 .بیزینس از صفر بیشتر می باشد  یک

 

 ویزای سرمایه گذاری در انگلستان

انگلستان و قرارگیری در م  کسانی زیبا را   حیط این کشورکه سرمایه مورد نیاز برای مهاجرت به 

این که اجازه وارد شدن به این   . آن ها برای دارند، می توانند از طریق سرمایه گذاری اقدام کنند

اجازه پیوستن باشند و همچنین  انگلیسی زبان را داشته   به دیگر سرمایه  کشور را داشته  گذاران 



 

 

 گذاری در انگلستان ویزایی است که  ایهسرمایه گذاری را بگیرند. ویزای سرم  باشند، باید ابتدا ویزای 

کنسولگری انگلستان   کنسولگری انگلستان آن را در اختیار شما قرار می دهد. ولی قبل از این که 

مشخص شده برای انتقال به انگلستان را   برای شما ویزا صادر کند، باید ثابت کنید که میزان سرمایه

برای ثبت شرکت، خرید ملک و کارآفرینی را دارند، برای نیاز    دارید. معموالً کسانی که سرمایه مورد

ویزای  می  اخذ  آماده  گذاری  می  سرمایه  انگلستان  کنسولگری  به  و  رفتن  شوند  از  بعد  به   روند. 

انگلستان باید درخواستنامه ای تنظیم کنید و در درخواستنامه  خود بنویسید که چه   کنسولگری 

کافی، باید آن را به آفیسر ارائه دهید. آفیسر   فرم با اطالعاتمیزان سرمایه دارید. بعد از پر کردن  

انگلستان و همچنین مربوط به ایجاد   تمام مدارکی که مربوط به انتقال بخشی از سرمایه تان به 

نهایی را اعالم   باشد را بررسی می کند و بعد از بررسی نتیجه  جدید در این کشور برتر می  بیزینس

کند. البته در امور   شما را قبول می یزای انگلستانکافی باشد، درخواست ومی کند. اگر اسنادتان  

ویزای سرمایه گذاری در انگلستان و یا سایر ویزاها برای شما   توان گفت که صد در صد  حقوقی نمی

 صد در صد نیست. ولی اگر مدارکی ارائه دهید که زیرا هیچ چیز در امور حقوقی   .شود  صادر می

احتمال زیاد ویزای سرمایه   گذاری و انتقال بخشی از سرمایه به انگلستان کافی باشد، به  برای سرمایه

 .گذاری برای شما صادر می گردد

 

 اخذ اقامت سرمایه گذاری در انگلستان 

در اکثر   گذاری به عنوان یکی از روش های مناسب جهت اخذ اقامت دائم و نتیجتا تابعیت  سرمایه

مختلف سرمایه گذاری در   کشورها به حساب می آید. افراد متقاضی می توانند به واسطه روش های

نمایند. یکی از روش هایی که برای سرمایه گذاری  انگلستان اقامت دائم و تابعیت این کشور را اخذ

ثبت  هزار پوند و استخدام دو نفر و   200که شخص می تواند با مبلغ    گلستان وجود دارد این استان

 ه گذاری نماید. همچنین روشهای دیگری برای سرمایه گذاری در انگلستانسرمای شرکت در انگلستان

سرمایه گذاری در   مورد  در  ذکر   قابل  نکته   وجود دارد که در ادامه در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

یا شرکتی در این کشور ایجاد کرده   کشور انگلستان این است که فردی که کارآفرینی انجام می دهد

نگه دارد و طی این مدت به صورت مرتب مالیات خود   سال بیزنس خود را فعال 5ت  است باید به مد 



 

 

واجد شرایط اخذ اقامت دائم به حساب آید. نکته دیگری که باید در مورد   را پرداخت کرده باشد تا 

این مورد   قوانین این کشور  است که  تابعیت مضاعف  انگلستان مطرح کنیم بحث  تابعیت  را   اخذ 

تابعیت این کشور را اخذ   فراد متقاضی پس از اخذ اقامت دائم در صورتی که بخواهند پذیرفته است. ا

تابعیت انگلستان را رعایت کرده باشند، شرایط    اخذ  به    نمایند باید شرایط و قوانین خاص مربوط

شرط حضور مستمر پس از اخذ اقامت دائم، تسلط کامل به زبان   مورد نظر همانند دیگر کشورها

 جرم کیفری و تبعیت از قوانین این کشور و در نهایت باید ثابت نماید در جامعه  نداشتنانگلیسی،  

اخذ تابعیت انگلستان   انگلستان ادغام شده و به نوعی خود را پایبند قوانین این کشور بداند. پروسه

 اقامت انگلیس با بهترین شرایط اطالع از سال از اقامت دائم اتفاق می افتد. برای  6پس از گذشت 

 .به لینک مقاله مراجعه نمایید

 

 استاندارد های سرمایه گذاری در انگلستان 

نظر قرار   از موارد مهمی که در خصوص سرمایه گذاری در انگلستان و دیگر کشورها باید مد  یکی

گذاری در این کشور می   تانداردهای سرمایهداد و در خصوص آن اطالعات کافی داشت رعایت اس

استانداردهای سرمایه گذاری در انگلستان مستلزم آگاهی   باشد، افراد متقاضی باید توجه داشته باشند 

بیکاری، قوانین و شرایط مصادره اموال در این کشور و فساد اقتصادی موجود   از شاخص های نرخ

تجارت و سرمایه   شده می تواند نقش مهمی در ایجاداین کشور می باشد. آگاهی از موارد ذکر    در

نکته قابل توجه در مورد سرمایه گذاری  .گذاری در این کشور برای افراد متقاضی در بر داشته باشد

از دست دادن سرمایه در این کشور مواجه نمی شوند زیرا  در انگلستان این است که افراد با ریسک

افراد   ر قدرتمندی که دارد می تواند مقصد امن و ایده آلی براینظام قضایی بسیا  این کشور به دلیل 

 .متقاضی سرمایه گذاری به حساب آید

 لندن

است؟ لندن   یکی از متنوع ترین و جهانی ترین شهرهای جهان است. اما واقعاً کجا واقع شده   لندن

واقع شده است. شهر این کشور  است و در جنوب شرقی  انگلستان  آ  پایتخت  مارهای لندن طبق 



 

 

را در داخل محدوده شهری خود   ( ۲۰۰۶نفر )در نیمه سال    ۷٬۵۱۲٬۴۰۰رسمی جمعیتی بالغ بر  

پرجمعیتگنجانده عنوان  به  و  در است  شهر  می  ترین  مطرح  اروپا  از  اتحادیه  یکی  شهر  این  شود. 

اند المللی است که عبارتدر جهان است و دارای پنج فرودگاه بین  المللی های حمل و نقل بینقطب

لندن، و فرودگاه   المللی هیثرو، فرودگاه گاتویک، فرودگاه استانستد لندن، فرودگاه لوتنبین  از فرودگاه

 .تیلندن سی

 

  شاخص های اقتصادی تاثیر گذار در سرمایه گذاری در انگلستان

انگلستان آگاهی از   دیگر از موارد مهم و تاثیر گذار در بحث سرمایه گذاری در کشوری مانند  یکی

طریق مواردی چون رشد اقتصادی،   شاخص های اقتصادی این کشور است. شاخص های اقتصادی از

در  GDP مشخص می شود. تولید ناخالص داخلی درصد تولید ناخالص داخلی و تورم در این کشور

مانند انگلستان است. باال بودن رشد ناخالص داخلی بیانگر   دهنده رشد اقتصادی کشوری واقع نشان  

 .سرمایه گذاری در این کشور است  سودآور بودن

یکی دیگر از مواردی که در مورد شاخص های اقتصادی باید در نظر داشت میزان مالیات های تعریف 

 .شده بر درآمد و سود شرکتهای تجاری می باشد

 :دول زیر به بررسی برخی شاخص های اقتصادی در انگلستان می پردازیمما در ج

 واحد کمترین نرخ  بیشترین نرخ نرخ پیشین  آخرین نرخ  نرخ انواع مالیات در بریتانیا

و  کمپانیها  درآمد  بر  مالیات  نرخ 

 شرکتها
 درصد  19.00 52.00 19.00 19.00

 درصد  40.00 50.00 45.00 45.00 نرخ مالیات بر درآمد افراد

 درصد  8.00 20.00 20.00 20.00 نرخ مالیات بر فروش 



 

 

 درصد  9.00 25.80 25.80 25.80 نرخ تأمین اجتماعی 

 درصد  10.20 13.80 13.80 13.80 نرخ تأمین اجتماعی برای کمپانیها 

نرخ تأمین اجتماعی برای کارمندان 

 و خدمه 
 درصد  7.75 12.00 12.00 12.00

 

  سرمایه گذاری در انگلستان از طریق خرید ملک

الزم به ذکر  .دیگر از راه های مهاجرت به برخی کشورها، خرید ملک در کشور مقصد می باشد  یکی

از طریق خرید ملک در   است در صورتی که شما عزیزان هدف خود را برای مهاجرت به یک کشور

انتخاب نمایید که به واسطه خرید ملک به شما و   نظر گرفته اید، باید توجه داشته باشید کشوری را

نماید. متاسفانه در کشور انگلستان موردی در خصوص سرمایه گذاری   واده شما اقامت دائم اعطاخان

افراد   از طریق ملک و  است  بینی نشده  و پیش  تعریف  اتباع کشورهای دیگر  برای  این کشور   در 

نمایند. در صورتی که   متقاضی نمی توانند به واسطه خرید ملک در این کشور اقامت خود را دریافت

روش های دیگر سرمایه گذاری در این   صد سرمایه گذاری در انگلستان را دارید پیشنهاد می شودق

 .بتوانید اقامت خود را دریافت نمایید  کشور را در نظر داشته باشید تا به راحتی

 قیمت خانه در انگلستان

 4301.90 قیمت آپارتمان در انگلستان هر متر مربع در مرکز شهر

 2991.44 قیمت آپارتمان در انگلستان هر متر مربع در خارج از مرکز شهر 

 

 

 



 

 

  سرمایه گذاری در انگلستان از طریق کارآفرینی

انگلستان، دولت   با توجه به کاهش محدودیتهای سرمایه گذاری خارجی در کشور  2011سال    در

خارجی نمود و در این خصوص روش   این کشور اقدام به ایجاد شرایط ایده آل برای سرمایه گذاران

گرفت، که در این بخش به سرمایه گذاری از طریق   های مختلفی را برای جذب سرمایه گذار در نظر 

 :پردازیم  ینی در انگلستان میکارآفر

افرادی است که فارغ التحصیل از دانشگاه های کشور   هزار پوندی در واقع برای  50سرمایه گذاری  

 تحصیلی آنها از دانشگاه های این کشور صادر شده باشد که این نوع سرمایه   انگلستان باشند و مدرک 

خالقانه برای   ایده ای بسیار نو و   معروف است و یا post study work گذاری در انگلستان به

افرادی در نظر گرفته شده که قصد   کارآفرینی داشته باشد. در واقع در این نوع سرمایه گذاری برای 

التحصیل شدن از دانشگاه های این کشور دارند. فرد متقاضی   اخذ اقامت دائم انگلستان را پس از فارغ

بیزنس  ب خود دارد و توانایی باالیی در ایجاد تجارت وسرمایه مورد نظر را در حسا  باید ثابت نماید

پوند ایجاد کرد، در ابتدا برای    هزار  50خود دارد. زمانی که فرد تجارت و یا شرکت خود را به واسطه  

اینکه ثابت کرد تجارت وی سودآور شده، فرد می تواند   ساله صادر می شود و پس از2وی یک اقامت  

 .درخواست اقامت دائم دهد

 

 سرمایه گذاری در انگلستان از طریق خرید اوراق قرضه دولتی 

کشورها، مهاجرت به   از روش های معمول و امکان پذیر سرمایه گذاری در انگلستان مانند اکثر  یکی

متقاضی می توانند از طریق خرید اوراق   انگلستان ا از طریق سرمایه گذاری در بورس می باشد. افراد

اقامت این کشور را اخذ نمایند. این نوع سرمایه گذاری برای   میلیون پوند  2قرضه دولتی به مبلغ  

 ار در این کشور پیش بینی شدهاتحادیه اروپا برای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذ  اتباع خارج از

ساله 3ابتدا یک اقامت    است. افراد متقاضی زمانی که اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی نمودند در

این مدت سرمایه خود را به این کشور انتقال    برای آنها صادر می شود، در صورتی که فرد بتواند طی

سال فرد متقاضی می تواند   5گذشت    تمدید می شود. پس از   سال دیگر2دهد اقامت وی به مدت  



 

 

 خانواده خود را دریافت نماید. الزم به ذکر است فرد برای اینکه به واسطه   کارت اقامت دائم خود و 

در حساب خود نشان   میلیون پوند را به صورت نقد2این روش اقامت خود را دریافت نماید باید مبلغ  

انگلستان نماید. الزم به ذکر است فرد عالوه   م درسها   خرید  به   دهد و سپس با مبلغ ذکر شده اقدام

نماید که زمانی که وارد این کشور شد توانایی تامین هزینه های   میلیون پوند باید ثابت 2بر مبلغ  

 .خانواده خود را دارد زندگی خود و

 

 بیرمنگام 

م در مرکز بیرمنگا   طور که در نقشه مکان بیرمنگام نشان داده شده است، بیرمنگام در فالت  همان

شهر بزرگ، منطقه شهری و منطقه   منطقه وست میدلندز انگلستان واقع شده است. بیرمنگام دومین 

انگلستان است. این شهر با جمعیتی  با    شهری در  نفر، دومین شهر پرجمعیت   ۱٬۱۴۱٬۸۱۶برابر 

 .رسدفر میمیلیون ن ۸/ ۳رود. جمعیت بیرمنگام و حومه به شمار می  بریتانیای کبیر پس از لندن به

 

 سرمایه گذاری در انگلستان از طریق خودحمایتی 

سرمایه  از روش های مهاجرت که به عنوان یکی از راه های سرمایه گذاری محسوب می شود،  یکی

است که بیشتر مناسب   گذاری از طریق خود حمایتی در کشور مقصد می باشد. خود حمایتی موردی 

کار کردن در کشور مقصد ندارند با داشتن   راد چون نیازی بهافراد بازنشسته و مسن می باشد، این اف

درآمد می توانند این نوع اقامت را که به نام خود حمایتی شناخته   سرمایه مناسب و نشان دادن منبع 

اقامت   نمایند. کشورهایی که در حال حاضر به واسطه خود حمایتی به افراد متقاضی   شده است اخذ 

شا نمایند  می  اعطا  ویزا  یونان،و  و  اسپانیا  اتریش،  فرانسه،  هستند.   مل:  پرتغال  و  ایتالیا، سوئیس 

خود حمایتی در پروسه های مهاجرتی این کشور تعیین   متاسفانه دولت انگلستان موردی را در قالب

می توانند در صورتی که این کشور را مقصد مهاجرتی خود قرار داده اند   نکرده است و افراد متقاضی

 .سرمایه گذاری اقدام به مهاجرت به این کشور نماینددیگر    از طرق 



 

 

   سرمایه گذاری در انگلستان  مزایای

افراد متقاضی در گام نخست دارای  قطعا انگلستان برای  مزایایی   سرمایه گذاری در کشوری مثل 

ویزای الحاق  .پردازیم  است که ما در این بخش به بررسی مزایای سرمایه گذاری در این کشور می 

همان ویزای همراه انگلیس مقاله ای است که با مطالعه آن اطالعات کاملی   ای به خانواده انگلستان

 .جهت شرایط اخذ این نوع ویزا کسب می نمایید

پروسه انجام سرمایه گذاری و اخذ اقامت در این کشور به واسطه سرمایه گذاری در زمان کوتاهی 

  .انجام می شود

ضی می توانند از خدمات و امکانات دولتی همانند به واسطه سرمایه گذاری در انگلستان افراد متقا

 دیگر شهروندان انگلستان بهره مند شوند 

سال  18  گذاری در انگلستان باعث می شود فرد بتواند به همراه همسر و فرزندان زیر سن   سرمایه

  وارد این کشور شود و برای آنها نیز اقامت دریافت کند

ه اخذ اقامت دائم و نهایتا تابعیت این کشور برای فرد و سرمایه گذاری در کشور انگلستان منجر ب

 .خانواده وی خواهد شد

سرمایه فرد در   از نکات مهم در خصوص مزایای سرمایه گذاری در کشور انگلستان باقی ماندن   یکی

در این کشور ریسک   حساب شخصی اش می باشد، که همین امر باعث می شود سرمایه گذاری 

  .پایینی داشته باشد

 

   معایب سرمایه گذاری در انگلستان

دیگر کشورها دارای   توجه به اینکه سرمایه گذاری در انگلستان دارای مزایای بسیاری است مانند  با

سرمایه گذاری در این کشور می پردازیم   معایبی نیز می باشد، که ما در این بخش یه بررسی معایب 

 :گذاری در انگلستان ارتقا یابد  ت شما نسبت به معایب سرمایهتا اطالعا 



 

 

یکی از معایب سرمایه گذاری در انگلستان باال بودن میزان سرمایه ای است که فرد متقاضی باید  :1

 .در این کشور وارد کند

ر انگلستان باال بودن میزان مالیاتی است که در این کشو  یکی دیگر از معایب سرمایه گذاری در :2

 پرداخت کند، این مالیات گاها براساس میزان سرمایه افراد و متناسب با سرمایه   افراد متقاضی باید

 .تعیین می شود

 

 پاسخ به سواالت متداول در زمینه سرمایه گذاری در انگلستان

 کرد؟   کسب   را   آیا از طریق سرمایه گذاری می توان پاسپورت انگلستان   

 .اری منجر به اخذ پاسپورت خواهد شدبله بعضی از روش های سرمایه گذ

 کرد؟   کسب  را   آیا می توان از طریق سرمایه گذاری در فرانچایز ها اقامت انگلستان   

در کشور انگلستان سرمایه گذاری از طریق فرنچایز وجود ندارد اما روشهایی برای سرمایه گذاری 

 .وجود دارد که می توان اقامت کسب کرد

 ستان می توان اقامت گرفت؟ آیا با خرید ملک در انگل   

 .خیر خرید ملک در انگلستان منجر به اخذ اقامت نمی شود

 بهترین راه سرمایه گذاری در انگلستان کدام است؟    

 .میلیون پوندی بهترین روش سرمایه گذاری در انگلستان است2سرمایه گذاری 

 

 سخن پایانی 

انگلستان و   واسطه سرمایه گذاری درگذاری در انگلستان، شرایط اخذ اقامت و تابعیت به    سرمایه

صورت کامال تخصصی مورد   همچنین قوانین سرمایه گذاری در این کشور را ما در مقاله فوق به 



 

 

نسبت به قوانین و شرایط پیش روی خود در   بررسی علمی قرار دادیم تا شما عزیزان اطالعات کافی

اینکه کشور انگلستان شرایط ویژه ای برای  باشید. با توجه به    باب سرمایه گذاری در این کشور داشته

است،  اتباع کشورهای  داده  قرار  این کشور  در  گذاری  اروپا در خصوص سرمایه  اتحادیه  از   خارج 

اید و در خصوص   پیشنهاد می شود در صورتی که کشور انگلستان را مقصد مهاجرتی خود قرار داده

ابتدا مقاله فوق را به صورت کامل مطالعه   رید درقوانین سرمایه گذاری در انگلستان اطالعات کافی ندا

توانید با تماس با مشاورین با تجربه و مجرب موسسه ملک پور   نمایید و سپس در صورت لزوم می

 .در خصوص تمامی روش های سرمایه گذاری در کشور انگلستان ارتقا دهید  اطالعات خود را

 


