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ბიზნესის სფეროשი שრომის ანაზღურების მაჩვენებელთა  

სექტორული სტატისტიკური ანალიზი 

 
სიმონ გელაשვილი  

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 
ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

თეონა  ხაბეიשვილი 
დოქტორანტი, ივანე ჯავახიשვილის სახელობის  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 
სტატიაשი წარმოდგენილია საქართველოს ბიზნეს სექტორשი שრომის ანაზღაურების שე-

დარებითი სტატისტიკური ანალიზი (მათ שორის Covid-19 პანდემიის პერიოდისათვის) და გა-
ანგარიשებულია მრავალი ადეკვატური მაჩვენებელი. სტატიის მიზანია სხვადასხვა სტატის-
ტიკური მეთოდის გამოყენებით שეფასდეს პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური שოკის მი-
მართ საשუალო ხელფასის ელასტიურობა და გაანალიზდეს მისი გავლენა საשუალო ხელფა-
სის სიდიდის ცვლილების ტენდენციებზე.  

სტატიაשი გაანალიზებულია საשუალო ხელფასის ცვლილების ტენდენციები 2010-2021 
წლების მონაცემებზე დაყრდნობით; שედარებითი ანალიზის საფუძველზე שეფასებულია პან-
დემიამდე და პანდემიის პერიოდשი ბიზნეს სექტორებשი გამოვლენილი თავისებურებები, 
რყევები და שეცვლილი ტენდენციები. 

სტატიაשი ფართოდაა გამოყენებული არაერთი სტატისტიკური მეთოდი, როგორიცაა: 
-უალო და ვარიაციის მაჩვენებლები, ასევე დროითი მწკრივები და მონაשეფარდებითი, საש
ცემთა პრეზენტირების მეთოდები.  

 ეფასებულია Covid-19 პანდემიამდე და პანდემიისש ედარებითი ანალიზის საფუძველზეש
პერიოდשი ბიზნესის ცალკეულ სექტორשი שრომის საשუალო ანაზღაურების მიმართულებით 
გამოვლენილი თავისებურებები, რყევები და שეცვლილი ტენდენციები; დადგენილია ის სექ-
ტორები, სადაც მაღალი და დაბალი שრომის ანაზღაურების მაჩვენებლებია და ასევე მათ 
 .ორის უთანაბრობის ზომაש

საკვანძო სიტყვები:  ბიზნეს სექტორი, שრომის ანაზღაურება, სტატისტიკური ანალი-
ზი, Covid-19 პანდემია, ვარიაციის დიაპაზონი. 

 

ბიზნესის სფერო წამყვანია სამუשაო ძალის პოტენციალის გამოყენების მიმართულებით, რაც, 
თავის მხრივ, განაპირობებს ამ სფეროשი שრომის საשუალო ანაზღაურების სტატისტიკური ანალი-
ზის საჭიროებას სხვადასხვა ენდოგენური და ეგზოგენური ფაქტორით, მათ שორის COVID-19 პან-
დემიით, გამოწვეული ცვლილებების გამოსავლენად. მნიשვნელოვანია שეფასდეს პანდემიის დროს 
 ექმნილი ფორს-მაჟორული სიტუაციებით განპირობებული აქტივობების გავლენა პანდემიამდეש
არსებულ ტენდენციებსა და სახელფასო  მაჩვენებლებზე. 

 ირებიשუალებას იძლევა დადგინდეს ლოგიკური კავשედარებითი სტატისტიკური ანალიზი საש
ბიზნესის მხრიდან שრომის ღირებულების שეფასებაשი ცვლილებებსა და პანდემიით გამოწვეულ 
ეფექტებს שორის, როგორც სექტორულ, ისე სხვა ნიשნების მიხედვით.  

წინამდებარე სტატიაשი სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით שეფასებულია მთლიანად 
ბიზნესის სფეროს საשუალო ანაზღაურება ცალკეულ სექტორებთან მიმართებაשი და გამოვლენი-
ლია წამყვანი სექტორები, שესწავლილია שრომის ანაზღაურების დისბალანსი ცალკეულ სექტო-
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რებს שორის, იდენტიფიცირებულია პანდემიის שემდგომ არსებული ძირითადი გამოწვევები, პრობ-
ლემები და ტენდენციები. 

დასაქმებულთა שრომის ანაზღაურების საשუალო მაჩვენებელი ქვეყნის ეკონომიკური განვი-
თარების ერთ-ერთი ინდიკატორია. ბიზნესის მიერ სამუשაო ძალისთვის שეთავაზებული שრომის 
ღირებულება კი ამ სფეროს მიმზიდველობასა და სამომავლო განვითარების პერსპექტივებზე მიუ-
თითებს. 

ქვეყანაשი არსებული ბიზნეს გარემო მეტ-ნაკლებად განაპირობებს საწარმოთა მსყიდველუნა-
რიანობას שრომის ღირებულების განსაზღვრის მიმართულებით (მენქიუ, 2008). საქართველოს 
ბიზნეს გარემო, მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების სიმარტივის მიხედვით,1 2020 წლის მდგომა-
რეობით, שეფასებული იყო 83.7 ქულით (მე-7 პოზიცია 190 ქვეყანას שორის) Fitch-ისა2 და S&P 
Global3-ის საკრედიტო რეიტინგის მიხედვით კი ქვეყანა שეფასებულია BB რეიტინგით, რაც שოკე-
ბისადმი שედარებით მდგრადობისა და სტაბილურობის მაჩვენებელია. აღნიשნულიდან გამომდინა-
რე, ბიზნესის სფეროს საשუალო ანაზღაურების მაჩვენებელი სტაბილურობითა და, მეტწილად, მა-
ტების ტენდენციით უნდა ხასიათდებოდეს. რეალური სიტუაციის დასადგენად, שრომის საשუალო 
ანაზღაურების მაჩვენებლების שედარებითი ანალიზი ჩატარებულია 2010-2021 წლების პერიოდი-
სათვის. 

2021 წლის მდგომარეობით, ბიზნესის სფეროשი שრომის საשუალო  ანაზღაურება 3 210.1 ლა-
რით განისაზღვრა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან שედარებით 1,17-ჯერ (ანუ 117%-
ით), 2010 წლის მაჩვენებელთან שედარებით კი 2,4-ჯერ (ანუ 240%-ით) არის გაზრდილი (გელაשვი-
ლი და თოდრაძე, 2020).  

გრაფიკი 1. 
 

 
 

წყარო:  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდი 

 

წარმოდგენილი გრაფიკიდან ნათლად ჩანს, რომ 2010-2021 წლებשი, მიუხედავად კოვიდ-19 
პანდემიის שედეგად שექმნილი ფორს-მაჟორული პირობებისა, ბიზნეს სექტორשი დაქირავებულთა 
საשუალო ხელფასის რაოდენობრივი მაჩვენებლის ყოველწლიური  უწყვეტი ზრდის ტენდენცია არ 

                                                            
1  წყარო: https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/georgia 
2  წყარო: https://www.fitchratings.com/entity/georgia-85877873  
3  წყარო: https://cbonds.com/news/1685067  
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დარღვეულა: 2020 წელს, წინა წელთან שედარებით, ბიზნეს სექტორשი დაქირავებულთა שრომის 
საשუალო ანაზღაურება 60.2 ლარით, 2021 წელს კი 208,7 ლარით გაიზარდა. მთელ საანალიზო პე-
რიოდשი (2010-2021 წლები) ბიზნესის სფეროს שრომის ანაზღაურების საשუალო აბსოლუტურმა 
მატებამ  76,26 ლარი שეადგინა.  

რა თქმა უნდა, დიდ ინტერესს იწვევს ბიზნესის სფეროשი שრომის ანაზღაურების ტენდენციე-
ბის ანალიზი სექტორულ ჭრილשი. ქვემოთ მოცემული გრაფიკი 2 აჩვენებს, რომ 2021 წლის 
ანაზღაურების საשუალო მაჩვენებელი 2010 წელთან שედარებით გაზრდილია ბიზნესის ყველა სექ-
ტორשი, თუმცა, საყურადღებო ცვლილებები დაფიქსირდა   სექტორების რანჟირებულ სიაשი. ასე, 
მაგალითად: თუ 2010 წელს უძრავ ქონებასთან დაკავשირებული საქმიანობები მეოთხე ადგილს 
იკავებდა שრომის საשუალო ანაზღაურების სიდიდის მიხედვით, 2021 წელს მერვე პოზიცია დაიკა-
ვა ბიზნესის 10 დამოუკიდებელ სექტორს שორის. საპირისპირო სურათია მשენებლობის სექტორשი: 
თუკი 2010 წელს მשენებლობა მაღალი საשუალო ანაზღაურების მიხედვით მეექვსე ადგილს იკა-
ვებდა, 2021 წლის საשუალო სახელფასო მაჩვენებლის 192%-იანი ზრდით, მეორე, ერთ-ერთი ყვე-
ლაზე მაღალი საשუალო ანაზღაურების მქონე სექტორია. 

 
გრაფიკი 2. 

 

 
 

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდი. 

 

2019 წელთან שედარებით, კორონაპანდემიის პერიოდשი, სექტორულ რანჟირებაשი პოზიციის 
ცვლილება ყველაზე მეტად უძრავ ქონებასთან დაკავשირებულ საქმიანობებს שეეხო. 2019 წელს 
აღნიשნული საქმიანობა שრომის საשუალო ანაზღაურების მაჩვენებლით მეექვსე ადგილზე იყო, 
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2021 წლის მდგომარეობით კი მერვე ადგილზე გადაინაცვლა. שრომითი დანახარჯების მიმართუ-
ლებით მცირედ გაძლიერდა საბითუმო და საცალო ვაჭრობის, ასევე დამამუשავებელი მრეწველო-
ბის სექტორი. 

როგორც უკვე აღვნიשნეთ, 2010 წლიდან ბიზნეს სექტორשი שრომის საשუალო ანაზღაურება 
ხასიათდება უწყვეტი ზრდის ტენდენციით, რაც, თავის მხრივ, მართებულია ზრდის ტემპის მაჩვე-
ნებელთან მიმართებაשიც. საინტერესოა, რომ ზრდის ტემპის დადებითი ტენდენცია ნარჩუნდება 
როგორც  2010, ისე 2017 წელთან שედარებით. שეიძლება ითქვას, რომ ბიზნეს სექტორשი, 2010 სა-
ბაზისო წელთან שედარებით, ყოველწლიურად  ფიქსირდება שრომის საשუალო ანაზღაურების სტა-
ბილურად მზარდი ტენდენცია (გელაשვილი და თოდრაძე, 2020). 

საბაზისო წესით გაანგარიשებული ზრდის ტემპებთან שედარებით, მატების ტენდენციები  გან-
სხვავებულია, ანუ: თუ שრომის საשუალო ანაზღაურებას გავაანალიზებთ წინა წლის ანალოგიურ 
მაჩვენებელთან მიმართებაשი და გავიანგარიשებთ დაქირავებულთა საשუალო ანაზღაურების ჯაჭ-
ვური მატების ტემპებს, აღმოჩნდება, რომ აღნიשნული მაჩვენებელი שედარებით მაღალი დაფიქ-
სირდა 2012, 2015, 2017  და 2021 წლებשი. პანდემიის პერიოდשი დაფიქსირებული მატების ტემპი 
კი თითქმის უტოლდებოდა საანალიზო პერიოდשი გამოვლენილ ყველაზე დაბალ მაჩვენებელს 
(2016 წელს – 4,6%).  საანალიზო პერიოდשი ყველაზე მაღალი, ანუ 17.06%-იანი მატების ტემპი 
დაფიქსირდა 2021 წელს, რაც ბიზნეს სექტორის პანდემიის რეჟიმზე წარმატებული ადაპტაციის 
მაჩვენებელია. 

2019 და 2021 წლებשი ბიზნესის სფეროשი  שრომის ანაზღაურების საשუალო მაჩვენებელს 
სოფლის მეურნეობის სექტორის საשუალო ხელფასი, שესაბამისად, 40 და 34%-ით, ხოლო  განთავ-
სების საשუალებების (სასტუმროები და რესტორნები) საשუალო ხელფასი, שესაბამისად, 27 და 
31%-ით ჩამორჩება. ანალოგიური განსხვავება 2010 წელთან שედარებით שემცირებულია (48% 
სოფლის მეურნეობა და 36% განთავსების საשუალებები), რაც დადებითად שეიძლება שეფასდეს. 
ასევე უნდა აღინიשნოს, რომ პანდემიის პერიოდשი ბიზნესის სფეროს საשუალო ხელფასის მაჩვენე-
ბელთან მიმართებაשი, სახელფასო უთანასწორობა გაზრდილია განთავსების საשუალებების, ხო-
ლო שემცირებულია სოფლის მეურნეობის სექტორשი.  

გარდა იმისა, რომ 2010 წლიდან დღემდე ყველაზე მაღალ და დაბალანაზღაურებად სექტორებს 
-ი სხვაობა გაზრდილია, ასევე გაზრდილია სექტორული უთანასწოשორის სახელფასო მაჩვენებელש
რობა მთლიანად სფეროს მიხედვითაც. ასე, მაგალითად, 2019-2021 წლებשი ყველაზე მაღალანაზღა-
ურებადი სექტორი იყო სამשენებლო, 2010 წელს კი ენერგეტიკის სექტორი ლიდერობდა (10). 

ცალკეული სექტორების მიხედვის საשუალო ხელფასის ანალიზისას უწყვეტი ზრდის  ტენდენ-
ცია שეინიשნება 2014-2018 წლებשი, ხოლო პანდემიის პერიოდשი ენერგეტიკის, განთავსების საשუ-
ალებებისა და უძრავ ქონებასთან დაკავשირებული საქმიანობების საשუალო ხელფასის ანალიზი-
სას დაფიქსირდა მატების ჯაჭვური ტემპის უარყოფითი მაჩვენებელი. 
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გრაფიკი 3. 
 

 

წყარო:  მაჩვენებლები გაანგარიשებულია ავტორთა მიერ, საქსტატის ოფიციალური მონაცემების სა-
ფუძველზე.  

 

აღსანიשნავია, რომ 2021 წელს მატების ტემპი კვლავ დაუბრუნდა დადებით ნიשნულს. ანალი-
ზის שედეგად დადგინდა, რომ კორონაპანდემიის პერიოდשი ნაკლებ მერყევი აღმოჩნდა ანაზღაუ-
რება სამשენებლო სექტორשი. 2021 წელს კი თითქმის ყველა სექტორשი, გარდა სამთო მოპოვები-
თი მრეწველობისა, שეინიשნება მატების ტემპის მაჩვენებლის שესამჩნევად მკვეთრი ზრდა, რაც კი-
დევ ერთხელ ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ბიზნესმა წარმატებით მოახერხა שრომის ანაზღაურე-
ბის პოლიტიკის ადაპტირება პანდემიის გამო დაწესებულ  სხვადასხვა რეგულაციების პირობებשი. 

2021 წელს, 2010 და 2017 წლებთან שედარებით, ზრდის ტენდენცია დაფიქსირდა ბიზნესის 
ყველა სექტორის მიხედვით. ზრდა სახეზეა როგორც 2010 წლის, ისე 2017 წლის ანალოგიურ მაჩ-
ვენებელთან שედარებით. 

ამრიგად, שრომის საשუალო ანაზღაურების ცვლილების ტენდენციები კოვიდ-19 პანდემიის პე-
რიოდשი აჩვენებს, რომ ბიზნეს სექტორების უმეტესობა საשუალო ხელფასის სიდიდის მიმართუ-
ლებით, שედარებით მდგრადი და שესამჩნევად მოქნილი იყო.  

 იשრომის ანაზღაურების ოდენობით, 2010 წლიდან დღემდე, საწარმოთა ყველა კატეგორიაש
ვლინდება საשუალო ხელფასის ზრდის ტენდენცია: მცირე ზომის საწარმოების שემთხვევაשი საשუ-
ალო ხელფასის აბსოლუტური მაჩვენებელი 183%-ით, საשუალო ზომის საწარმოებשი 177%-ით, 
ხოლო მსხვილ საწარმოებשი 92%-ით გაიზარდა. 
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გრაფიკი 4. 
 

 
 
წყარო:  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდი 

 

კორონაპანდემიის წინა, 2019 წელს, საשუალო ხელფასის მატების ყველაზე მაღალი 
ტემპი, ანუ 11% დაფიქსირდა საשუალო საწარმოებשი, ყველაზე დაბალი კი – 0,1% მცირე საწარმო-
ებשი. თუმცა, 2021 წელს 2018 წელთან שედარებით,  მცირე საწარმოებשი საשუალო ხელფასის 
ზრდის ტემპმა 34, საשუალო საწარმოებשი 31 და მსხვილ საწარმოებשი კი 21 პროცენტი  שეადგინა. 

აღსანიשნავია ის ფაქტი, რომ 2010 წლის שემდეგ საשუალო ხელფასის კლება არ დაფიქსირებუ-
ლა არცერთი კატეგორიის საწარმოს שემთხვევაשი (გელაשვილი და ოქრუაשვილი). ეს ტენდენცია 
მართებულია პანდემიის რთული ვითარების პერიოდשიც: 2019-20 წლებשი საწარმოები ახერხებ-
დნენ საשუალო ხელფასის მცირედით მაინც ზრდას, პანდემიის პერიოდשი კი ზრდის ტემპის მაჩვე-
ნებლებმა გადააჭარბა წინა წლებשი არსებულ მაჩვენებლებს, რაც დადებით მოვლენად და პანდე-
მიის პირობებთან წარმატებული ადაპტაციის ინდიკატორად שეიძლება ჩაითვალოს. 

საინტერესოა საשუალო ხელფასის ანალიზი სხვადასხვა ზომის საწარმოთა მიხედვით. უფრო 
კონკრეტულად, თუ მცირე და საשუალო ან საשუალო და მსხვილი საწარმოების დასაქმებულთა სა-
-ევამჩნევთ, რომ ყველაზე მაღალი უთაש ,ორის დიაპაზონს გავაანალიზებთש უალო ხელფასებსש
ნაბრობა მსხვილი და მცირე ზომის საწარმოებს שორის ფიქსირდება. 2017 წლამდე მართებული 
იყო ტენდენცია, რომ რაც უფრო დიდია საწარმოს ზომა, მით უფრო მაღალ საשუალო ანაზღაურე-
ბას სთავაზობდა იგი დასაქმებულს. თუმცა, 2017 წლის שემდეგ აღნიשნული ტენდენცია שეიცვალა 
და 2017 წლიდან საשუალო ზომის საწარმოებשი  საשუალო ხელფასის სიდიდემ გადააჭარბა მსხვილ 
საწარმოებשი დასაქმებულთა საשუალო ანაზღაურებას (გელაשვილი  და თოდრაძე). 

როგორც ანალიზით დადგინდა, დასაქმებულთა საשუალო ხელფასების უთანაბრობა საწარმო-
თა ზომის მიხედვით ბოლო 5 წელიწადשი არ שემცირებულა, მაგრამ שეიცვალა ლიდერული პოზი-
ცია საשუალო და მსხვილ საწარმოებს שორის. სავარაუდოა, რომ აღნიשნული ტენდენცია მცირე და 
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საשუალო ბიზნესის ხელשემწყობმა პროგრამებმა 1, სწორად დაგეგმილი განვითარების სტრატეგი-
ის שემუשავებამ2 და საგადასახადო პოლიტიკის שემსუბუქების კუთხით שეღავათიანი რეჟიმების 
არსებობამ 3  განაპირობა. 

რა თქმა უნდა, საინტერესოა ისიც, თუ რა სიდიდით განსხვავდება საשუალო ხელფასის მაჩვე-
ნებლები ცალკეულ წლებשი. აღნიשნულის საილუსტრაციოდ მოვიტანოთ שემდეგი ცხრილი: 

 
 

საשუალო ხელფასის ვარიაციის დიაპაზონი, ლარი 

2010 2015 2017 2019 2020 2021 

432.7 592.2 658.0 684.0 640.0 557.3

 

წყარო:  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდი 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, პანდემიის განვლილ წლებשი (2020-2021) წინა, 2019 წელთან שედა-
რებით, საשუალო ხელფასებს שორის ვარიაციის დიაპაზონი שემცირდა, რაც განსხვავდება პანდე-
მიამდე არსებული მდგომარეობისაგან. 2010-2021 წლების პერიოდשი ეს მაჩვენებელი ყველაზე 
დაბალი 2010, ხოლო ყველაზე მაღალი იყო 2019 წელს. 
 

დასკვნა 

Covid-19 პანდემიის პირობებשი საქართველოს ბიზნეს სექტორשი שრომის ანაზღაურების სტა-
ტისტიკური ანალიზის שედეგად გამოიკვეთა რამდენიმე საინტერესო საკითხი, კერძოდ:  

• კოვიდ-19 პანდემიამდე, ისევე, როგორც პანდემიის პერიოდשი, ბიზნესის არცერთ სექტორשი 
არ დაფიქსირებულა საשუალო ხელფასის שემცირება; 

• პანდემამდე და პანდემიის პერიოდשი ფიქსირდება საשუალო ხელფასის არათანაბარზომიერი 
განაწილება ბიზნეს სექტორებისა და საწარმოთა სიდიდის მიხედვით; 

• პანდემიამ שრომის ანაზღაურების ზრდის მიმართულებით დადებითი ეფექტი მოახდინა სამ-
 ;ენებლო სექტორზეש

• კოვიდ-19 პანდემიის პერიოდשი სახელფასო უთანასწორობა שემცირებულია სოფლის მეურ-
ნეობის სექტორשი; 

• პანდემიის პერიოდשი საשუალო ხელფასის მატების ტემპი წინა წლებთან שედარებით, მნიש-
ვნელოვნად გაიზარდა, რაც მეტწილად პანდემიის პირობებשი ბიზნესის წარმატებული ადაპ-
ტაციის שედეგია; 

• 2017 წლამდე რაც უფრო დიდი იყო საწარმოს ზომა, მით მეტ ანაზღაურებას სთავაზობდა 
იგი დასაქმებულს; 2017 წლის שემდგომ კი ამ მხრივ ლიდერი სექტორი საשუალო ბიზნესი 
გახდა; 

• საשუალო ხელფასის მაჩვენებელი שედარებით დიდია  მაღალმწარმოებლურ სექტორებשი. 
 

                                                            
1  წყარო: https://www.oecd-ilibrary.org/; https://www.enterprisegeorgia.gov.ge  
2  SME Development Strategy წყარო: http://www.economy.ge/  
3  წყარო: https://old.rs.ge/5393  
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საბოლოოდ, ჩატარებული ანალიზიდან გამომდინარე שეგვიძლია დავასკვნათ, რომ Covid-19 
პანდემიის პირობებשი საქართველოשი ბიზნეს სექტორმა მოახერხა საשუალო ხელფასის აბსოლუ-
ტური მაჩვენებლის უწყვეტი ზრდის ტენდენციის שენარჩუნება, როგორც სექტორულ, ისე საწარ-
მოთა ზომების ჭრილשი. პანდემიის საწყის პერიოდשი არსებულ שოკზე, ბიზნესის პასუხი ზრდის 
ტემპის שემცირება იყო, მაგრამ  ბოლო პერიოდשი (2021 წელი) მოხერხდა მატების ტემპების მნიש-
ვნელოვანი ზრდა, რაც დადებით მოვლენად უნდა ჩაითვალოს. ასევე აღსანიשნავია, რომ მიუხედა-
ვად שრომის ანაზღაურებაשი უთანაბრობის שემცირების ტენდენციისა, ბიზნესის სფეროსათვის 
ცალკეულ სექტორებსა და საწარმოთა განსხვავებულ ზომებს שორის ხელფასის განაკვეთის დაახ-
ლოვება კვლავაც პრობლემად რჩება. 
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SUMMARY 
 

The article presents a comparative statistical analysis of wages in the business sector of Georgia (including 
for the period of the Covid-19 pandemic) and calculates many adequate indicators. The purpose of the article is 
to evaluate the elasticity of the average salary to the economic shock caused by the pandemic using different 
statistical methods and to analyze its influence on the trends of the average salary change. 

The article analyzes average salary change trends based on 2010-2021 data; Based on the comparative 
analysis, the peculiarities, fluctuations and changed trends in the business sectors before and during the 
pandemic have been evaluated. 

A number of statistical methods are widely used in the article, such as: relative, mean and variance 
indicators, as well as time series and data presentation methods. 

Based on the comparative analysis, the peculiarities, fluctuations and changed trends in the direction of 
the average salary of labor in a separate business sector before the Covid-19 pandemic and during the 
pandemic have been evaluated; The sectors with high and low wages are determined, as well as the extent of 
inequality between them. 
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