حقوق و دستمزدها در سوئد
آیا قصد مهاجرت به کشور سوئد را در ذهن ونود
می پرورانید؟
سوئد به عنوان یکی از برتری کشورهای دنیا برای
ورود به بازار کار شناوته می شود.
بررسی شرایط حقوق و دستمزدها در سوئد ،کمک
شایانی برای انتخاب صحیح ایجاد می نماید.
سنوئد بنه واسن ه اسننتاندارد هنای بناگی زننند ی و

جامعه سازمان یافته ،به عنوان یکی از اصنیی تنری
مقاصد مهاجران شناوته می شود.
امننروز سننوئد از یننک اقتصنناد پی ینند و پیشننرفته
بروننوردار اس ن  .اقتصنناد سننوئد در اروپننا پ ن

از

کشورهای آلمان و انگیستان در جایگا سنو قنرار
دارد.

رو تحریریه آریاناپارس با اشراف به شرایط کاری
در کشور سوئد به بررسی و تحییل حقوق و دستمزدها
در سوئد پرداوته اس

تا متقاضیان کار در ای کشور

با دانش مناسبی وارد ای کشور شوند.
با مراجعه به صفحه مهاجرت به سوئد وب سای

آریاناپارس از شرایط ورود به ای کشور و بهر مندی
از ودمات در نظر رفته شد  ،م یع شوید.
بی سال های  ۲۰۱۲تا  ،۲۰۱۷تولید ناوالص داویی

سوئد  ۸٫۶درصد افزایش یافته اس

که همی موضوع

سبب کاهش نرخ بیکاری در ای کشور شد اس .
نرخ اشتغال در طی پنج سال مورد بررسی قرار رفته
شد باگتر از میانگی اتحادیه اروپاس  .میزان اشتغال
جوانان  ۵۴٫۷درصد اس

که بسیار باگتر از میانگی

اتحادیه اروپا که معادل  ۴۱٫۷درصد اس  ،می باشد.

شرایط کار در سوئد
در ابتدای راه باید شرایط کار در سوئد را مورد
بررسی قرار دهیم.
به صورت کلی دو روش برای ورود به بازار کار
سوئد امکان پذیر می باشد.

دریافت پیشنهاد کاری

افراد در صورت اوذ پیشنهاد کاری از یک کارفرمای

سوئدی قادر وواهند بود برای ویزای کاری کشور
سوئد اقدا نمایند.
افراد واجد شرایط در صورت اوذ دعوت نامه کاری به
صورت معمول در ابتدای را ویزای سه ساله دریاف
می نمایند و در صورت کسب حداقل حقوق و
دستمزدها در سوئد و پرداو
اقام

مالیات موفق به اوذ

می شوند.

برای اطالع از شرایط کار در کشور سوئد ،م العه
م یب کار در سوئد در وب سای

می شود.

آریاناپارس توصیه

ویزای تحصیلی

از دیگر روش های ورود به کشور سوئد ،ویزای تحصییی
می باشد که دانشجویان قادر وواهند بود با اوذ پذیرش از
دانشگا های برتر سوئد ،وارد ای کشور شوند.
دانشجویان پ

از تحصیل ،شان

باگتری را برای ورود

به بازار کار وواهند داش  .گز بذکر اس

حقوق و

دستمزدها در سوئد برای متقاضیانی که در مراکز معتبر
سوئد تحصیل کرد اند ،بیشتر اس .
برای اطالع از شرایط تحصیل در ای
تحصیل در سوئد مراجعه نمایید.

کشور به صفحه

قوانین حقوق و دستمزدها در سوئد

دستمزدها با در نظر گرفتن مسئولیت و میزان
دشواری وظایف کار و نحوه انجام کار توسط کارفرما

تعیین می گردد.
به صورت معمول برای ورود به بازار کار حرفه ای
نیاز به سپری کردن دوره و یا کسب دانش تخصصی
در زمینه فعالیت مورد نظر می باشد.
هنگام در خواست کار ،اغلب در ارتباط با انتظارات
فرد در خصوص حقوق و دستمزدها در سوئد
پرسیده می شود و با توجه به دانش و حرفه متقاضی
حقوقی در نظر گرفته می شود.
قانون حمای

از اشتغال ارتباط بی

کارمندان و

کارفرمایان را در بخش دولتی و وصوصی را تنظیم
می نماید.

در کشور سوئد ،اتحادیه های کار ری و کارفرمایان
مسئولی

رعای

حداقل دستمزدها را به عهد

دارند.
در صورت بروز هر ونه اوتالف ،داد ا کار سوئد
اوتالفات ناشی از حقوق و دستمزدها در سوئد را
مورد بررسی قرار می دهد.

ساعت کاری

مقدار ساع

کاری در سوئد توافقی میان نیروی کار و

کارفرما مورد نظر می باشد ولی حداکثر میزان ساع
کار قانونی در هفته  ۴۰ساع

تعیی

ردید اس .

طبق آمار ) )EUROSTATمیزان کار هفتگی کارمندان

تما وق

 ۴۰٫۷بدس

آمد اس .

اضافه کاری
اضافه کاری به عنوان زمانی بیشتر از ساع

کار عادی

تعریف شد اس .
طبق قوانی اضافه کار تعیی شد به ازای هر کارمند
 ۴۸ساع

کاری در ما می باشد.

کار نیمه وقت

کار نیمه وق

در سوئد رایج و باگتر از حد متوسط در

اروپا می باشد.
از همی

رو قوانی حقوق و دستمزدها در سوئد برای

ای نوع کار به صورت جدا انه تعیی

ردید اس .

به صورت معمول زنان بیشتر از مردان مشغول کار نیمه
وق

می باشند.

میزان اضافه کاری در نظر رفته شد برای کارهای
نیمه وق

 ۲۰۰ساع

در سال می باشد.

شرایط پرداخت حقوق
طبق توافقنامه های صورت رفته میان نیروی کار و
کارفرما ،حقوق و دستمزدها در سوئد به صورت ماهیانه
وپ

از کسر مالیات پرداو

می شود.

متوسط حقوق و دستمزدها در
سوئد
ا ر شما در کشور سوئد در بخش وصوصی یا

 private sectorبصورت کارمند مشغول به کار
باشید طبق آمار منتشر شد بصورت معمول حدود
 ۳۴هزار کردن در ما حقوق وواهید داش

وا ر

در بخش دولتی یا Governmental sector

مشغول به فعالی

باشند حقوق ماهانه ای حدود

۳۲هزار کرون را دریاف
گز به ذکر اس

می کنند.

حقوق دریافتی اعال شد متوسط

در میان تمامی شهر های کشور سوئد رشته های
متنوع می باشد.
بصورت قانونی افراد بی  ۲۹تا  ۳۵درصد مالیات بر
در آمد پرداو

می کنند.

ا ر ب ور متوسط  ۳۳درصد مالیات بر درآمد را نیز
محاسبه کنیم ،میزان متوسط والص حقوق در بخش
وصوصی در حدود  ۲۳هزار کرون و در بخش دولتی در
حدود  ۲۱هزار کرون وواهد بود.

به طور مثال متخصص رشته  IT Managerبصورت
معمول  ۴۸هزار کرون در ما دستمزد دریاف

می کند

که میزان حقوق بانوان از آقایان بیشتر می باشد.
بیشتری حقوق پرداوتی در شهر  Jonkopingاس

که

حدود  ۵۱هزار کرون می شود .متوسط حقوق یک فرد
به عنوان صندوق دار حدود  ۱۰۱تا  ۱۱۰کرون معادل
 ۱۳الی  ۱۴دگر در ساع

در نظر رفته می شود.

یکی از مهم تری جنبه های افزایش حقوق و دستمزدها
در سوئد ایجاد تصویر روشنی از چگونگی ارتقا دانش و
مهارت می باشد .افزایش حقوق ها به صورت سالیانه و
در جیسه ای با مدیر مورد بررسی و در صورت موافق
تعیی می ردد.

بهترین مشاغل در سوئد
بیشتری

بازار کار در وصوص افراد متخصص در

دسترس می باشد و افراد در صورت عد تخصص
کمتری را برای ورود به بازار کار سوئد وواهند

شان
داش .

بهتری مشاغل متناسب با میزان حقوق و دستمزدها در

سوئد به شرح زیر می باشد.
عنوان شغل

درآمد ساالنه

مدیر پروژه

 ۷۶۰هزار کرون سوئد

پزشکی

 ۸۸۰هزار کرون سوئد

مدیر تبلیغات

 ۹۶۰هزار کرون سوئد

مدیر ارشد
اجرائی

 ۱میلیون کرون سوئد

معاون رئیس
جمهور

 ۱میلیون  ۸۰۰هزار کرون سوئد

میزان حقوق و دستمزد های ذکر شد به صورت
سالیانه عنوان شد اس
موقعی

و برای رسیدن به ای

شغیی ،میز به ارائه سوابق کاری اید آل و

دانش منحصر به فرد می باشید.

هزینه های زندگی
بر اساس شاوص های انتخاب شد در بررسی کیفی
زند ی ) (EQLSدر اروپا ،سوئد به عنوان یکی از
برتری کشورهای اروپایی شناوته می شود و در همه
شاوص ها درصد باگتری از میانگی را بدس

آورد

اس .
یکی از مهم تری فاکتورهای تاثیر ذار برای بررسی
کیفی

زند ی در یک کشور ،بررسی تناسب میان

حقوق و دستمزد و هزینه های زند ی می باشد.
معناس

که میزان حقوق بسیار باگ

ای

نکته بدی

تاثیر بسزایی در کیفی

تناسب

زند ی ندارد و ای

باید به صورت من قی حفظ شود.
به صورت معمول هزینه های زند ی در سوئد به
واس ه سیستم مالیاتی نسب
اروپایی بیشتر می باشد.

به سایر کشور های

هزینه های زند ی در کشور سوئد به صورت ماهیانه
بی  ۱۰الی  ۱۵هزار کرون سوئد در نظر رفته می
شود که بیشتری هزینه را مسک به وود اوتصاص
داد اس .
با توجه به تحییل صورت رفته در وصوص حقوق و
دستمزدها در سوئد ،شرایط زند ی در ای

کشور

مساعد می باشد.
مهم تری

اصل در امور مهاجرتی ،مقوله اطمینان و

اعتماد در همه مقاطع پروسه های مختیف می باشد.
برند آریاناپارس که تنها دارند مجوزهای وزارت
تعاون ،کار و رفا اجتماعی و وزارت عیو تحقیقات و
ف

آوری در ایران می باشد ،شرایط ایجاد بستر

اطمینان و آسود ی ویال را برای متقاضیان مهاجرت
کاری را فراهم آورد اس .

