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kinnisvaratehingute arvu vahelise analüüsi teel. 
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paraku väita. Majanduskriisi mõju Eesti keskmisele palgatasemele oli võrreldes 

kinnisvaratehingute arvu langusega võrdlemisi tagasihoidlik. 

Töö tulemusi on tulevikus võimalik kasutada põhjalikuma uurimistöö koostamiseks, 

keskendudes sealjuures sarnasele sisulisele eesmärgile kuid muudele vaatlusalustele 

parameetritele. 
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SISSEJUHATUS 

Läbi ajaloo on erinevate riikide majandused läbinud märkimisväärse tähendusega nii 

tõusu- kui ka langusperioode, mis oma olemuselt erinesid üldjoontes kulgevatest 

majanduslikest trendidest. Uurimaks selliste sündmuste mõju majandusele kui tervikule või 

siis mõnele kindlale sektorile, tuleb aga eelnevalt kindlaks teha selliste aset leidnud 

sündmuste tekkepõhjused. Tulenevalt asjaolust, et majandus on küllaltki keeruline 

süsteem, mis toimib integreerituna hulgaliste tegurite koosmõjul, siis on taoliste sündmuste 

üldisest majanduskäigust eristamine ning sealjuures nende tekkepõhjuste selgitamine 

tänapäevases majanduskeskkonnas muutunud võrdlemisi keerukaks. 

Käesoleval ajal on endiselt kas suuremal või siis vähemal määral nii Eesti kui ka sisuliselt 

kogu ülejäänud arenenud riikidega seotud maailma majandusseis mõjutatud 2008. aasta 

majanduskriisist. Tulenevalt möödunud sündmuse mõjust ning ulatusest võib seda pidada 

mitme aastakümne suurimaks finants- ja majanduskriisiks. Vaatamata asjaolule, et 2008. 

aasta kevadel alguse saanud majanduslanguse mõjudest räägitakse igapäevases meedias 

veel tänapäevani, ei ole tegelikult konkreetset sündmust kuid ka mitmeid eelnevaid 

majanduskriise kuigi põhjalikult kinnisvaraturgude suhtes käsitletud. Eelnimetatud 

iseärasusest tulenevalt kerkis mõneti esile ka käesoleva uurimistööga seotud 

eesmärgipõhine lahendus ning teemakohased ideed. 

Lähtumaks majanduskriisi mõjust kinnisvaraturu arengutrendidele, keskendub käesolev 

kvantitatiivne uurimistöö oma sisult majanduskriisi mõju uurimisel Eesti kinnisvaraturule 

kui tervikule. Töö on kontsentreeritud keskmise brutopalga analüüsimisele kui teoreetiliselt 

olulise makromajandusliku faktori allumisest tsüklilisele käitumisele, olles seeläbi 

mõjutatud majanduskriisi tekkimisest ning mõjutades oletuslikult seeläbi ka 

kinnisvaraturgu. Konkreetne uurimuspõhine eesmärk keskendub sealjuures majanduslike 

sündmuste võimalikule omavahelisele seosele - kas majanduskriisi puhkedes ning seetõttu 

keskmise brutopalga taseme langedes sai kinnisvaraturu arengukäik sellest tulenevalt 

mõjutada? Lähtuvalt püstitatud küsimusele vastamisest kui eesmärgini jõudmisest, on 

eelnevalt uurimisülesannetena vaja kõigepealt vaadelda keskmise brutopalga 

normaaljaotusele lähenemist ning tsüklilist käitumist sisemajanduse koguproduktist 
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lähtuvalt. Töö eesmärgipärase hüpoteesi tõestamiseks seotakse vaatlusalust tegurit 

notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingute arvuga, uurimaks seeläbi majanduskriisist 

tulenenud mõju elanikkonna ostujõule ning sellest tulenevalt kinnisvaraturule. 

Andmeanalüüsideks vaja minevad andmed on uurimistöösse kaasatud Eesti Statistikaameti 

andmebaasi erinevatest valdkondadest. Kogu töö vältel on vaatlusalusteks parameetriteks 

keskmine nominaalne brutopalk, nominaalne sisemajanduse koguprodukt ühe elaniku 

kohta ning notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingute arv. Töö tulemusteni on jõutud 

korrelatsioon- ning regressioonanalüüsi meetoditel, millele lisaks on järeldusi tehtud ka 

eelnimetatud majanduslike tegurite vaheliste graafikute põhjal. Tulenevalt asjaolust, et 

erinevaid majanduslikke faktoreid ei saa teineteise suhtes koheselt võrdlusesse lülitada, on 

enne analüüside teostamist kõikidest aegridadest eemaldatud neis sisalduvad trendid, 

kasutades lineaarse trendijoone vähimruutude meetodit. 

Töö koosneb kahest osast, kus lisaks keskmise brutopalgaga seotud aegridade statistilisele 

analüüsimisele kinnisvaraturu suhtes on empiirilise osa kõrvale eelnevalt esitatud ka 

teoreetiline osa. Sealjuures on välja toodud üsnagi pinnapealselt kogu möödunud 

kinnisvarabuumi ning majanduskriisi ajaline kulg ja vastav majanduslik ülevaade nii Eesti 

kui ka osaliselt Ameerika Ühendriikide kinnisvaraturult. Tegelike majanduslike 

situatsioonide käsitlemise kõrval keskendutakse ka majanduslikele tsüklitele ning nende 

tekkimise teoreetilisele alusele. Töö teoreetilise poole lõpetav osa on keskendunud 

keskmise brutopalga kui antud töö eesmärgist lähtuvalt uurimisalase majandusliku 

multiplikaatori olulisuse kirjeldamisele kinnisvaraturust tulenevalt. 

Käesoleva töö autor soovib siinkohal tänada juhendajat Kaarel Sahka, kelle 

märkimisväärse panuse tulemusena on käesolev bakalaureuse uurimistöö valminud.  
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1. TEOREETILISED LÄHTEKOHAD 

1.1. 2008. aastal tekkinud majanduskriisi põhjused ning sisu 

1.1.1. Finantskriis USAs 

Möödunud majanduskriis sai alguse 2007. aastal Ameerika Ühendriikide finantsturgudelt, 

mis küllaltki kiirelt hakkas sealt üle kogu maailma laiali levima. Kujuneva kriisi käigus sai 

koos väga paljude teiste riikidega olulisel määral majanduslikult kannatada ka Eesti 

majandus. Peale erinevate suurkorporatsioonide nagu näiteks Lehman Brothers
1
 ning AIG

2
 

pankrottide hakkas vastavalt 2008. aastal finantskriis märgatava kiirusega süvenema. Üsna 

pea kujunes sellest välja globaalne majanduskriis, millest olulise osa moodustas sealjuures 

kinnisvarasektori jätkusuutlikkuse vähenemine. (Marshall 2009: 1) 

Lühidalt selgitatuna, kinnisvaraturg kulges sisuliselt buumi tekkega ning seejärel mulli 

kujunemisega, millele järgnes omakorda mulli lõhkemine. Viimane kinnisvaraturul aset 

leidnud iseärasus tõi endaga kaasa erinevate ülemaailmse mõjuga sündmuste jada nii 

kinnisvara- kui ka finantsturgudele. Mulli põhjustavaks faktoriks oli põhiliselt erinevate 

finantsinstitutsioonide käitumismall - kasutati üsna suurt finantsvõimendust ning 

finantsriske hinnati ebaadekvaatselt. Siinjuures tuleks kindlasti ära mainida asjaolu, et 

sellise ulatusega kriis sai üldse tekkida eelkõige üsna leebete erinevate finantsasutustele 

suunatud riiklike õiguslike regulatsioonide tõttu. Sarnase iseloomuga finantsõiguslik 

raamistik esines lisaks Ameerika Ühendriikidele niisamuti veel mitmetes teistes kriisi 

langenud riikides - just seetõttu olid eelnevalt nimetatud faktorid niivõrd olulisteks 

mõjuriteks. 

USA keskpank oli juba alates 90-ndate keskpaigust seadnud eesmärgiks majanduse 

elavdamiseks ning laenuvõtmise soodustamiseks hoida madalaid intressimäärasid. 

Eelnimetatud ergutusmeetme rakendamist pikendati 2000-ndate algusaastateks, sest 

                                                 
1
 Lehman Brothers Holdings Inc. - Tegemist oli globaalselt tegutseva finantsteenuseid pakkuva ettevõttega, 

mis enne 2008. aastal pankrotistumist oli suuruselt neljas investeerimispank USAs. 
2
 American International Group Inc. - USA juurtega globaalselt tegutsev kindlustusselts. 2008. aastal tabas 

ettevõtet likviidsuskriis ning sisuline pankrot, mille ärahoidmiseks viidi läbi USA ajaloo suurim valitsuse 

poolne eraettevõtte väljaost, hoidmaks seeläbi ära pankrotistumist. 
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vahepeal oli lõhkenud tehnoloogisektori arenguga seotud mull ning majandus oli endiselt 

langusfaasis. Investorid ei suutnud leida piisava tootlusega sektoreid, kuhu oleks sobiva 

kasvumäära saamiseks mõistlik raha paigutada, kuniks aga hakati nägema potentsiaali 

kinnisvaraturule raha paigutamisega seoses. Esialgselt ei laenatud kuigi kergekäeliselt ning 

pankade omapoolne tegevus oli võrdlemisi ratsionaalne. Laenuvõtmine hakkas aga 

laialdasemalt elavnema, kui pangad hakkasid küsitavaid intresse nii esma- kui ka 

teisejärguliste laenulepingute
3
 vahel ühtlustama ehk enam ei pööratud niipalju tähelepanu 

laenaja maksevõimekusele, kliendi kvaliteedile ning sellega kaasnevatele riskidele. Näiteks 

arvestati mitte ainult USAs vaid ka Eestis kohati igakuist üürituluna saadud passiivset 

sissetulekut stabiilseks maksevõimekuseks ning ühtlasi laenusaamiseks piisavaks. 

Hoogustunud laenuvõtmise tagajärjel hakkas elavnema nii ehitus- kui ka kinnisvaraturg, 

milles aga hakkasid pangad nägema rohkem potentsiaali kasumeid suurendada mitte 

laenude läbi vaid hoopis spekuleerides tagatistega ehk kinnisvaraga. Üsna pea hakati 

pakkuma nullilähedaste intressidega laene, sest juhul kui tarbija ei suuda laenukoormuse 

all toime tulla, saab pank aina kasvava väärtusega vara sisuliselt endale. Nii laenupakkujate 

kui ka -tarbijate hulgas hakkas tekkima emotsionaalselt kallutatud arusaam, et 

kinnisvarahinnad ei hakka niipea langema ning ees ootab ainult pidev hinnatõus. 

Elamispindadega seotud hinnakasvu käsitletakse sealjuures USAs põhiliselt Case-Shilleri 

indeksi põhjal, mis kujutab endast mingi perioodi jooksul korduvalt ostu-müügi tehinguid 

tehtud tehingualuste elamute hinnakasvu (Dipasquale, Wheaton 1996: 191). Selline 

protsess hoogustus Ameerika Ühendriikides eriti kiiresti, sest erinevalt näiteks Eestist ei 

kaasne seal paljudes osariikides laenude mittemaksmisel eraisikulist pankrotimenetlust, 

vaid tarbija saab laenust nö lihtsalt loobuda - loovutades oma hüpoteegiga koormatud vara 

pangale. 

Aastal 2006 lõhkes USA kinnisvaraturul kerkinud mull, mis oli sisuliselt kogu edasise 

kriisiga seotud majanduslike sündmuste alguseks. Tulenedes asjaolust, et paljud välisriigid 

olid investeerinud oma raha just USA majandusse ning eelkõige muidugi kinnisvaraga 

seotud instrumentidesse, siis oli ka languse tekkides ülemaailmne mõju niivõrd ulatuslik. 

Seda nimelt teisejärguliste laenulepingute suure osakaalu tõttu - üsna pea hakkas pankadele 

                                                 
3
 Prime mortgage ehk esmajärgulised laenulepingud - Tegemist on laenulepingutega, mille osas laenaja 

makseraskustesse sattumise tõenäosus on madal - sellistel tarbijatel on häireteta makse ajalugu ning nende 

igakuine sissetulek ületab lepingu kohustuste täitmisega kaasnevad kulud vähemalt kolme kordselt. 

Subprime mortgage ehk teisejärgulised laenulepingud - Kõik tarbijad, kes esmajärguliste laenulepingute 

tingimustele ei vasta, klassifitseeritakse teisejärgulisteks. 
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tagatistena kuhjuma suurel hulgal kinnisvara. Selline asjaolu aga põhjustas turgudel 

ülepakkumise, mille tulemusena hakkasid hinnad omakorda loomulikult kiiresti langema. 

Varade väärtuse langusest tulenev mõju ning majanduskriisi kujunemise avaldumine 

hakkas üsna pea ilmnema veel lisaks mitmetes teistes sektorites. Finantsturge oli 

valitsemas täielik umbusaldus ning likviidsuskriis, mistõttu oli uue kapitali juurdevoog 

nüüdsest piiratud. (Taylor 2008: 14-15) 

Teooriaid ning arvamusi erinevate analüütikute ning majandusalaste ekspertide poolt on 

seoses kriisi tekkimise põhjustega üsnagi mitmeid. Lisaks kinnisvaraturule laenuraha  

paigutamise lõppemisega seoses eelkõige finantsasutuste laenupoliitika kiirete 

muudatustega on hiljem hakatud veel välja tooma asjaolu, et põhiline rahaline kapital tuli 

USA turgudele hoopiski Aasia riikidest. Esiteks, Ameerika Ühendriikide kinnisvaraturul 

moodustasid suure osa tehinguaktiivsusest välisriikide kodanike poolt tehtud tehingud, kus 

välismaalased kujutasid endas ostjate rolli. Teiseks võib välja tuua asjaolu, et USA 

riigivõlg kasvas kinnisvaraturu arenguaastatel pidevalt üsna märgatava kiirusega - raha 

selleks tuli aga põhiliselt arenguriikidest, kes tootsid naftat ning olid ühtlasi ka USA 

majanduspartnerid. 

Nafta koos paljude teiste toorainetega kasvasid ja ühtlasi langesid oma hinnatasemelt 

kinnisvarabuumi ajal ning selle järgsel perioodil sarnaselt kiiresti (Lahart 2009; Al-

Malkawi, Pillai 2013). Derivatiividega ehk tuletisinstrumentidega kauplemiselt saadud tulu 

investeeriti suurel mahul kinnisvarasse kui ka vastupidi - kinnisvaraturgudelt toorainete 

turgudele. Rahaliste väärtuste kasvamine modernse finantsturu moodustavate 

instrumentide seas lõi omakorda sisuliselt finantsturge võimendava seose, kus sarnaselt 

kinnisvaraturgudega oli tegemist finantsmajanduslikult väga võimendatud 

finantspositsioonidega. Tulenevalt sellisest odava laenuraha kaasamise tulemusena 

tekkinud seosest finantsturgude ning kinnisvaraturgude vahel, oli edasine majanduskasv 

ning selle stabiilsus tõusnud üsna kõrge riskitasemeni. 

1.1.2. Finantskriis Eestis 

Sarnaselt Eestile tabas suurt osa teiste riikide majandust finantskriis 2008. aasta kevadel. 

Eestis tekkinud majanduskriis kandus siia, samas tekkis ka kohalikul turul, peamiselt USA 

ning muidugi ka paljude teiste piirkondade finantsasutuste käitumismallidest tulenevalt. 

Maailmaturgudel emotsioonidest kallutatud ahnus ning lühinägelikud otsused tekitasid 
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tagajärjena ülemaailmse rahanduskriisi ning kinnisvaramulli koos selle lõhkemisega. 

Põhilisteks teguriteks Eestis aset leidnud buumi tekkimisel olid liigselt suures koguses 

laenuraha turule tulek ning seeläbi tekkinud liialt suur ning kiirelt kasvanud 

tarbimisvõimaluste hulk (vt tabel 1). Kinnisvaraturu kasvumudeli sisu oli oma olemuselt 

sama, mis USA turul - liialt kiiresti kasvanud eratarbimine ning läbi laenurahade 

kaasamise oli elanikkonna jõukus tõusnud momendini, mis võimaldas suurel osal tarbijatel 

üheaegselt siseneda kinnisvaraturule. 

Põhiliselt leidis kinnisvaraturul aset tugev elamispindade hinnatõus, mis oli inflatsioonist 

lähtuvalt aga erakordselt kiireloomulise kasvuga. Enamasti toimub arenenud riikides 

kinnisvarade hinnatõus inflatsiooniga võrrelduna ainult mõnevõrra kiiremini. Kiirenenud 

hinnataseme kasvust tulenevalt oli aga buumi ning ühtlasi ka mulli kujunemise võimalus 

kinnisvaraturul muutunud igati päevakohaseks. Elanikkonna jõukuse tase oli pidevalt 

kasvamas kuni 2008. aastani, mis avaldas otsest mõju kinnisvaraturule ning selle arengule. 

Põhilisteks hinnatõusu tekitavateks faktoriteks kinnisvaraturul olid eelkõige Eesti 

majanduse kasv koos tarbijaskonna palkade tõusuga. Lisaks, kinnisvaraturgu elavdasid 

veel Euribori ning baasintresside madalad tasemed, mis olid viinud laenuraha 

odavnemiseni ning ühtlasi ka pankade poolse rahapakkumise hulga kasvuni. Osaliselt 

avaldas siinsetele kinnisvarahindadele mõju ka välisturgudel valitsev olukord - aset oli 

leidmas globaalne kinnisvarahindade tõus. Selgelt Eesti turgu mõjutavaks iseärasusteks oli 

veel kindlasti puudus uusarendustest, seda eelkõige kvaliteetsetest, sest elamispindade 

kvaliteet oli küll enne 2008. aastat oluliselt ning üsna kiirelt paranenud kuid arenduste 

kvaliteet jäi endiselt selgelt alla Lääne-Euroopa keskmistele (Lepik 2007). Esitatud turu 

muutustest tulenevalt, kasvas kiirelt ka ehitusaktiivsus ning ehitusmahud - toimus ulatuslik 

üleplaneerimine paljude Eesti suuremate linnade ümbruskondades (nt Tallinna, Tartu, 

Pärnu), sest nõudlus uusarenduste järele ületas pidevalt pakkumist. 

Eesti koos teiste Balti riikidega moodustavad ülemaailmselt vaadatuna ühtse 

majanduslikult töötava regiooni, mida ühendavad oma sisult sarnased ajaloolised, 

poliitilised kui ka ühiskondlikud ja majanduslikud asjaolud. Sellistest sarnasustest 

tulenevalt olid ka põhjused Balti riikide majanduslanguses võrdlemisi sarnased. Majanduse 

langusfaasi pöördudes hakkasid kiirelt langema inimeste sissetulekud ning jõudsalt hakkas 

kasvama töötuse määr (Macys 2012: 3). Eelpool nimetatud makroökonoomiliste tegurite 

muutuses hakkas aga omakorda langema riiklik sisetarbimine, uute välis- kui ka 
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siseriiklike investeeringute turuletulek ning muidugi ka laenuraha küsimine ja pakkumine, 

millele järgnes üsna pea kinnisvara- ning ehitussektori näitajate järsk langus. 

Tabel 1. Mõningaste üldiste makroökonoomiliste kui ka kinnisvarasektori indikaatorite 

muutused Eestis aastatel 1999-2008 (1999=100). Allikas: (Varblane et al. 2009: 11, autori 

kohandus) 

Indikaatorid 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nominaalne 

SKP 100 114 130 145 163 181 208 246 286 299 

Tarbija-

hinnaindeks 100 104 110 114 115 119 124 129 138 152 

Keskmine 

nominaalne 

brutopalk 100 111 124 138 151 164 182 212 255 282 

Eluaseme-

laenude 

koguväärtus 100 133 180 276 444 698 1219 1992 2619 2891 

Korteri-

omandi hind 

Tallinnas
1
 100 106 173 233 225 300 339 508 573 480 

Kinnisvara-

tehingute arv 100 114 124 120 140 150 187 187 148 86 

Tehingute 

koguväärtus 100 132 158 190 250 328 566 847 657 309 

Keskmine 

eluaseme-

laenu 

intressimäär
2
 12,1 11,6 11 9,6 5,2 4,1 3,8 4,1 5,4 6,6 

Elamis-

pindade hulga 

kasv (tuhat 

m
2
) 68 65 80 70 110 220 280 330 390 570 

1
Keskmise kvaliteediga korterid

4
, ruutmeetrihind, iga aasta III kvartali näitajad; 

2
Intressimäärad protsentides iga toodud aasta III kvartalis 

Olenemata eelpool mainitust, et Eestit vaadeldakse üsna tihti sarnases seoses koos teiste 

Balti- kui ka Põhjariikidega, on tegelikult Eesti suhtes üsna palju olulisi muid tegureid ning 

põhjuseid, mis siinset kriisi iseloomustavad ja teistest sarnastest piirkondadest eristavad. 

Enamik majandus- ning rahapoliitilistest erinevustest tulid riigile kasuks kogu 

langusperioodi üleelamisel ning sellest väljumisel. Hiljem on hakatud Eestit ka seetõttu 

kujutama kui eeskuju teiste Euroopa Liitu kuuluvate riikide suhtes. 

                                                 
4
 Eluruumidele esitatavad nõuded on Eestis piiritletud Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määrusega nr 

38. Tegelikkuses ei ole Eestis keskmise kvaliteedi nõudeid aga piiritletud. 
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Eesti majandus oli sisuliselt juba enne 2008. aastat ohustatud oma sisemajanduse käekäigu 

poolest. Seda nimelt seetõttu, et tarbitud laenuraha ei investeeritud ettevõtetesse ning 

tootmisviisidesse optimeeritud moel. Teostatud investeeringuid iseloomustas vähene 

lisandväärtuse tekitamine ning investeeringute madal tootlus. Majandus oli jäänud nö 

struktuursesse kriisi, kus sisemajanduse koguprodukti kasv pidurdus juba enne finantskriisi 

algust (vt tabel 1). Tulenevalt laenuraha stabiilsest sissevoolust kogu selle aja vältel, oli 

Eesti majandus muutunud ainult oma sisetarbimisest sõltuvaks. 

Vaatamata asjaolule, et Eesti sisemajanduse kogutoodang langes kõige rohkem aastal 

2009, vastavalt 14,2%, ei olnud sellise languse juures riigi eelarve erilise surve all 

võrreldes näiteks Läti või Leeduga. Buumile eelneval perioodil, kui laenuraha sissevool oli 

stabiilne, hoidis Eesti oma maksukoormust küllaltki ühtlasel tasemel ning tugevdas seeläbi 

oma eelarvepositsiooni, kogudes hulga raha reservi. Eelnimetatud asjaolust tulenevalt oli 

langusperioodi vältel eelarvega korraldamine mõneti lihtsustatud. (Raudla 2013: 32)  

Mitmetes kriisi langenud riikides oli probleemiks suurte finantsasutuste pankrotistumine 

ning riikide valitsuste poolt nende väljaostmine või mõnel muul viisil finantsilise abi 

osutamine (nt USA, Saksamaa, Prantsusmaa). Paraku Eestis aga selliseid meetmeid ei 

rakendatud ning neid ei läinud ka vaja. Põhjus seisnes nimelt selles, et sisuliselt kogu Eesti 

pangandussüsteemi valitseb Skandinaavia finantsgruppide koosseis ning erinevalt eelpool 

näidetena toodud riikidest ei pidanud Eesti Valitsus selliste probleemide lahendamisega 

kohalikes oludes kokku puutuma. 

Eesti kõige tähtsamaks majanduslikuks eesmärgiks oli seatud eurotsooniga liitumine, 

millest lähtuvalt võeti majandusliku stabiilsuse säilitamiseks kriisi puhkedes kasutusele 

hoopis muid meetmeid kui seda tegi enamik teisi riike. Vastupidiselt üldlevinud 

kriisiaegsele ekspansiivsele fiskaalpoliitikale, rakendati siin hoopis kitsendavaid meetmeid 

- tõsteti makse ning vähendati toetusi. Eelnimetatud majanduslik käitumine mõjus küllaltki 

laastavalt küll tarbijatele kuid lõppkokkuvõttes tuli üldmajanduslikule efektiivsusele ning 

ühtlasi ka majandusarengule kasuks - Eesti võeti eurotsooni liikmeks 2011. aasta alguses. 

Olenemata asjaolust, et Eesti on kahe teise Balti riigiga võrrelduna oma suuruselt väikseim, 

olid Eestis läbiviidud majanduspoliitilised otsused kõige edukamad, mille hulka kuulus ka 

madalaima avaliku sektori võlakoormuse hoidmine. (Sutt 2009: 12; Macys 2012: 5) 
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Arvestamaks, et Eesti fiskaalpoliitilised meetmed kriisist väljumiseks ning selle 

üleelamiseks olid lõppkokkuvõttes edukad, ei tähenda see paraku ilmtingimata seda, et 

Eestis oleks teadlikult tehtud kõige õigemaid majanduspoliitilisi otsuseid võrreldes teiste 

riikidega. Eurotsooniga liitumiseks tuli Eestil hoida kindlaid majanduslikke näitajaid 

stabiilsetena ning seda ühtlasi ka kindlates suurusjärkudes (nt aastane inflatsioon, 

valitsussektori võlakoormus, pikaajalised inressimäärad). Eelnimetatud asjaolu oli olulise 

tähtsusega, sest valuutatsooniga liitumiseks pidid tagatud olema majanduslike näitajate 

vastavused kohustuslikele Maastrichti kriteeriumitele. Hannes Rumm (2008), Euroopa 

Komisjoni Eesti esinduse juht, on maininud, et Eesti ei oleks saanud lubada suuremat 

riigieelarve puudujääki kui 8 miljardit krooni, mis moodustanuks ühtlasi üle 3% 

sisemajanduse koguproduktist, sest vastasel juhul oleks Eesti jäänud ilma võimalusest 

kasutusele võtta euroraha aastal 2011. Euroraha kasutuselevõtmine oli oluline kõigi Eesti 

elanike jaoks - kinnisvaraturust lähtuvalt aga eelkõige suuri eluasemelaene võtnud perede 

jaoks, sest paljud eluasemelaenud olid võetud eurodes. 

Eestit kui majanduslikku üksust iseloomustab tendents, et riigil on võrdlemisi vähe 

suuremaid ning jõukamaid kaubanduspartnereid (nt Soome, Rootsi, Venemaa ja 

Saksamaa), kelle turgudele oma toodangut suunata, seeläbi sõltub Eesti eksporditulu ja 

ühtlasi ka majanduskasv üsna vähestest riikidest. Seetõttu aga sai majanduskriisi tekkides 

ning selle kulgemisel Eesti väike kuid samas integreeritud ja avatud turg olulisel määral 

kahjustada just ekspordimahu ning -tulu vähenemise tõttu. Põhiliselt seisnes see kiirenenud 

palgakasvus, sest Eesti tööjõud võrreldes ekspordipõhiste majandustega oli liialt kallinenud 

ning see takistas edasist arengut, sest välisturgudel oli Eesti konkurentsivõime langemas 

(Lipstok 2009: 4). Lisaks eeltoodule, oli eurotsooniga liitumise eel Eesti Kroonile 

kehtestatud kindel kurss, mis ei lasknud tekitada erilist inflatsiooni ning finantssüsteem oli 

oma olemuselt stabiilsem, samas aga muutis see jällegi omakorda kohaliku tööjõu 

kallimaks. 

Eesti majandust eristas mitmetest teistest riikidest asjaolu, et siinsetel turgudel oli juba 

mitmeid kinnisvaraturu kasvu ning sealhulgas ka buumi soosivaid majanduslikke ja 

ühiskondlikke eeldusi saanud alguse ajalises mõttes juba märksa varem. Siinjuures tasub 

täheldada, et Eesti kinnisvaraturu ajalugu on olnud ajalise kestvusena vaadatuna võrdlemisi 

lühike ning taasiseseisvunud Eesti Vabariik ei olnud varasemalt läbinud ühtegi niivõrd 

keerulist majanduslikku situatsiooni. 90-ndatel aastatel läbi viidud omandireform tagas 
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eraisikuliste vara omanike tekkimise Eesti turgudel ning seeläbi sai sisuliselt alguse 

tänapäevasele olukorrale iseloomulik kinnisvaraturg ning ostu- ja müügitehingute 

sooritamine. Eeldusel, et Eesti liitub 2004. aastal Euroopa Liiduga, hakkasid siinsete 

turgude suhtes finantsriskid langema ning välismaised investorid hakkasid suurel hulgal 

väliskapitali Eesti turgudele suunama. Seeläbi hoogustus eelkõige laenuvõtmine ning 

pankade huvitatus kinnisvarast, mis aga hakkas kinnisvaraturgu stimuleerima. Laenurahade 

toel hakkas omakorda elavnema arendustegevus, tehes seda sisuliselt kuni 2007. aastani 

välja. Sellest tulenevalt oli kinnisvarasektorist saanud Eesti majanduse jaoks üks olulisim 

majanduskasvu loov osa. 

1.2. Majanduslikud tsüklid ning nende tekkimise teoreetiline taust 

1.2.1. Majanduslike tsüklite olemus 

Majandusliku tsükli mõistet käsitletakse üldjuhul kui majanduse graafikuliselt üles-alla 

liikumislikku käitumist, kus mitmed makromajanduslikud tegurid muutuvad üheskoos 

mitmetes majandussektorites korraga. Kinnisvaraturgu ning -sektorit kõige olulisemalt 

mõjutavad tegurid on toodud tabelis 1. Majanduslike tsüklite juures on oluliseks osaks 

ajaline periood, mille suhtes makromajanduslikud tegurid muutuvad. 

Üldjuhul liigitataksegi tsükleid ajalise kestvuse järgi. Erinevad tsüklilisust tekitavad 

faktorid avaldavad omapoolset mõju erineva pikkusega perioodide jooksul. Näiteks üsna 

radikaalset mõju majanduse arengule avaldavad nii demograafilised näitajad kuid ka 

tehnoloogia areng kui innovaatilisus. Eelnimetatud näitajate ajaline mõju nende endi sisust 

vastavalt võib sealjuures olla vägagi varieeruv, mistõttu mitmete tsüklite kestvus ning 

ulatus on erinev. Tsükleid saab eristada nende kestvuse järgi kas pikkadena või 

lühikestena, kus pikad tsüklid kujunevad enamasti ligikaudu 10 aasta jooksul ning 

lühikesed üldjuhul kuni 5-aastaste perioodide vältel. 

Majandusalaste sündmuste prognoosimiseks või seletamiseks kasutatakse 

makromajanduslike tegurite muutumist kui indikaatoreid, sest nende abil on võimalik näha 

ülevaadet kogu majandusest terviklikuna. Teoorias kulgevad tsüklid üsna pikas 

perspektiivis, mistõttu ei saa indikaatorite jälgimisel teha olulisi järeldusi ainult lühiaegsete 

või järskude muutuste tekkimisest statistikas - tuleb keskenduda ajaliselt pikemate 

perioodide jälgimisele ning nende kvantitatiivsele analüüsimisele. Sealjuures aga 
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lähtutakse analüüsimisel enamasti majanduslike sündmuste kui tagajärgede uurimisest, 

keskendudes ning üritades välja selgitada neid põhjustavatele teguritele. Tänapäevases 

ühiskonnas on niivõrd palju erinevaid mõjureid, mis majanduse arengut takistavad või 

edendavad, mistõttu prognooside tegemine on muutunud ülimalt komplitseerituks. Riikide 

majandused on nüüdisajal omavahel väga tihedas sõltuvuses ning ainuüksi neist ühe 

majanduslikult hästi toimimine ei taga veel kõigile helget tulevikku majandusliku heaolu 

näol. 

1989. aastal prognoosisid N. Gregory Mankiw ja David N. Weil põhiliselt ainult 

demograafiliste näitajate alusel Ameerika Ühendriikides 47-protsendilist langust elamute 

hindade osas aastaks 2007 (Quigley 1999: 2; Mankiw, Weil 1989: 14). Olenemata 

asjaolust, et nende kahe eksperdi poolt koostatud prognoos oli vägagi täpne, ei võtnud neid 

siiski keegi kuulda. Seda nimelt asjaolu tõttu, et prognooside koostamisel nagu ka 

majanduslike tsüklite ning mullide kujunemise osas ei ole leitud otsest konsensust selles, 

milliste indikaatorite ning teooriate põhjal tuleks neid konkreetselt koostada ja analüüsida. 

Üldsusena kujunenud arvamusvabadus on aga loonud tendetsi, kus majanduse keerukusest 

ning seda mõjutavate tegurite paljususest lähtuvalt on igal majandusalasel eksperdil 

kujunenud omad lähenemisviisid. 

1.2.2. Majanduslike tsüklite teoreetiline taust 

Mõõtmaks mõne toimunud sündmuse või aset leidnud nähtuse tekitatud mõju, on eelnevalt 

vaja selline majandusele avaldunud mõju kindlaks teha ning määratleda (Baker 2014: 44). 

Eeltoodud asjaolu tuleneb faktist, et kinnisvara-alased tsüklid võivad sageli olla 

vaevumärgatavad ning neid on keeruline üleüldisest majanduskäigust eristada. Tuginedes 

majanduslike tsüklite teoreetilisele alusele, saab aga siinkohal väita, et taolised 

majanduslikud tsüklid on korduvad ning need esinevad ebaregulaarsete kõikumistena, 

moodustades osa kogu üldiselt vaadeldava majanduse kulgemisest. Kõikumised esinevad 

kõige selgemini sinusoidaalsete graafikutena, mille alusel saab kirjeldada üldiselt 

majanduse käekäiku kuid ka kinnisvarasektorist lähtuvalt läbi nõudluse ja pakkumise 

vahekorra järgnevalt (vt joonis 1): 

1) kasvamine - vähene pakkumine, nõudluse kasvamine; 

2) laienemine - pakkumise kasvamine, nõudlus ületab uut pakkumist; 

3) kahanemine - pakkumine ületab nõudlust, nõudluse vähenemine; 
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4) langemine - uut pakkumist ei lisandu, nõudlus väheneb. 

Majanduse arengu seisukohalt on siinkohal aga oluline, et iga järgnevalt läbitud tsükkel 

oleks oma plussfaasi tipu reaalse ehk inflatsiooniga kohandatud sisemajanduse 

koguprodukti alusel trendijoonena graafikul kujutatu järgi kõrgemal kui seda oli eelneva 

plussfaasi tipp. (Pyhrr et al. 1999: 27-30) 

 

Joonis 1. Kinnisvaraturu tasakaal nõudluse ja pakkumise vahelise seosena kinnisvaratsükli 

erinevates faasides. Allikas: (Matvere 2014: 12; Pyhrr et al. 1999: 32, autori kohandus) 

Kinnisvarasektori tsüklid on oma olemuselt kui volatiilsed, sofistilised ning konstantsed - 

sellised omadused kujundavad sektori majanduslikku käekäiku ning selles valdkonnas 

tegutsevaid ettevõtteid. Sealjuures avaldub ulatuslik mõju ka tarbijatele, nende rahalisele 

olukorrale ning ka üldisele elukvaliteedile elamistingimuste muutumise nöol. Näiteks 

kinnisvarabuumi ajal kasvavad enamasti kinnisvarahinnad kiiremini kui elanikkonna 

sissetulek, sellest lähtuvalt aga ei suuda inimesed omale niivõrd kõrgete hindade juures 

kinnisvara soetamist lubada. Tulenedes sellise olukorra tekkimisest, hakkavad tarbijad 

liikuma pigem madalama hinnabarjääridega kinnisvaraturgudele, milleks enamasti on 

korteriomandite turg, leppimaks seeläbi madalama kvaliteediga ning ühtlasi ka odavamate 

elamispindadega. 

Tsüklite tekkimisel kinnisvaraturgudel võib olla mitmeid põhjuseid, kusjuures kõige enam 

arvatakse selleks olevat tarbijate poolset kaasajooksuefekti ning massilist psüühilist 

mõjutatust intuitiivse käitumise läbi (Pyhrr et al. 1999: 35). Selline emotsioonidest 
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kallutatud käitumine ning otsuste langetamine erinevates turusituatsioonides muudab aga 

nõudluse ootuspärasest elastsemaks. Muutus elastuses tuleneb nimelt sellest, et 

turuosalised on mõjutatud üksteisest ning sealjuures ka iseendast, tehes valikuid ja otsuseid 

lisaks emotsioonidele ka eelnevalt omandatud kogemuste põhjal. Kirjeldamaks eeltoodut 

asjakohase näitega, saab näiteks reklaami kaudu äratada tarbijates vajadusi, mida neil 

tegelikult ei ole. Tavapäraselt on tsüklite algul, mida võib vaadata kui tsükli miinusfaasi 

põhja, turu moodustavad majandusagendid oma maailmakäsitluses pessimistlikud ning 

järk-järgult muutuvad nad majandusliku heaolu paranedes optimistlikumateks. Turu 

arenedes suudavad tarbimisse suunatud kaubad ja teenused aina efektiivsemalt rahuldada 

tarbijate vajadusi, mis on ühtlasi ka heaolu aluseks tänapäevases ühiskonnas. 

Põhimõtteliselt käituvad ka raha pakkujad, kelleks põhiliselt on pangad, nagu tarbijadki - 

nad alahindavad tarbimisjoovastuse käigus reaalselt eksisteerivaid riske ning juhinduvad 

otsuste tegemisel emotsioonidest, üritades maksimeerida saadavat tulu (Herring 2002: 6-7). 

Läbides kinnisvaratsüklit, mängivad finantsasutused küllaltki olulist rolli turgude 

kujundamisel ning ühtlasi ka tsüklilisuse tekkimisel. Lähtudes DiPasquale ja Wheatoni 

kinnisvaraturu nelja sektoraalsest tsüklist (Dipasquale, Wheaton 1996: 16-17; Mare et al. 

2013: 5), siis on pangad turul nõudluse suurenedes arendusprojektide rahastajateks. 

Sealjuures liigub rahaline kapital pangandussektorist kinnisvara kui valmistoodangu 

soetamiseks laenude näol ühtlasi tarbijateni ning sealt jällegi omakorda kinnisvaraturule. 

Sisuliselt annavad finantsasutused kinnisvaraturule kõikvõimalikud rahastamisest 

tulenevad majanduslikud omadused, ilma milleta konkreetne turg ei toimiks nii nagu 

ühiskond seda tänapäeval ette kujutab. Kinnisvaraturg on võrreldes raha- ja 

aktsiaturgudega väheefektiivne, mistõttu nõudluse ulatusliku kiirenemise korral saabki 

tsüklite tekkimine turul võimalikuks, sest ehitussektor ei suuda niivõrd kiiresti 

lisapakkumist luua. Tulenevalt eeltoodud asjaolust, kiire infovahetus kuid samas aeglane 

pakkumise tekitamine kinnisvaraturgudel loob võimaluse eelkõige hinnatõusule ning 

kindlasti ka spekuleerimisele. 

Majanduslike tsüklite ega ka mullide tekkimise osas ei ole maailmas seni jõutud üheselt 

mõistetavale teoreetilisele seletusele, miks sellised iseseisvad tsükli osad täpselt tekivad 

(Macys 2012: 1; Rottke, Wernecke 2002: 3). Kinnisvaraga seotud juhtudel on üldjuhul 

tsüklilisuse tekkega ning sealjuures ka mullide lõhkemisega seotud enamasti eelkõige 

paljud nõudluse ning pakkumise vahelised turul valitsevad olukorrad. Tihti on võimalik 
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välja tuua kinnisvaraturul mullide lõhkemisel ning sealjuures ka tsükli tavapärasel 

kulgemisel riikide majanduslangusesse sattudes mitmeid sarnaselt esinevaid situatsioone: 

1) kinnisvaraga seotud tehingute arvu ulatuslik langus; 

2) nõudluse ning pakkumise vahekorra oluline muutus kinnisvaraturul; 

3) suurejooneline hinnalangus kinnisvaraturul; 

4) halbade laenude mahu suurenemine;  

5) pankrottide laine algus ning makseraskustesse sattumine nii ettevõtete kui ka 

eraisikute seas (Varblane et al. 2009: 1). 

Üldjuhul järgnevad kõik eelnimetatud majandusliku taustaga sündmused kinnisvaraturul 

üksteisele mingis kindlas loogilises järjekorras, milleks enamasti on just eeltoodud 

loeteluna esitatud situatsioonide järjestikune toimumise kulg. Sealjuures on aga oluline 

rõhk kinnisvarasektorit kas otseselt või kaudselt mõjutavatel välistel teguritel (nt 

poliitilised, õiguslikud, keskkonnaalased), mis paljude kinnisvaraturgu mõjutavate nähtuste 

tekkimisega on seotud. Olenemata asjaolust, et sellised tegurid ei tulene konkreetselt 

kinnisvaraturust vaid enamasti pigem riigivõimu teostamisest, võivad nad siiski kaudselt 

avaldada turu kujunemisele märkimisväärset mõju. Taolised seosed aga viitavad jällegi 

tõsiasjale, et majandus ning selle analüüsimine on lihtsustatud järelduste tegemiseks 

liigselt komplitseeritud süsteem. 

Lisaks tsüklilisuse üldisele ülesehitusele ning kujunemisele on kinnisvaraturu eripäraks 

tema geograafilisest asukohast tulenev lokaalsus. Erinevalt kinnisvaraturust on näiteks 

valuuta- kuid ka aktsiaturud enamasti laiahaardelisemad ning kontsentreeritumad. 

Kinnisvaraturgudele on eelkõige omane asjaolu, et igas piirkonnas võivad hinnatasemed 

teineteise suhtes olulisel määral erineda ning ühtlasi on ka tsüklilisus nendes piirkondades 

erinev. Majanduse kriisi langedes saavad kõik piirkonnad erineval määral majanduslikult 

kahjustada, millest tulenevalt nende põhjast taas kasvamine on piirkonniti erinevate 

omadustega ning see toimub sageli erineva kiirusega. Seetõttu tuleb investeerimisel ning 

samas ka varade müümisel või ostmisel keskenduda konkreetse vara asukohale omase turu 

majanduslikule ajaloole ning hetkelisele tsüklilisusele koos ühtlasi ka turu edasisele 

arengule. 

Erinevaid statistiliste analüüside teostamise meetodeid rakendades on kindlaks tehtud, et 

kinnisvara-alaste buumide lõpud saabuvad samaaegselt kogu üldise majanduse langusega. 

Seda kinnitab ka asjaolu, et pea alati satuvad täpselt samasugused näitajad enne 
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majanduslanguste, sealhulgas ka majanduskriiside tekkimist, omavahelistesse 

statistilismatemaatilistesse suhetesse. Erinevate kvantitatiivsete ning kvalitatiivsete 

näitajate omavaheline seotus ongi enamasti see, mis viib kinnisvarasektoris kujunenud 

mulli lõhkemiseni. Selliste põhiliste majanduslanguseni viivate majanduslike 

iseloomujoontena saab siinkohal välja tuua järgnevad võimalikud iseärasused: 

1) liialt kergekäeline ning riskante laenamine (liialt suur finantsvõimendus, 

väheväärtuslikud tagatised, halvad planeeringud ning äriplaanid); 

2) ebapiisavad regulatsioonid (nii era- kui ka avalikus sektoris, kuid ka riiklikud 

regulatsioonid); 

3) liialt kiire majandustõus (näiteks piirkonniti liialt suur tarbimine); 

4) madalad intressimäärad ning laenukoormuse tõus; 

5) näilikult kasvav sotsiaalabi vajavate inimeste arv (Ibid.: 2-3). 

1.2.3. Mullide teke ja nende lõhkemine kinnisvaraturgudel 

Mullide esinemine on erinevatest varaturgudest lähtuvalt omane eelkõige kinnisvara- ning 

finantsturgudele. Buumide üleminekut mulliks kujunemisel võib sisuliselt käsitleda kui 

üleinvesteerimist üldiselt kogu majandusse või mõnda konkreetsesse majandussektorisse 

nagu näiteks kinnisvarasektorisse. Erinevalt teistest varaturgudest, näiteks jällegi 

aktsiaturgudest, on kinnisvaraturgudele omane asjaolu, et nende tsüklilisust ning mullide 

teket on kergem ette näha. Olenemata eelnimetatud omadusest, ei ole sealjuures aga mitte 

kunagi võimalik mullide teket täielikult ette näha, sest sellisel juhul ei oleks mullide teke 

turul üldsegi võimalik (Allen, Gale 1998: 18). Aktsiaturgudel on mullide teket ning 

sealjuures ka tsüklilisust keerulisem prognoosida, sest erinevalt kinnisvaraturust 

reageeritakse infole efektiivsel turul koheselt. Eeldusel, et turg on perfektne, siis ei saagi 

infole koheselt reageerimisel ning selle alusel tehingute sooritamisel mulle ega tsüklilisust 

tekkida. Tulenevalt asjaolust, et kinnisvaraturg on ebaefektiivne, iseloomustab 

kinnisvaraturgu üleinvesteerimise kohapealt fakt, et turgudel on mullide tekkimise korral 

tegemist ülehinnatud kinnisvaradega ning vastavalt majanduse languse korral enamasti 

alahinnatud varadega. Selgitamaks, kas tegemist on ülehinnatud või alahinnatud 

kinnisvaradega, on sealjuures vaja eelnevalt analüüsida käesoleva kinnisvaraturu ajalugu 

ning hetkel pakkumisel olevate sarnaste kinnisvarade hinnatasemeid. 

Nõudlus äri- ning elamukinnisvara järgi sõltub eelkõige nende turuhindadest ja 

prognoositud rendi- või üürihindadest, mis aga omakorda sõltuvad erinevatest faktoritest 
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nagu näiteks demograafilistest parameetritest, tarbijate sissetulekust, pikaajalistest 

intressimääradest, maksudest ning sealjuures ka kindlasti üldisest majandusstruktuurist 

(Herring 2002: 5). Mullide teke on sisuliselt turul oleva nõudluse ulatuslikult kiirenenud 

suurenemine, mille tulemusena reageerib turg kui institutsioon tavaliselt kasvava 

hinnatasemega. Lisaks mullide tavapärasele negatiivsele mõjule võib see ka sageli kaasa 

tuua majanduse arengu positiivse kiirenemise, sest alati ei pruugi turgudel kujunenud 

mullidele järgneda nende lõhkemine. 

Tavapäraselt lõhkevad mullid kinnisvaraturul samal ajal koos pangandusega seotud 

finantskriiside algusega, sealjuures aga ei pruugi need kaks sündmust siiski alati samal ajal 

aset leida. Arvestamata kohatisi eripärasusi, on sageli näha nende kahe majandusliku 

fenomeni esinemise vahel kindlat korrelatsiooni (Herring 2002: 3; Valadez 2010: 7). 

Nõudluse järsu languse korral hakkavad enamasti kinnisvarahinnad langema ning seeläbi 

vähenevad ka finantsinstitutsioonide portfellide väärtused. Viimane asjaolu tuleneb 

seosest, et pangad on lisaks teistele varaklassidele investeerinud eelkõige kinnisvaraga 

seotud projektidesse ning nendega seotud laenudesse. Kinnisvarahindade langedes ning 

nõudluse ulatusliku vähenemise korral hakatakse ennekõike piirama kapitali liikuvust 

kinnisvaraturule ning karmistatakse laenamisega seotud regulatsioone. Tulenevalt turu 

toimimise efektiivsusest, suurendab paraku selliste meetmete rakendamine juba niigi 

vähenenud nõudlusega keskkonnas likviidsusriski veelgi enam. 

Kinnisvarasektorile on omane eelkõige kapitali liikuvus ning sellest tulenevalt saavad 

pangad sealt omale hõlpsasti kasu lõigata kui turuseis seda võimaldab. Eelnimetatud 

asjaolust lähtuvalt on finantsasutused nõus raha paigutamisel riskima teadmisega, et 

tegelikkuseks võib osutuda hoopiski projektide ebaõnnestumise korral negatiivne 

stsenaarium. Olukorras, kus kinnisvaraturul valitsevaks trendiks on pidev hindade kasv, 

laiendatakse kinnisvara-alaste laenude mahtu ning tõstetakse laenuandmise aktiivsust. 

Tulenevalt asjaolust, et laenulepingute tagatised on üldjuhul kinnisvaralised, siis nende 

väärtus tõuseb samaaegselt turuhindadega korrelatsioonis. Kinnisvarade turuväärtuse 

kasvamise järgselt on koguväärtuse ümberhindamisel reaalkapitali väärtus ning sellest 

tulenevalt kogukapitali maht ettevõtetes suurenenud. Hüpoteegiga tagatud nõuetest 
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koosnevate portfellide
5
 väärtuse kasvades saab välja anda aina rohkem laenuraha, mis 

omakorda hakkabki kinnisvaraturgu elavdama. Eelnimetatud majanduslikust 

käitumisviisist tuleneb tõsiasi, et pangad langetavad otsuseid sarnaselt tarbijatele - nad 

alahindavad tarbimisjoovastuse käigus reaalselt eksisteerivaid riske, üritades maksimeerida 

saadavat tulu. 

Lähtuvalt majanduslike tsüklite teoreetilisest olemusest, on buumide teke 

kinnisvaraturgudel võimalik eelkõige tsükliliste hinnamuutuste tõttu. Tuginedes eeltoodud 

asjaolule, tuleks sealjuures arvestada ka majanduskasvu ajal turul valitsevat optimismi, 

mille mõjul edasiselt moodustunud mulli lõhkemisel paljud finantskriisid on alguse 

saanud. Optimism tuleneb enamasti eufooriast ehk siinkohal turuosaliste eeldustest, et 

fundamentaalseid väärtusi arvestamata õnnestub kinnisvara siiski soetusmaksumusest 

kallimalt maha müüa (Matvere 2014: 13). Lisaks optimismile, tehakse palju riskantseid 

tehinguid ka moraalitundetuse tõttu, sest arvatakse, et kahju tekkimisel ehk projektide 

ebaõnnestumisel see neid oluliselt ei mõjuta (Herring 2002: 12-13; Stiglitz 2008: 1). 

Viimane asjaolu esineb eelkõige perioodidel, millal laenuraha hind on madal ning krediiti 

pakkuvad finantsasutused on ühtlasi põhilisteks projektide rahastajateks. Eelpool 

nimetatule veel lisaks sarnaste sotsiaalse taustaga tegurite koosmõjul võib kogu 

majanduslik kasv oluliselt pidurduda. Pangad on sealjuures aga omapoolse projektide 

rahastamisega võimelised mitte üksnes ainult kinnisvarasektorit võimendama vaid ka 

üldiselt kogu riigi majandust. 

1.3. Tarbijate sissetuleku mõju kinnisvaraturule ja selle arengule 

Kinnisvaraturul on nõudlust loovateks agentideks majapidamised ehk antud käsitluses 

tarbijad. Lähtuvalt asjaolust, et kõik turul pakutavad varad omavad mingisugust rahalist 

väärtust, kujutab just elanikkonna sissetulek üht kõige suuremat mõju kinnisvaraturule 

ning ühtlasi ka selle arengule. Väärtus kui selline saab aga turul tekkida üksnes väärtusele 

omaste allikate põhjal, milleks kinnisvaraga seotud juhtudel on neli komponenti: 

1) vara kasutamisest ja omamisest tulenev kasulikkus; 

2) iha ehk soov vara omada; 

                                                 
5
 Põhilisteks kinnisvaraturgudega seotud instrumentideks finantsturgudel olid Mortgage-backed securities 

ehk varaga tagatud võlakohustused, kuhu kinnisvarast lähtuvalt kuulusid eraldi collateralized debt 

obligations (CDO) ehk hüpoteegiga tagatud nõuded. Sellised nõuded olid laenulepingute tingimuste häireteta 

täitmise perioodist lähtuvalt määratud riskiklasside alusel osadeks, kusjuures võlakohustused olid liigitatud 

esma- ja teisejärgulisteks laenulepinguteks. 
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3) vähesus ehk varade nappus; 

4) käesoleva töö suhtes kõige olulisem komponent - ostujõud (Boone 2007: 36-37). 

Tarbijate sissetuleku analüüsimisel kinnisvaraturu suhtes lähtutakse tihti turul valitsevast 

olukorrast, keskendudes põhiliselt kinnisvarahindadele ja elanikkonna keskmisele 

sissetulekule ning nende parameetrite vahelisele seosele. Analüüside teostamisel 

vaadeldakse enamasti brutosissetulekut, sest erinevates riikides kohaldatakse tihti erinevaid 

maksusüsteeme ning aegridade võrdlemine ja analüüsimine andmete kombineerimisel on 

makse mahaarvamata kujul lihtsustatud. Sealjuures jäetakse arvestamata vaatlusaluste 

majanduste vahel esinevate muude ökonoomiliste ning sotsiaalsete erinevustega. Mudelite 

koostamisel kinnisvaraturule keskendudes luuakse tarbijate keskmise palgaga võrdlus 

näiteks turul pakutavate kinnisvarade väärtusega, kinnisvaratehingute arvuga või ka näiteks 

küsitavate üürihindadega. 

Eestis on üldjuhul kujunenud arusaamaks, et näiteks korteriomandite puhul peaks 

ruutmeetri hind olema kohaliku piirkonna keskmise palgatasemega võrdne või siiski 

piisavalt ligilähedane (Kallakmaa-Kapsta 2013: 32). Lisaks võib Eesti puhul siinkohal 

täheldada asjaolu, et piirkondades, kus elanike arv ning ühtlasi ka nende keskmine 

sissetulek on võrreldes teiste piirkondadega oluliselt suurem, on tihtipeale ruutmeetri 

hinnad jõudnud keskmisest sissetulekust kõrgemale tasemele. Sealjuures aga kehtibki 

enamasti seos, et juhul kui hinnad ei liigu elanikkonna esindajate sissetulekuga 

korrelatsioonis, siis on turu arengus tekkinud ebatavalised liikumised (Recent house price... 

2005: 127). Sarnaseid seoseid või ühiskonna arengust tulenevaid põhjuseid, mis 

kinnisvaraturu arengus ebatavalisi liikumisi võivad tekitada, on kahtlemata üsnagi 

mitmeid: 

1) alustades demograafiliste näitajate lühiajaliste muutustega; 

2) ning lõpetades näiteks avaliku sektori regulatsioonidega arendustegevuse (ehitus- ja 

kasutuslubade väljastamine, detailplaneeringute kehtestamine, elamuehitusele 

seatud kvaliteedinõuded jne) piiramise raames. 

Arvestades asjaolu, et kinnivaraturgu kujundab eelkõige elanikkonna kui tarbijate 

ostujõud, ei ole siiski pikas perspektiivis vaadatuna reaalse keskmise sissetuleku suurusjärk 

ja reaalne elamispindade hinnatase omavahel kuigi tugevalt seotud (Ibid.: 130). Tulenevalt 

kointegratsiooni erinevatest uurimise meetodite rakendamisest, on sealjuures mitmed 

eksperdid jõudnud omavaheliste lahkarvamusteni. Näiteks Abraham ja Hendershott aastal 
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1996, Malpezzi aastal 1999 ning Capozza et al. aastal 2002 on kõik leidnud, et 

kinnisvaraturge kujundavate tegurite (nt sissetulek, rahvaarv jne) ja vastavate hindade 

vahel on olemas kindel pikaajaliselt vaadeldav seos (Capozza et al. 2002; Gallin 2003: 14; 

Malpezzi 1999). Olenemata eelnimetatud ekspertide üheselt sarnastest saadud tulemustest, 

oli aastal 1991 Poterba hoopiski aga jõudnud tulemuseni, et vastavat seost ei eksisteeri 

(Gallin 2003: 14; Poterba 1991). Tulenevalt asjaolust, et erinevate ekspertide poolt saadud 

tulemused on kohati erinevad, võib põhjuseid sellise vastandlikkuse esinemise puhul olla 

vaieldamatult palju. Tihtipeale on välja toodud fakt, et pikemate perioodide jooksul 

toimuvad majanduses, eelkõige kinnisvaraturule mõju arvestades laenuturul, 

mitmesugused muutused, mis võimalikke potentsiaalseid pikaajaliselt vaadeldavaid seoseid 

nõrgendavad. Tuginedes eeltoodule, võib siinkohal kindlasti välja tuua asjaolu, et aegade 

jooksul on korduvalt muutunud intressid ning muud eluasemelaenu teenindamisega seotud 

kulud ning nendega koos ka õiguslikud regulatsioonid, mis on üheskoos seost sissetuleku 

ning hindade vahel oluliselt muutnud. 

Kinnisvaraturg areneb eelkõige tarbijate keskmise palga kasvades, sealjuures aga seda 

piisavalt aeglaselt ning ühtlaselt, et ei tekiks järsku nõudluse suurenemist, mis tõstaks 

kinnisvarahinnad võrreldes elanikkonna ostujõuga oluliselt kõrgemale. Eelnimetatud 

asjaolust lähtuvalt peaks kinnisvaraturg kulgema stabiilselt - ilma buumide ning sellest 

omakorda kujunevalt mullide tekketa. Palkade tõstmine teadupoolest suurendab 

inflatsiooni, mida enamikes riikides, sealhulgas ka Eestis, hinnatakse põhiliselt 

tarbijahinnaindeksi alusel. Konkreetses indikaatoris ei ole paraku aastased kinnisvaralised 

hinnamuutused esindatud ning sellest tulenevalt on tegelikult varade inflatsioon enamasti 

märgatavalt kõrgem kui tarbijahinnaindeksi kaudu esitatud üldine inflatsioonitase (vt lisa 

1). Ebatäpsete või kallutatud informatsiooni sisaldavate indikaatorite jälgimine ning nende 

põhjal järelduste tegemine muudab aga kinnisvaraturu olukorrast lähtuvalt riikide 

valitsustel õigel ajal sekkumise keeruliseks. (Crowe et al. 2012: 18; Angerma 2005: 1) 

Tarbijaskonna madal rahaline võimekus ei luba enamasti ainult omakapitalile tuginevalt 

kinnisvara soetada, mistõttu pöördutakse selliste ostude realiseerimiseks laenuandjate 

poole. Tulenevalt eeltoodud asjaolust, areneb kinnisvaraturg enamasti ainult eeldusel, et 

laenuturg on aktiivne ning võimaldab tarbijatel soodsatel tingimustel laenu saada. Sarnaselt 

vastupidi aga, kui laenuturg ei ole aktiivne, siis on üldjuhul pidurdatud ka kinnisvaraturu 

areng. Lähtuvalt finantseerimise tingimustest, antakse turuosalistele enamasti laenu nende 
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tagatise väärtuse ning sissetuleku alusel - mida kõrgem on püsiv sissetulek ning 

väärtuslikum on tagatiseks pakutav kinnisvara, seda rohkem saadakse laenu taotleda. 

Elanikkonna osa, kes krediidi taotlemiseks vajalikele tingimustele ei vasta, pöörduvad 

sageli aga omandituru asemel hoopis üüriturule. 

Olenevalt laenusummast, saab vastavalt asukohale ning kvaliteedile soetada kinnisvara 

ainult kindlates piirkondades. Täpselt nagu ka üüriturule pöördumine, tekitab selline 

olukord ühiskonnalist kihistumist ning mõjutab ühtlasi ka linnaplaneerimist. Väiksema 

sissetulekuga residendid elavad enamasti kas eeslinnas või maapiirkondades ning 

jõukamad tarbijad saavad omale eluasemeid lubada näiteks äärelinna miljööväärtuslikes 

piirkondades kuid ka kesklinnas. Tulenevalt kiiremini arenevate asulate arendustegevusest, 

on sagedasti märgata erinevate piirkondade äärelinnade tühjade alade planeerimist, tihti ka 

ka üleplaneerimist (Metspalu 2005), ning sinna investeerimist, et neid projekte hiljem 

sobival hetkel realiseerima hakata. 

Põhiliselt on laenuvõtjateks nooremad leibkonnad, kes ei ole oma olemasoleva eluasemega 

rahul ning otsivad uusi ning paremaid lahendusi või soovivad oma kodu renoveerida (Moor 

2013: 24). Möödunud buumiaegsel perioodil esines võrdlemisi suur hulk noori inimesi, kes 

soovisid oma vanemate elamispinnalt lahkuda ning alustada iseseisva eluga. 

Majapidamised on hakanud neid moodustavate inimeste arvu poolest väiksemaks muutuma 

ning aina enam elanikke on hakanud lahku kolima (Hendrikson et al. 1997: 7). Viimane 

asjaolu aga ongi olnud üheks kinnisvaraturu tänapäevase arengu põhjuseks, kus nõudlus 

elamispindade järele pidevalt suureneb olukorras, kus tegelikult elanikkonna suurus 

olulisel määral ei kasva. 

Eestis on valdav osa krediidivõtjatest keskmisel palgatasemel või sellest kõrgemal ning 

paljud neist omavad kõrgharidust, seda eelkõige uuselamurajoonides elavate elanike seas 

(Hendrikson et al. 1997: 7; Moor 2013: 16). Möödunud majanduskriisile eelneval perioodil 

oli nii Eesti kui ka teiste Euroopa Liidu riikide tarbijate haridus ning teadlikkus 

aktuaalsetel finantsteemadel võrdlemisi madal. Siinkohal võib oletada, et eelnimetatud 

asjaolust tulenevalt tehti paljudes leibkondades üsna palju majanduslikult halbu otsuseid 

just eluasemelaenude võtmisega seoses. Elanikkonna palgataseme märgatava kiirusega 

suurenemise juures peaks kasvama ka rahva rahandusteemaliste teadmiste hulk ja selle 

tase, et vältida nende endi ning ühtlasi ka majanduse kahjuks tehtavate otsuste tegemist. 

Olenemata, et tarbijate finantsmajanduslik võimekus võrrelduna kogu majandusest 
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lähtuvalt on võrdlemisi tühine, tuleb nende poolt tehtavate otsustega siiski olulisel määral 

arvestada. Eelnimetatud asjaolu tuleneb seosest, et tarbijate suur hulk ning nende ühiselt 

tehtavad sarnased otsused võivad kogu majandust siiski pikemas perspektiivis 

märkimisväärselt mõjutada. 

Majanduslangus toob enamasti inimeste sissetulekute languse, millega kaasnevad tihtipeale 

makseraskused laenude tagasimaksmisel. Lähtuvalt eelnimetatust, on suurimateks 

kannatajateks tavaliselt need samused noored pered, kes buumi või lihtsalt majandustõusu 

ajal pidasid laenamist otstarbekaks. Tihtipeale saavad kriisist tulenevalt kõige enam 

kannatada just sellised tarbijad, kes tegutsevad ehitus- või kinnisvarasektoris, sest enamasti 

on majanduslanguse mõju nendesse sektoritesse kuuluvatele majandusüksustele kõige 

ulatuslikum (Moor 2013: 44; Sinisaar 2013). Elanikkonna ostujõu langedes jääb aga 

kinnisvaraturu areng tihtipeale seisma - käsil olevad projektid jäävad poolikuteks, 

arendustegevusega tegelevad ettevõtted tegutsevad kahjumite surve all, investeeringud nii 

kinnisvarasse kui ka kogu majandusse üldiselt vähenevad ning turgudel pakutavad varad 

muutuvad ebalikviidseteks. Sõltuvalt kriisi mõju ulatusest turule, moodustavad kriisijärgsel 

perioodil üsna suure osa pakutavatest varadest kohtutäiturite enampakkumistel 

võõrandatavad varad, sealhulgas eelkõige kinnisvara, millest suurem osa on 

eluotstarbelised varad. Laenuturu jahtudes ning tarbijaskonna ostujõu langedes hakkavad 

kinnisvarade väärtused vähenema ning aktiivsemaks hakkab muutuma üüri- ning renditurg. 
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2. EESTI KESKMISE BRUTOPALGA ANALÜÜTILINE 

ÜLEVAADE 

2.1. Valitud parameetri valiku põhjendus ning hüpoteesid 

Erinevaid kinnisvaraturgu mõjutavaid makroökonoomilisi näitajaid on küllaltki palju. 

Tihtipeale vaadeldakse põhjalikumalt neist kolme - tarbijate sissetulekut, pikaajalisi 

intressimäärasid ning rahvaarvuga seotud demograafilisi iseärasusi. Antud töö raames 

valiti uuritavaks faktoriks Eesti elanike keskmine nominaalne brutosissetulek, võttes 

aluseks peatükis 1.3 esitatud selgitused kinnisvaraturu aktiivsuse ning tugevuse 

ilmestamiseks läbi elanikkonna keskmise sissetuleku. Aegreana käsitletavaks perioodiks 

on siinkohal 1992-2014 (vt lisa 2). Olenemata asjaolust, et üldist trendi saab uurida kogu 

vaatlusaluse perioodi suhtes, keskenduti peamiselt aga viimasele 7-le aastale (2008-2014), 

mille jooksul majanduskriisist tulenevad mõjud tarbijate sissetulekule ning seeläbi ühtlasi 

ka kinnisvaraturule peaksid kõige selgemini esile tulema. 

Antud peatüki sisuliseks eesmärgiks on leida seos tarbijate sissetuleku ning kinnisvaraturu 

kulgemise suhtes, kasutades deduktsioonimeetodit. Teades, et turud kulgevad tsükliliselt, 

saab seada vastavad hüpoteesid. Jõudmaks töö eesmärgipärase ülesande lahendamiseni, on 

eelnevalt vaja uurimisülesandena kindlaks teha, kas keskmise brutopalga tase käitub 

majandusstatistiliselt sarnaselt sisemajanduse koguproduktile. Võrdlusparameetrite 

vahelise seose leidmiseks on püstitatud hüpoteesid H0 ja H1, kusjuures nende 

kontrollimisel üritatakse tõestada sisukat hüpoteesi H1. Vastav hüpotees käsitleb endas 

asjaolu, et sisemajanduse koguprodukti väärtuse ning keskmise brutopalga taseme vahel on 

vaatlusalusel perioodil tugev seos. Sellest tulenevalt, hüpotees H1 eeldab siinjuures, et 

keskmise brutopalga kasv tekitab ka SKP taseme kasvu ehk tegemist on elastse seosega. 

Hüpotees H0 aga eeldab, et vastavat seost kahe majandusliku multiplikaatori vahel ei 

eksisteeri ning sellest tulenevalt ei saaks edasi uurida ka keskmise sissetuleku ning 

kinnisvaraturgu iseloomustavate tegurite vahelisi võimalikke seoseid. Teisisõnu on 

ülesande eesmärgiks tõestada läbi analüüsi, et nimelt keskmine brutopalk allub tsüklilisele 

käitumisele ehk muutub vastavuses kogu ülejäänud majandusega ning sellest tulenevalt 

mõjutab edasisel eeldusel ka kinnisvaraturgu. 
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Lähtudes majanduskriisi mõju uurimisest kinnisvaraturule ning selle arengutrendidele, on 

brutopalga taseme muutumist ning ühtlasi ka selle võimalikku mõju turu kulgemisele 

uuritud kinnisvaraturu suhtes läbi kinnisvaratehingute arvu. Sealjuures on kinnisvaraturgu 

iseloomustavaid tegureid võrdlemisi mitmeid, näiteks kahetoalise korteriomandi keskmine 

ruutmeetri hind piirkonna järgi, tehtud tehingud piirkonna järgi, eluruumi üürihind 

pinnaühiku järgi, eluasemelaenude intressimäär jt. Käesolevas töös on valitud 

vaatlusaluseks parameetriks kinnisvaraturul notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingud, sest 

uurimus keskendub eelkõige üldiselt kogu Eesti riigis toimivale kinnisvaraturule. 

Valimaks mõne muu faktori, näiteks ruutmeetri hinda iseloomustava näitaja, võib arvata, et 

tulemused oleks võrdlemisi kallutatud nii Tallinna kui ka Tartu kohalike turgude suunas. 

Lähtuvalt asjaolust, et kinnisvaraturu olemus on igas piirkonnas erinev, siis annab 

tehingute arvu muutumise analüüsimine konkreetsema ülevaate kogu kinnisvaraturul 

toimuvast. Eestile on iseloomulik kinnisvarahindade hinnatasemete ulatuslik erinevus 

piirkondlikust paiknevusest lähtuvalt ning antud töö raames on leitud, et ei ole otstarbekas 

kogu turu uurimisel kasutada hinnatasemetega seotud näitajaid. 

Keskmise brutopalga taseme ning kinnisvaraturul aset leidnud notariaalselt tõestatud 

tehingute analüüsimiseks on omakorda püstitatud hüpoteesid H0 ja H1. Sealjuures käsitleb 

hüpotees H0 endas võimalikku asjaolu, et brutopalga taseme muutumine ei mõjuta turul 

aset leidvate kinnisvaratehingute arvu. Tõestada üritatakse aga sisukat hüpoteesi H1, mille 

kontrollimisel oleks kinnitatud asjaolu, et keskmise brutopalga taseme kasv tõstab ühtlasi 

ka turul toimuvate kinnisvaratehingute arvu. Sarnaselt eelnevalt teostatud SKP ja 

brutopalga vahelise seose uurimisele, lähtub siinkohal sisukas hüpotees H1 sarnasest 

asjaolust, et nimelt kahe vaatlusaluse parameetri vaheline seos on elastne. Sellise seose 

eksisteerimise korral peegeldub tarbijate reageerimiskiirus palgataseme kasvule koheselt 

kinnisvaraturul ning seeläbi ka ühtlasi tehtud tehingute arvus. 

2.2. Metoodika ning andmed 

Käesolev uurimistöö on oma sisult kvantitatiivne, keskendumaks sealjuures statistilistele 

andmetele ning nende empiirilisele analüüsimisele. Andmeanalüüsiks saadud andmed on 

uurimusse kaasatud Eesti Statistikaameti andmebaasist. Aegridade töötlemiseks kasutati 

MS Exceli funktsioone (vähimruutude meetod ehk regressioonanalüüs, kirjeldavate 

statistikute analüüs, korrelatsioonanalüüs, graafikute ja histogrammide koostamine). 
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Bakalaureusetöös käsitletavate majandusstatistiliste näitude analüüsimisel on arvestatud 

asjaolu, et nii aastase keskmise nominaalse brutopalga, nominaalse sisemajanduse 

koguprodukti ühe elaniku kohta kui ka notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingute arvu 

puhul on tegemist ajalisest faktorist sõltuvate majanduslike näitajatega. Eelnimetatud 

parameetritest tuleb nende analüüsimiseks eelnevalt eemaldada ajalisest faktorist tulenev 

mõju, millest lähtuvalt tuleb andmete aegridadest eemaldada neis ajapikku tekkinud 

trendid (least squares linear trendline detrending method). Vastav analüüside aluseks 

võetud andmetöötluslik statistilismatemaatiline meetod on täpsemalt seletatud David M. 

Bourgi poolt (2006: 191-194). 

Nimelt võeti ette vaadeldava tunnuse esialgne aegrida (vt lisa 2), millele koostati graafik, 

lisades sellele lineaarse trendi joone. Vastava joone lisades avaldub MS Excelis 

trendijoone funktsioon kujul 

 Y=f(t),          (2.2.1) 

kus Y on lineaarse trendijoonena aegrea väärtusi kirjeldav ajast sõltuv funktsioon; 

 t - aeg aastates. 

Kasutades saadud ajast sõltuvat funktsiooni 2.2.1, koostati trend vaadeldavale perioodile 

(1992-2014). Ajalisest faktorist sõltuvad aegread saab kirja panna kui 

 Y=TSI,          (2.2.2) 

kus Y on lineaarse trendijoonena aegrea väärtusi kirjeldav ajast sõltuv funktsioon; 

 T - trend ehk trend; 

 S - seasonal components ehk sesoonsed komponendid; 

 I - irregular components ehk ebaregulaarsed komponendid. 

Tulenevalt eeltoodud valemist, tuleb aegridadest trendi eemaldamiseks koostada 

funktsioon 
Y

T
=SI. 

Y

T
 on sealjuures uueks aegreale vastavateks väärtusteks, millest on 

eemaldatud trend. Lisaks valemis 2.2.2 sisalduvatele liikmetele, on siinkohal veel oluline 

teada, et tulenevalt majanduslike andmete iseärasustest on tegelikult andmeid mõjutavaks 

faktoriks ka neljas liige - tsüklilisus. Sarnaselt keskmisele brutopalgale, kohandati trendiga 

ka sisemajanduse koguprodukti ning kinnisvaratehingute arvu näitajaid, lähtudes täpselt 

samasugusest matemaatilisest käigust nagu eelpool kirjeldatud. 

Olenemata, et trendi saab aegridadest eemaldada, jäävad aegridasid iseloomustavatesse 

funktsioonidesse alles sesoonsusest tingitud muutused ning ka ebaregulaarsed väärtused. 

Käesolevas uurimistöös kasutatud Statistikaameti andmed ei ole enne avaldamist 
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sesoonselt ega ka tööpäevade arvuga korrigeeritud. Eelnimetatust lähtudes tuleb siinjuures 

arvestada, et andmetes sisalduvate süstemaatiliste aegridu mõjutavate efektide poolt 

tulenev mõju ei ole eemaldatud. Tulenevalt asjaolust, et algandmeid keskmise brutopalga 

kohta on Statistikaameti poolt kogutud osaliselt valikuuringuga, sisaldavad kõik 

lõpptulemused valimi juhuslikkusest tingitud viga ehk valikuviga. Ebaregulaarsed 

väärtused jäävad siinkohal samuti andmetesse sisalduma, sest neid ei ole üldjuhul võimalik 

statistiliste meetoditega aegridadest täielikult eemaldada. Võimalike ebaregulaarsete 

väärtuste esinemise aegridades saab kindlaks teha regressioonanalüüsil põhinevate 

jääkväärtuste analüüsimisel. 

Kõigepealt tehti andmestatistikute analüüsimisest lähtuvalt kindlaks, kas keskmine 

brutopalk kui oluline kinnisvaraturgu kujundav faktor kulgeb Eesti majanduslike andmete 

põhjal normaaljaotuslikult, mida võib lugeda normaalselt (teoreetiliselt) kulgeva turu 

korral tsüklilisuse aluseks. Tulenevalt asjaolust, et majanduse hetkeseisu ning selle arengut 

hinnatakse Eestis üldjuhul SKP alusel, siis kulgeb kinnisvaraturg oletatavalt sellega otseses 

seoses, sest kogu majandust saab vaadelda kui ühtset tervikut. Tuginedes eelnimetatud 

võimalikule seosele, võib eeldada, et uurimisalustel aastatel on elanikkonna sissetulek ning 

Eesti SKP omavahel kindlas statistilises seoses ning nende parameetrite vaheline 

majanduslik käitumine on sarnase iseloomuga. 

Uurimaks keskmise brutopalga taseme lähenemist normaaljaotusele, on teostatud vastavate 

andmestatistikute alusel põhinev analüüs. Normaaljaotuslikult kulgeva aegrea andmestiku 

eelduseks on siinkohal võetud kesk- (mean) ja mediaanväärtuse (median) ning ühtlasi ka 

järsakuse kordaja (kurtosis) ja asümmeetriakordaja (skewness) vaheline suhe. Vastavatest 

suhetest lähtuvalt peavad andmestiku kesk- ja mediaanväärtus olema omavahel võrdsed 

ning asümmeetriakordaja ja järsakuse kordaja peavad samuti olema võrdsed, lähenedes 

sealjuures nullväärtusele. Normaaljaotusele lähenemine on kinnitatud ainult juhul, kui 

kirjeldavate statistikute väärtused vastavad mõlemile eelpool nimetatud tingimusele. 

Uurimaks tsüklilist käitumist, lähtuti tarbijate sissetuleku suhtes mudeli koostamisel ühe 

elaniku kohasest nominaalsest sisemajanduse koguproduktist, kasutades nii korrelatsioon- 

kui ka regressioonanalüüsi meetodit. Edasiselt on mudelisse seotud veel lisaks 

kinnisvaraturu põhine majanduslik tegur - notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingute arv. 

Algandmetena antud mudelites on kasutatud trendiga kohandatud väärtusi, mis on esitatud 
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lisades 4, 6, 7 ja 10, sealjuures on kõikide trendiga kohandatud väärtuste leidmisel 

kasutatud valemit 2.2.2. 

Olenemata, et keskmise brutopalga taseme aegrida algab individuaalselt küll aastast 1992, 

ei saa seda andmete puudumise tõttu erinevate mudelite koostamisel nii SKP kui ka 

notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingute arvuga täies mahus siduda. Eelnimetatud asjaolu 

tuleneb olukorrast, kus mudelites kasutatud tehingute arvuga seotud andmed on 

Statistikaametist kättesaadavad alates 1995. aastast ning sisemajanduse koguproduktiga 

seotud andmed on esitatud alates 2000. aastast. Perioodil 1995-1999 kasutati SKP 

aegridade koostamisel põhiliselt ESA95 süsteemi - 2015. aastal on üle mindud ESA2010 

süsteemile, milles kättesaadavad andmed algavad aga alles aastast 2000. Tulenevalt 

asjaolust, et ESA95 ja ESA2010 süsteemide andmed ei ole omavahel võrreldavad, siis ei 

saa neid ühtse aegreana käsitleda. Siinjuures aga ei ole käesoleva uurimistöö raames 2000-

ndale aastale eelnev periood olulise tähendusega, sest töö sisuks olev eesmärk keskendub 

eelkõige 2008. aastaga seotud kinnisvaraturul toiminud sündmustele. 

2.3. Tulemused 

2.3.1. Keskmise nominaalse brutopalga andmestatistikutel põhinev analüüs 

Tuginedes metoodikat kirjeldavas osas toodud normaaljaotusele lähenemise 

kriteeriumitele, selgub trendiga kohandamata keskmise brutopalga taset kirjeldavatest 

statistikutest (vt lisa 3), et perioodil 1992-2014 ei ole Eesti elanikkonna keskmise 

sissetuleku tase normaaljaotuslik. Vastav tulemus on siinkohal saadud statistikute 

vahelistest väärtustest lähtuvalt, kus keskmise brutopalga taseme kesk- ning 

mediaanväärtus ei ole omavahel sarnased. Tulenevalt normaaljaotusele lähenemise 

tingimustest, ei ole sealjuures omavahel sarnased niisamuti ka keskmise brutopalga taseme 

järsakuse- ning asümmeetriakordaja. 

Lähtuvalt asjaolust, et töös edasiselt koostatud mudelite aluseks on enamasti kasutatud 

trendiga kohandatud väärtusi, on siinkohal uuritud eelnevalt ka vastavate keskmise 

brutopalga väärtuste lähenemist normaaljaotusele. Analüüsides trendiga kohandatud 

keskmise sissetuleku aegrea väärtusi (vt lisa 5), selgub sarnaselt trendiga kohandamata 

andmetele, et tegemist ei ole normaaljaotusele läheneva andmestikuga. Sarnaselt trendiga 

kohandamata väärtuste kirjeldavatele statistikutele, ei ole trendiga kohandatud andmete 
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puhul keskmise brutopalga taseme kesk- ning mediaanväärtus omavahel võrdsed. Ühtlasi 

ei ole omavahel võrdsed ega nullilähedased ka keskmise brutopalga järsakuse- ning 

asümmeetriakordaja. 

Lisaks normaaljaotusele lähenemise analüüsimisele, saab andmestikke kirjeldavatest 

statistikutest teha veel muid olulisi järeldusi. Nimelt, keskmise brutopalga varieeruvus 

aegreana käsitletud aastail on küllaltki suur (vt lisad 2 ja 5). Sellest tulenevalt on aegrea 

ajapikku kujunemisel olnud keskmise brutopalga taseme väärtus üsna erinevatel tasemetel. 

Viimast asjaolu kinnitab keskmise brutopalga taseme andmestiku moodustava haarde 

miinimum- ja maksimumväärtus, mis on võrrelduna andmestiku kesk- ning 

mediaanväärtusega võrdlemisi suur. 

Tulenevalt keskmise brutopalga taseme laiast haardest käsitletaval perioodil, on 

andmestikust võimalik eristada ühtselt kulgevat kasvutrendi (vt lisa 2). Aastast 1992 kuni 

aastani 2014 on sisuliselt toimunud pidev keskmise sissetuleku taseme kasv kui sealjuures 

jätta arvestamata 2008. aasta majanduskriisi mõju antud parameetri aegrea kujunemisele. 

2008. aasta sündmuste mõju oli sealjuures aga keskmisele palgatasemele võrdlemisi tühine 

ning ainult ajutine. Eesti elanikkonna ostjõud taastus kriisieelse perioodi tasemele üsna 

kiiresti, tehes seda juba aastaks 2011. Sellisest asjaolust lähtuvalt võib arvata, et keskmise 

brutopalga taseme kasvukiirus ning taastumisvõime majanduse tsüklilisest kulgemisest 

tulenevalt on küllaltki tugev. 

Keskendudes 2008. aasta majanduslikele sündmustele ning selle mõjule keskmise 

brutopalga taseme suhtes, selgub palgatasemete sagedusliku esinemise järgselt, et 

vahepealsed palgatasemed esinevad ainult majandusliku heaolu üleminekulistel 

perioodidel (vt lisa 2 ja joonis 2). Nimelt on sagedusliku esinemise järgselt esinenud kõige 

vähem 600-700 eurose väärtusega palgatase, mis aga keskmise brutopalga taseme aegreast 

lähtuvalt (vt lisa 2) on esinenud eelkõige perioodil 2006-2007. Vastavaid aastaid 

iseloomustab aga ennekõike liialt kiire majanduskasv (vt joonis 4), mis 2008. aasta 

sündmuste puhkedes paraku ka sarnaselt kiiresti peatus. 
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Joonis 2. Keskmise nominaalse brutopalga histogramm perioodil 1992-2014, klassid 

eurodes. Allikas: (PA010 2015; PA91 2015) 

Olenemata asjaolust, et Eesti keskmise brutopalga taseme väärtused on teada, ei ava need 

aga siinkohal kinnisvaraturul ning sellega olulisel määral seonduvalt ka ehitusturul 

makstavatest palgatasemetest peegelduvat informatsiooni. Kirjeldamaks majanduskriisi 

mõjust tekkinud muudatusi keskmise brutopalga taseme kujunemisel vaatlusalusel 

perioodil (2008-2014), on eraldi koostatud tegevusalade järgne palgatasemete kohane 

graafik (vt joonis 3). Tulenevalt tegevusalade järgselt liigitatud keskmise brutopalga 

tasemete väärtustest, selgub asjaolu, et kinnisvara-alase tegevuse sektorisse jõuab 

majanduskriisist tulenev mõju, brutopalga keskmise taseme langusest lähtuvalt, 

maksimaalses ulatuses alles 2010. aastaks. 
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Joonis 3. Keskmise nominaalse brutopalga tase tegevusalade järgi perioodil 2008-2014 

(EMTAK 2008 klassifikatsiooni alusel 8 esimest tegevusala ning lisaks kinnisvara-alane 

tegevus), eurodes. Allikas: (PA010 2015) 
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2.3.2. Keskmise nominaalse brutopalga ja ühe elaniku kohase sisemajanduse 

koguprodukti vaheline analüüs 

Keskmise brutopalga taseme ning sisemajanduse koguprodukti vaheliste aegridade 

analüüsimisel on kasutatud nende parameetrite trendiga kohandatud väärtusi (vt lisad 4 ja 

6). Koostades graafiku kahe vaatlusaluse majandusliku multiplikaatori vahel (vt joonis 4), 

ilmeb tulemusena, et keskmise brutopalga tase kulgeb graafikulises lõikes sarnaselt SKP 

näitajaga. Lähtudes väärtustepõhistest lineaarsete trendijoonte valemitest joonisel 4, on 

võrreldavate tegurite funktsioonides ainukeseks erinevuseks siinkohal minimaalseks peetav 

vabaliikmete suurusjärk. Tuginedes teadmisele, et sisemajanduse koguprodukt kujuneb 

majanduslike tsüklite alusel, siis teeb seda graafikulisest sarnasusest lähtuvalt eeldatavasti 

ka keskmise brutopalga tase. 

 

Joonis 4. Trendiga kohandatud keskmine nominaalne brutopalk ning nominaalne 

sisemajanduse koguprodukt ühe elaniku kohta perioodil 2000-2014. Allikas: (PA010 2015; 

PA91 2015; RAA0013 2015) 

Konkreetsete statistilismatemaatiliste seoste leidmiseks elanikkonna ostujõu ning 

sisemajanduse koguprodukti vahel on siinkohal vaja rakendada korrelatsioon- ning 

regressioonanalüüsi meetodeid. Lähtuvalt eelnimetatud parameetrite vahelisest 

korrelatsioonanalüüsist, on keskmine brutopalk ja SKP perioodil 2000-2014 omavahel 
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väga tugevas korrelatsioonis - 0,98 (vt lisa 9). Regressioonanalüüsil põhineval mudelil 

kirjeldab SKP brutopalka perioodil 2000-2014 97%-lises ulatuses (kirjeldusastme ehk 

determinatsioonikordaja R
2
 väärtus). Lähtuvalt käesoleva töö osas 2.1 välja toodud 

keskmise brutopalga ning sisemajanduse koguprodukti vahelisest uurimisülesandest, kehtib 

siinkohal eelnevalt esitatud sisukas hüpotees H1. Tulenevalt sisuka hüpoteesi 

kontrollimisest ning selle kehtimisest, tekitab keskmise brutopalga taseme muutus 

majanduses SKP kasvu ning ühtlasi on sealjuures tegemist parameetrite vahelise elastse 

seosega. 

2.3.3. Keskmise nominaalse brutopalga ja notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingute 

arvu vaheline analüüs 

Keskmise brutopalga taseme ning kinnisvaraturul toimunud notariaalselt tõestatud 

tehingute arvu vahelise analüüsi teostamiseks on kasutatud sarnast lähenemisviisi nagu 

SKP ning keskmise brutopalga vahelise mudeli analüüsimisel. Teades siinjuures, et Eesti 

majandus langes kriisi 2008. aastal, saab vaatlusaluste parameetrite vahelisest 

graafikulisest kulgemisest (vt joonis 5) tuletada mitmeid majanduslikke asjaolusid. Esiteks, 

kinnisvaraturul toimuvate tehingute aktiivsus oli kõrgeimal tasemel 2006. aastal ning 

aktiivsus hakkas langema juba enne majanduskriisi algust. Kinnisvaraturul notariaalselt 

tõestatud tehingute arvu languse ajal aga kasvas elanikkonna ostujõud veel lühiajaliselt 

jõudsalt edasi. Teiseks saab välja tuua asjaolu, et majanduskasvu peatudes langes 

kinnisvaratehingute arv veel endiselt edasi, tehes seda tunduvalt ulatuslikumal määral kui 

keskmise brutopalga tase. 
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Joonis 5. Trendiga kohandatud keskmist nominaalset brutopalka ja notariaalselt tõestatud 

kinnisvaratehingute arvu kujutav graafik perioodil 1995-2014. Allikas: (KV010 2015; KV015 

2015; PA010 2015; PA91 2015) 

Süvitsi minevate tulemuste saamiseks on kinnisvaraturul toimunud notariaalselt tõestatud 

tehingute arvu ning elanikkonna keskmise nominaalse brutopalga taseme vahel rakendatud 

korrelatsioon- ning regressioonanalüüsi meetodeid. Tuginedes korrelatsioonanalüüsile, on 

keskmise brutopalga taseme ning kinnisvaratehingute arvu vahel perioodil 1995-2014 

keskmiselt tugev seos - 0,68 (vt lisa 8). Lisaks eelnimetatud perioodile, on SKP andmete 

puudumise tõttu korrelatsioon- ning regressioonanalüüs teostatud ühtlasi ka perioodi 2000-

2014 kohta. Perioodil 2000-2014 on elanikkonna ostujõu ning kinnisvaratehingute arvu 

vahel tegemist nõrga seosega - 0,30 (vt lisa 9). Rakendades regressioonanalüüsi meetodit, 

ilmneb parameetrite vahel asjaolu, et notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingute arv 

kirjeldab keskmist brutopalka perioodil 2000-2014 kõigest 8% ulatuses. 

Lähtuvalt eeltoodud korrelatsioon- ning regressioonanalüüsi tulemustest, ei kehti käesoleva  

töö alapeatükis 2.1 toodud töö eesmärgile keskendunud uurimisülesande sisukas hüpotees 

H1. Sisukas hüpotees sealjuures eeldas, et keskmise brutopalga ning kinnisvaratehingute 

arvu vahel on elastne seos. Tulenevalt siinkohal saadud tulemusest, ei mõjuta 

uurimisalasest andmestikust lähtuvalt Eesti elanikkonna keskmise palgataseme kujunemine 

kinnisvaraturul toimuvate notariaalselt tõestatud tehingute arvu. 
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2.3.4. Keskmise nominaalse brutopalga, notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingute 

arvu ja ühe elaniku kohase nominaalse sisemajanduse koguprodukti vaheline analüüs 

Analüüsides keskmise brutopalga, notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingute arvu ning 

sisemajanduse koguprodukti vahelist seost, on joonisel 6 kasutatud kõikide eelnimetatud 

parameetrite trendiga kohandatud väärtusi. Kõiki neid parameetreid seob graafikulisel 

kulgemisel ühine asjaolu, et nii SKP, tehingute arvu kui ka keskmise brutopalga taseme 

trendiks peale 2009. aasta kriisi põhja on edasistel aastatel jällegi sarnaselt kriisieelsele 

perioodile olnud omane pidev kasv. Kinnisvaraturul aset leidnud tehingute arvu 

koguväärtus on sealjuures aga olnud oluliselt muutlikum kui SKP või elanikkonna 

keskmise sissetuleku väärtus. Tulenevalt eeltoodud iseärasusest, on kinnisvaratehingute arv 

SKP muutumisele tundlikum kui seda on keskmine brutopalk. 

Sarnaselt eelnevatele alapeatükkide osadele, on siinkohal rakendatud 

statistilismatemaatilisi meetodeid - korrelatsioon- ning regressioonanalüüsi. 

Kinnisvaratehingute arvu ning SKP vahel on perioodil 2000-2014 korrelatsioonanalüüsile 

tuginedes keskmiselt tugev seos - 0,42 (vt lisa 9). Regressioonanalüüsi tulemustele 

tuginedes kirjeldavad SKP ning kinnisvaratehingute arv keskmist brutopalka perioodil 

2000-2014 99%-lise kirjeldusastmega. Eeltoodust tulenevalt, SKP ning 

kinnisvaratehingute arvu vaheline korrelatiivne seos on võrrelduna keskmise brutopalga 

ning SKP vahelise seosega võrdlemisi nõrk. Olenemata väiksemast korrelatsioonist, on 

regressioonanalüüsil tulenev kolme parameetri vaheline kirjeldusaste suurem kui ainult 

SKP ning keskmise brutopalga vahel. Järelikult, mida enam omavahel tihedalt seotud 

parameetreid siduda, seda paremaks muutub koostatava mudeli kirjeldusaste. 
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Joonis 6. Trendiga kohandatud keskmist nominaalset brutopalka, notariaalselt tõestatud 

kinnisvaratehingute arvu ja ühe elaniku kohta nominaalset sisemajanduse koguprodukti 

kujutav graafik perioodil 2000-2014. Allikas: (KV010 2015; KV015 2015; PA010 2015; PA91 

2015; RAA0013 2015) 

2.4. Arutelu 

Majanduslikku statistikat Eesti kohta on andmemahult üsna vähe ning erinevate statistiliste 

analüüside läbiviimiseks ning usaldusväärsete tulemuste saamiseks peaksid uurimistöös 

käsitletavad aegread ideaalis olema kindlasti pikemad. Olenemata eelnimetatud asjaolust,  

ei ole siinkohal andmemaht niivõrd olulise tähendusega, sest käesolev uurimus käsitleb 

endas pigem ainult majanduskriisiga seotud sündmuste aegset perioodi. 

Korrelatsioonanalüüsil saadud väärtused ning regressioonanalüüsidel saadud 

kirjeldusastmed oleksid mahukamate aegridade puhul kindlasti mõnevõrra erinevad, aga 

paraku andmete vähesuse ning osalise puudumise tõttu ei ole sellise asjaolu kinnitamine 

siinkohal võimalik. 

Nii trendiga kohandamata kui ka trendiga kohandatud keskmist nominaalset brutopalka 

kirjeldavatest statistikutest (vt lisad 3 ja 5) selgub, et Eesti elanikkonna sissetuleku tase ei 

ole perioodil 1992-2014 kujunenud normaaljaotuslikult. Mõlemaid keskmise brutopalga 

andmeid kirjeldavate statistikute korral ei ole keskväärtus ja mediaan omavahel võrdsed 
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ning ühtlasi ei ole sealjuures ka andmemudeli asümmeetria- ja järsakuse kordajad 

omavahel võrdsed ega nullilähedased. Mõlemite keskmist nominaalset brutopalka 

kirjeldavate aegridade puhul esineb kirjeldavates statistikutes võrdlemisi suur negatiivne 

järsakuse kordaja, mis viitab asjaolule, et graafikutel puuduvad rasked sabad ning 

väärtused graafikul ei ole kogunenud keskpunkti ümber. Viimasest omadusest saab 

järeldada, et üldiseks trendiks aastatel 1992-2014, pikemas perspektiivis arvatavasti ka 

edaspidiselt, on keskmise nominaalse sissetuleku pidev kasvamine. 

Keskmise brutopalga varieeruvus läbi vaatlusaluste aastate on küllaltki suur - 1992. aastal 

oli keskmiseks palgatasemeks vaid 35 eurot ning aastaks 2014 aga juba koguni 1001 eurot 

kuus (vt lisa 2). Sisuliselt saaks ilma inflatsiooni arvestamata väita, et Eesti on palgataseme 

suhtes läbi teinud üsna suure arengu, erinevalt näiteks USAst, kus keskmine palgatase oli 

kogu majanduskriisile eelnenud perioodil pidevalt üsna samal tasemel. Sellest tulenevalt 

võib arvata, et kriisieelsel perioodil oli Eesti kinnisvaraturu võimalikuks elavnemiseks, 

lisaks muudele võimalikele kinnisvaraturgu stimuleerivatele parameetritele, üheks eelduse 

loonud iseärasuseks just keskmise sissetuleku stabiilne ning võrdlemisi kiire kasvamine. 

Sagedustabelist keskmise nominaalse brutopalga taseme kohta (vt joonis 2) on näha, et 

jaotus on erinevalt normaaljaotusest pigem teistpidise, U-kujuga, kus 600-700 eurone palk 

on esinenud kõige vähem. Keskmist brutopalka kujutavast tabelist (vt lisa 2) aga selgub, et 

eelnimetatud palgataseme vahemikväärtus esines just enne majanduskriisi aegset perioodi. 

Tulenevalt 600-700 eurose palgataseme niivõrd väikesest esinemise sagedusest, võiks seda 

lugeda liialt kiireks palgatõusuks vaatlusaluse perioodi raames, mida saab välja lugeda ka 

järsu graafikulise kasvuna jooniselt 4. Majanduskriisi tekkides hakkas elanikkonna 

sissetulek koheselt langema, rikkudes aastatel 1992-2008 kujunenud pideva kasvu trendi. 

Järelikult normaaljaotusele lähenemist takistavad antud juhul kinnisvaraturul ebatavalised 

liikumised - nii buumi teke kui ka sealt edasiselt kujunenud mulli lõhkemine, sest vastavate 

majandusalaste sündmuste esinemise aastate statistilised andmed ei kulge seotult ühtse 

eelneva trendiga. 

Olenemata asjaolust, et aastaste näitajate järgi langes palgatase esmakordselt aastal 2009, 

algas tegelikult langus juba 2008. aasta II kvartalis (PA010 2015). Inimeste palgataseme 

langedes ja tuleviku ees seisva ebakindluse mõjul hakkasid üsna kiirelt vähenema 

erainvesteeringud kinnisvarasse ning turg hakkas lisaks niigi vähenenud nõudlusele 

(ülepakkumisele) veelgi kiiremini langema. Kõige suurema languse all kannatasid 
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buumiaegse arendustegevuse poolest aktiivseimad piirkonnad (nt Narva, Tallinn), sest 

vastavates piirkondades olid kinnisvarade hinnad kõige enam tõusnud (Euroopa 

kinnisvaraturul... 2008). Keskmise nominaalse brutopalga taseme aegreast (vt lisa 2) 

ilmneb asjaolu, et palgatase oli juba aastaks 2011 kasvanud tagasi 2008. aasta tasemele 

(825 €). Sealjuures langes palgatase majanduskriisi mõjust tulenevalt kõige madalamale 

tasemele aastal 2009 (784 €), mis oli ainult 5%-line muutus 2008. aasta suhtes. Tulenevalt 

niivõrd väikeset langusest, võib käesolevas töös koostatud analüüsidele tuginedes väita, et 

keskmine sissetulek ei ole majanduslike tsüklite poolest kuigi ulatuslikult mõjutatud. 

Eestis ei vähenenud palgatase kriisiaegsel perioodil niivõrd tugevalt nagu mõnedes teistes 

riikides - rohkem said kannatada hilisemate ahelreaktsioonina kulgevate majanduslike 

sündmuste tagajärgede mõjul hoopis mitmed teised Euroopa riigid. Konkreetse näitena 

võib siinjuures välja tuua Taani, kus tarbijaskonna ostujõud langes nõnda ulatuslikul 

määral, et ehitustööde läbiviimiseks hakati tööjõudu importima Eestist ning ka teistest 

Balti riikidest, mis süvendas sealse majandusliku heaolu olukorra tõsidust veelgi (Euroopa 

kinnisvaraturul... 2008). Ehitus- ning kinnisvaraturg on teadagi omavahel väga tugevas 

majanduslikus seoses, kus ökonoomilised probleemid hakkavad esile kerkima just 

majanduslikult keerulistel perioodidel. Odav rahvusvaheliselt liikuv tööjõud ei osutunud 

probleemiks mitte ainult Taanile vaid sisuliselt kõikjal erinevates Euroopa Liidu 

piirkondades paiknevatele majanduslikult jõukamatele riikidele. Siinkohal saab välja tuua 

ka kodumaise näite - Eestist Soome, Rootsi ning Norra liikuv peamiselt ehitustööde 

teostamiseks kvalifitseerunud tööjõud. Teise ehitus- ning kinnisvarasektori vahelise olulise 

tendentsina esines asjaolu, et kinnisvarahindu hakkasid uute projektide puhul veelgi enam 

langetama kriisi mõjust tulenevalt alates 2008. aastast ajutiselt odavamalt kättesaadavad 

ehitusmaterjalid. 

Keskmise brutopalga tase kulgeb sarnaselt SKP näitajaga, tehes seda tsükliliselt (vt joonis 

4). Mõlemite trendijooned on üsnagi paralleelsed ning seeläbi võib juba eeldada, et 

tunnused on omavahel tugevas korrelatsioonis. Lähtudes käesoleva töö tulemuste osas 

esitatud SKP ning brutopalga vahelisest korrelatsioonist trendiga korrigeeritud andmete 

korral, on tunnuste vaheline korrelatiivne seos 0,98. Sedavõrd tugevast korrelatsioonist 

võib järeldada, et Eesti majandust vedav tööviljakus sisuliselt puudub, sest majanduslikule 

efektiivsusele tuginedes peaks SKP kasvama oluliselt kiiremini kui elanikkonna palgatase. 

Nende kahe tunnuse vahelise regressioonanalüüsi käigus brutopalga mudelit koostades 
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ilmnes 97%-line kirjeldusaste (determinatsioonikordaja), mis tõestab üsna kindlalt, et 

brutopalk kulgeb sarnaselt SKP-le - tsükliliselt. 

Sarnaselt keskmist sissetulekut kirjeldavate statistikute abil saadud tulemusele, ei ole 

keskmise brutopalga tase normaaljaotuslik ka elanikkonna ostujõu ning SKP vahelise 

regressioonanalüüsi mudeli jääkidest lähtuvalt. Olenemata asjaolust, et Eesti keskmine 

nominaalne brutopalk ei lähene vaadeldaval perioodil normaaljaotusele, oleks 

nullilähedasema järsakuse kordaja korral siiski normaaljaotusele lähenemine üsna 

tõenäoline, sest keskväärtus ning mediaan on aegrea väärtuste haaret arvestades tegelikult 

üsnagi ligilähedased. Mõlemad tunnused, nii SKP kui ka keskmise brutopalga tase, 

kasvavad väga kiirelt kinnisvarabuumi aastatel ning on jõudnud oma tippu aastaks 2008. 

Järgnevalt on toimunud järsk langus aastani 2009 ning sealt edasistel aastatel on trendiks 

kujunenud jällegi sarnaselt kriisieelsele perioodile pidev kasv nii sisemajanduse 

koguprodukti kui ka keskmise sissetuleku näol (vt joonis 4). 

Keskmise brutopalga ning kinnisvaratehingute arvu väärtuste vaheline 

korrelatsioonikordaja on perioodil 2000-2014 0,30 (1995-2014 on korrelatsioon 0,67) (vt 

lisad 8 ja 9). Võrreldes keskmise brutopalga korrelatsiooni sisemajanduse koguprodukti 

iseloomustava parameetriga perioodil 2000-2014 (0,98), on tegemist võrdlemisi nõrga 

seosega. Siinkohal võib eeldada, et käesolev uurimistöö on oma andmestikuga 

keskendunud kogu kinnisvaraturul toimunud tehingutele üldiselt ning sellest tulenevalt ei 

ole seos turul toimunud tehingute koguarvuga ning keskmise sissetuleku vahel kuigi 

märkimisväärne. Keskmine brutopalk iseloomustab eelkõige tarbijaid, jättes sealjuures 

kõrvale teised majandusagendid. Kinnisvaraturg jaguneb objektipõhise liigituse järgselt 

maaks, äripindadeks ning elamispindadeks, kusjuures keskmine sissetulek mõjutab aga 

eeldatavasti kõige enam ainult elamispindadega seotud turgu. 

Lähtuvalt eelnimetatud eeldusest, ilmneb perioodil 2000-2014 ainult elamispindadega 

(eluhoonetega hoonestatud kinnistute ostu-müügilepingud ja eluruumide ning 

korteriomandite ostu-müügilepingud) seotud kinnisvaraturul toimunud tehingute ning 

keskmise brutopalga vahelisel korrelatsioonanalüüsil korrelatsioonikordajaks 0,18 (vt lisa 

11). Saadud kordaja väärtus on väiksem kui analüüsis, kus uuriti kinnisvaratehingute 

kohapealt kogu turgu tervikuna. Järelikult ei oma Eesti kinnisvaraturul elanikkonna 

keskmise sissetuleku tase kinnisvaratehingute arvu kujunemisel kuigi erilist tähtsust nii 

üldiselt kogu turu suhtes ega ka ainult elamispindadega seotuna, sest vaatlusalune seos 
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praktiliselt puudub (vt lisa 12). Siinkohal võib selline iseärasus tuleneda tarbijate 

käitumisest turul - keskmine brutopalk küll peegeldab elanikkonna ostujõudu, aga 

tehinguid kinnisvaraturul teevad eeldatavasti pigem tarbijad, kelle sissetulek on võrdne või 

kõrgem keskmisest brutopalgast. Madalama sissetulekuga inimesed ei oma nii suurt osalust 

kinnisvaratehingute arvus kui eelpool nimetatud muu enamus, mistõttu ei ole siinkohal 

keskmine brutopalk kui kinnisvaraturgu oluliselt mõjutav tegur kuigi asjakohane. 

Keskmine brutopalk langes Eestis 2008. aastast kuni palgataseme taastumiseni aastal 2011 

üsna vähe. Võrdlemaks seda langust sisemajanduse koguprodukti langusega samal 

perioodil, siis on erinevus küllaltki suur - sisemajanduse koguprodukt ühe elaniku kohta 

langes 2009. aastal sellele eelneva aasta suhtes koguni 14,2%. Mõlemad parameetrid 

jõudsid 2008. aasta tasemele tagasi 2011. aastaks, mistõttu võib väita, et SKP ja keskmine 

brutopalk kulgesid majanduskriisi järgsetel aastatel majanduslikult võrdlemisi sarnaselt. 

Olenemata asjaolust, et keskmine brutopalk ei saanud kriisist tulenevalt kuigi palju 

mõjutatud, oli majanduskriisi mõju iseenesest kinnisvaraturule vägagi ulatuslik (vt joonis 

6). Kinnitades eeltoodut asjakohase näitega, võib siinkohal välja tuua seose, et just 

vastavalt seotud sektoreid (ehitussektor ja kinnisvara-alane tegevus) iseloomustavad 

keskmised brutopalgad langesid üsna ulatuslikul määral (vt joonis 3). Arvestades asjaolu, 

et majandust ning sealhulgas ka kinnisvaraturgu elavdavad eelkõige nii sise- kui ka 

väliskapitali liikuvus, siis eelpool näidetena nimetatud sektorite jätkusuutlikkus vähenes 

eelkõige investeeringute tegemise lakkamisest. Samas aga ei lahkunud majanduskriisi ajal 

võõrkapital Eesti turgudelt vaid investorid jäid pigem ootama paremate 

investeerimisvõimaluste realiseerimist, uskudes siinsete turgude majandusliku olukorra 

paranemist. 

Tehingute arv hakkas järsult langema juba enne majanduskriisi tekkimist (vt joonis 5 ja 6). 

Aastal 2006 jõudis tehingute arv oma kriisieelsesse tippu ning aastaks 2007 oli 

notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingute arv langenud juba 18%. 2008. aastal vastavalt 

31% sellele eelneva aasta suhtes ning 2009. aastal oli tehingute arv veel endiselt languses - 

-23% 2008. aasta suhtes. Esmakordselt oli tehinguid sellele eelneva aasta suhtes rohkem 

tehtud 2010. aastal. Summaarselt langes tehingute arv perioodil 2006-2009 koguni 56%. 

2006. aasta tehingute arvu tasemest lähtuvalt oli 2014. aasta lõikes endiselt sooritatud 25% 

vähem tehinguid. Lähtuvalt eeltoodud protsentuaalsetest muudatustest tehinguaktiivsuses, 
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on Eesti kinnisvaraturg langusesse sattudes ning sealt väljudes võimeline taastuma 

ennekõike üsna aeglasel ning vähesuutlikul viisil. 

Erinevalt kinnisvaratehingute arvust, hakkas keskmine brutopalk langema alates 2008. 

aastast, millal leidis aset majanduskriisi algus ning ühtlasi ka sisemajanduse koguprodukti 

väärtuse esmakordne langus. Tehingute arvu langust iseloomustab lisaks ennist 

väljatoodule veel asjaolu, et keskmise brutopalga taseme langedes langes 

kinnisvaratehingute arv veelgi enam, jõudes 2009. aastaks oma graafikuliselt esinevasse 

põhja (vt joonis 5). Sellest lähtuvalt, brutopalga taseme muutus võib küll mõjutada 

tehingute arvu kinnisvaraturul, aga tulenevalt antud uurimistöös koostatud 

regressioonanalüüsidest ning korrelatsioonimaatriksitest ei saa seda paraku väita (vt lisad 

8, 9, 11 ja 12). Pigem on olulisemateks mõjuriteks mitmed teised võimalikud 

kinnisvaraturgu iseloomustavad ning mõjutavad tegurid, mis tehingute arvu juba enne 

majanduse kriisi sattumist langetama hakkavad ning ühtlasi ka niivõrd ulatusliku languse 

võimalikkuse ilmsiks loovad. Tehingute arv oli 2014. aasta lõpuks ületanud vaevalt 2004. 

aasta taseme, mis viitab asjaolule, et kinnisvaraturu olemus enne ning pärast 

majanduskriisi erinesid teineteisest marginaalselt ning miinusfaasist väljumine kui selline 

võtab võrdlemisi kauem aega kui plussfaasi kujunemine. 

Üheks võimalikuks teguriks, mis kinnisvaratehingute arvu kujunemisega on turul rohkem 

seotud kui keskmine brutopalk, on eeldatavasti laenukapitali kättesaadavus tarbijaskonnale. 

Elanikkonna sissetuleku tase peegeldab endas ainult laenuvõtmise algtingimusi, et 

finantsasutustelt oleks üldse võimalik omale kinnisvara soetamiseks kapitali küsida. 

Valdaval enamusel Eesti elanikel, kes potentsiaalselt kinnisvaraturul osaleksid, ei oma 

teadupoolest piisavalt omafinantseeringut, et kinnisvara-alaseid oste täies mahus oma 

säästude eest rahastada. Viimase asjaolu tõttu saab kinnisvaraturg aga aktiivne olla ainult 

eeldusel, et laenuraha on võimalik läbi tarbijate turgudele suunata. Siinkohal tuleb aga 

arvestada, et Eesti kinnisvaraturu kui ka kogu tervikliku majanduse taastõusmine 

majanduskriisist sõltub suurel määral eelkõige Euroopa Liidu käekäigust ning Liidu 

vahelistele riikidele kehtivatest tarbijakrediidiga seotud direktiividest. 

Kinnisvaraturul tegutsevate ettevõtete kasumimahud ning varade väärtused langesid turu 

arengu peatudes, millest tulenevalt langesid seetõttu ka töötajate palgad ning kiirelt hakkas 

kasvama töötus neis sektorites (ehitussektor ja kinnisvara-alane tegevus). Eestis oli 

peamiseks põhjuseks elamuehitusega seotud ehitusmahtude ning sealhulgas ka 
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ehitusaktiivsuse vähenemine. Rajatiste ehitus toimus aga enamasti avaliku sektori 

tellimuste alusel, mis just seetõttu jäi majanduskriisi perioodil võrreldes elamuehituse 

mahtudega võrdlemisi stabiilseks (Ettevõtlus 2011: 83). Elamuehitusega seotud tellimuste 

vähenedes ning käigus olevate arendusprojektide peatudes hakkasid sissetulekud langema 

ka kinnisvara-alase tegevuse sektoris (vt joonis 3), jõudes kõige madalamale tasemele 

aastaks 2010. Suur osa tarbijaid, kes olid oma elamu laenuga koormanud, olid just 

ehitusega ning kinnisvaraga seotud sektorites eelnevalt hõivatud, millest tulenevalt nende 

kriisiläbine kannatatud kahju võis eeldatavasti olla suurim. 

Arendajad jätsid oma lõpetamata projektid poolikuteks, turul tegutsevaid ettevõtteid tabas 

ulatuslik pankrottide laine ning kõikjal võis näha kinnisvara müügikuulutusi. Vähenenud 

sissetulekuga või töötuks jäänud laenajad pidid üsna pea oma varad kohtutäituritele 

loovutama või pankade nõudel oma tagatist suurendama. Paljud tarbijad loobusid oma 

eluasemelaenu tagasimaksete tegemisest, põhjusel, et nende kodu ei olnud enam nii palju 

väärt nagu ta oli seda olnud enne 2008. aastat. Väärtuse potentsiaal langes eelkõige 2006-

2008 aastatel rajatud uuselamurajoonides (nt Tartumaal Aasa, Harjumaal Peetri), kus 

projektid koos hoonestuse kui ka infrastruktuuriga olid lõpetamata jäänud ning arenduste 

asukoht (taristu, teenuste kättesaadavus) ei olnud tagantjärele mõeldes kuigi ratsionaalne 

valik. (Moor 2013: 16) 

Majanduskriisi järgselt on hakanud vähenema eelkõige igasugune üleplaneerimine 

piirkondades, kus ka varasemalt tegelikult arendustegevuse potentsiaali ei nähtud. 

Projektide rahastamine on muutunud keerulisemaks ning nende elluviimise põhjendatust 

on oluliselt põhjalikumalt läbi mõtlema hakatud. Turgudel pakutavad kinnisvarad on 

sellest tulenevalt järelturul pakutavate kinnisvaradega võrrelduna suuremalt jaolt oluliselt 

kõrgemate hindadega, sest odavat ning sealjuures tihti ka ebakvaliteetset kinnisvara kui 

alternatiivset kaupa ei ole turul lihtsalt enam kellegil pakkuda. Tehingute arvu vähesus 

tuleneb siinjuures paljuski ka turul valitsevast situatsioonist, kus enam ei ole 

emotsioonidest mõjutatud turgu. Buumi ajal oli tehingute aktiivsuse üheks põhjuseks 

ulatuslik volatiilsus hinnatasemete suhtes - arendajad müüsid oma projekte selleks, et 

laenukohustustest tuleneva ajalise surve tõttu oma võlgu maksta, seda eelkõige majanduse 

kriisi sattudes. Arco Vara vahendusbüroode juht Maia Daljajev on 2014. aastal maininud, 

et kriisijärgsel perioodil on hinnatasemed uusarenduste seas oluliselt stabiilsemad ning 
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kinnisvaramüüjate hulgas on vähe neid, kes peaks hinda langetama tugeva majandusliku 

surve ning võlakohustuste pärast (Mis toimus... 2014). 

Tänapäevaks on pangad muutnud laenutaotlustega seotud tingimusi - majanduskriisi 

järgselt ei ole näiteks enam võimalik rahastada projekte 99%-lise laenukoormusega. 

Arendajate omapoolne finantseering on nüüdsest kusagil 30-50% juures, mis on hakanud 

parandama uusarenduste infrastruktuurilist kui ka ehituslikku kvaliteeti (Moor 2013: 16). 

Nüüdisajal on finantsasutused pigem huvitatud kvaliteetsetest laenukohustuse võtjatest kui 

ennekõike kreediidivõtjate poolt tagatiseks pakutavast kinnisvarast. Enne laenu andmist 

kontrollitakse põhjalikult laenutaotleja maksevõimekust ning üritatakse hinnata 

kõikvõimalikke krediidi andmisega seotud riske võimalikult objektiivselt, lähtudes 

sealjuures konkreetsest situatsioonist. Lisaks eeltoodule, üritatakse riske maandada veel 

hoolikalt kinnisvara dokumentatsiooni (kasutuslubade olemasolu, kaasomandi puhul 

notariaalselt kinnitatud kasutuskorra määratust jmt) süvenedes ning seda analüüsides, 

juhuks kui laenuga tagatud vara peaks tulevikus minema laenukohustuste mittetäitmisel 

kohtutäituri enampakkumisele. Sellest tulenevalt on eraisikute seas hoogustunud 

kinnisvara tagatisel väikelaenude võtmine laenukontoritest, mis ei ole suurte 

finantsasutustega ega neile kehtivate regulatsioonidega seotud. Ettevõtete osas on viimasel 

ajal hakanud populaarsust koguma nii Eestis kui ka mujal maailmas erinevad kinnisvaraga 

seotud ühisrahastuse platvormid. Olenemata sealsetest olulisemalt kõrgematest 

intressimääradest on tarbijad ning arendajad siiski nõus laenuraha võtmisega kaasnevate 

kohustustega leppima. 

Tulenevalt laenutaotlemisega seotud tingimuste karmistumisest on keskpankade poolt 

baasintressid ning seeläbi ühtlasi ka Euribor jäänud kriisijärgsel perioodil võrdlemisi 

madalaks. 2014. ning ka 2015. aastal on mõlemad laenuraha maksumust iseloomustavad 

näitajad olnud sisuliselt läbi aegade madalaimad. Olenemata soodsast laenurahast, ei ole 

aga kinnisvaraturg endiselt aktiivne. Eesti lõikes võib kriisijärgsel perioodil täheldada 

tehingute aktiivsuses ning hinnatasemetes olulist muutust ainult Tallinna ning Tartu 

kinnisvaraturgudel. Kõik ülejäänud piirkonnad on kas endiselt veel kriisi mõjust taastumas 

või arenevad sealsed kohalikud turud ainult vähesel kuid sealjuures stabiilsel määral. 

Sellest tulenevalt on pärast majanduskriisi Eesti kinnisvaraturg muutunud veelgi enam 

lokaalseks - seda eelkõige just eelnimetatud linnade mõistes. Tallinnat hõlmaval 

kinnisvaraturul on eluotstarbeliste varade ruutmeetri hinnataseme ning keskmise 
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brutopalga taseme vaheline suhe muutunud 2014. aasta lõpuks äärmiselt nõrgaks, sest 

kinnisvarahinnad on kasvanud märgatavalt kiiremini kui elanikkonna ostujõud. 

Hinnataseme kasv on kohati olnud niivõrd kiire ning ulatuslik, et Eesti on Tallinna 

kinnisvaraturu arengu poolest esindatud mitmetes rahvusvahelistel andmetel põhinevates 

statistilistes edetabelites koguni esimeste seas. 

Lisaks juba sisseviidud üldistele muudatustele regulatsioonides, mis on tarbijate 

krediidireitinguga ning kvaliteediga otseselt seotud, üritatakse veel pidevalt välja mõelda 

ning sealjuures ka efektiivselt kasutusele võtta mitmeid uusi regulatsioone. Näiteks Läti 

proovis 2014. aastal sarnaselt USAle ning Kanadale omast „võtmed tagasi“ süsteemi, et 

vältida kriisiga seotud sündmuste kordumist. Süsteem kujutas endas võimalust, et 

laenukohustuse all elav tarbija võib maksejõuetuks muutudes oma laenuga koormatud vara 

lihtsalt pangale tagastada, vabanendes sealjuures kõikidest laenamisega kaasnevatest 

finantskohustustest. Sellise võimaluse kasutamine pani aga finantsasutused koheselt 

reageerima ning üsna pea kehtestasid paljud pangad eluasemelaenu võtmisel üheks 

tingimuseks ligi 50%-lise omafinantseeringu vajaduse. Lähtuvalt elanike keskmisest 

sissetulekust, ei suuda aga enamik tarbijaid sellises määratluses summat välja käia, mis aga 

omakorda hakkab takistama kinnisvaraturu arengut. Lisaks negatiivsetele mõjudele turu 

arenguga seoses, kaasnevad pikemas perspektiivis sellise regulatsiooniga ka olulised 

muudatused ühiskonna sotsiaalolustikus - soodustub ühiskonnasisene kihistumine ning 

teatud leibkondades ka vaesuse juurdumine. Sarnase regulatsiooni võimalik elluviimine oli 

Eestis 2015. aasta Riigikogu valimistel toodud ka mitmete erakondade programmides.  

Tulenevalt sealjuures aga Läti poolsest loobumisest antud süsteemi kasutamisest 2015. 

aasta kevadel, on arvatavasti eelnimetatud finantsmajandusliku meetme potentsiaalsest 

kasutamisest loobutud ka Eestis. 

Veelgi enam, lisaks seadusandlusele tuginemisest, on aktiivsemalt hakatud tegelema 

kodanikele rahandusteemaliste koolituste pakkumisega. Euroopa Parlament oli 2008. aastal 

välja töötanud idee (Tarbijate hariduse... 2008), lisamaks kooliprogrammidesse baasõppena 

ka rahandusega seotud teemad, parandamaks sealjuures eelkõige noorte inimeste 

finantsteadmisi. Lisaks soovitatakse tarbijate hariduse ja teadlikkuse parandamisega 

krediidi ja rahanduse valdkonnas tegeleda ühtlasi ka muidugi krediidiasutustel endil 

(Nõuded eluasemelaenu... 2008). Arvestades asjaolu, et majanduskriisi vältel kannatasid 

kõige enam just keskmise palga saajad (Espenberg 2013), siis on sellise haridusteemalise 
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otsuse elluviimine kindlasti tänapäeva ühiskonnas vajalik. Keskmist brutopalka saavad 

eelkõige tarbijad, kelle haridustase ei ole kuigi kõrge, mistõttu on selline osa elanikkonnast 

majanduslikult keerulistel aegadel oma toimetulekust lähtuvalt kõige enam ohustatud. 

Haritud inimeste eluolu paremat jätkusuutlikkust modernses ühiskonnas toetab ka asjaolu, 

et erinevate valdkondade spetsialistidele jätkus tööd ka kriisiajal. Tööandjad on hakanud 

haritud inimeste vajalikkust oma ettevõtetes oluliseks pidama ning sellest tulenevalt 

üritatakse kõikvõimalikest spetsialistidest majanduslikult rasketel perioodidel igal 

võimalusel kinni hoida. Lisaks tööandjate poolsele hariduse olulisuse tähtsustamisele, 

hakkas hulk inimesi majanduse kriisi langedes oma haridusteed täiendama või hoopiski 

oma eriala täielikult ümber õppima. Eelnimetatu tulenes asjaolust, et kriisi tekkides hakkas 

tööpuudus ulatuslikult kasvama ning töö kaotanud inimesed hakkasid rohkem mõistma 

hariduse vajalikkust ning ühtlasi ka selle soodsat omandamise võimalust majanduse kriisis 

olemise ajast lähtuvalt (Ibid.). Eesti keskses ühiskonnas ei olnud aga haridustee jätkamine 

või täiendamine kuigi populaarne võrrelduna mitmete teiste piirkondadega - näiteks USAs 

hakkas kriisiaegsel perioodil liialt kiirelt kasvama õppelaenukoormus noorte inimeste seas, 

kes ei suutnud enam sellise surve all toime tulla (Stiglitz 2013). Eestis 2013. aastal läbi 

viidud kõrgharidusreform tagas kindlatel kriteeriumitel kõigile tasuta kõrghariduse 

omandamise võimaluse, mis peaks pikemas perspektiivis kindlasti keskmist brutopalga 

taset suurendama. Sealjuures aga muutus kõrgkoolis õppimine keerulisemaks juba 

täiskasvanud inimestele, sest osalise koormusega tasuta õppimise võimalused on nüüdsest 

raskendatud. 

Eesti puhul on eriliseks piirkonnaks Ida-Virumaa, kus kinnisvarade hinnad on võrrelduna 

nii keskmise brutopalga tasemega kui ka ülejäänud piirkondade kinnisvarahindade 

tasemetega võrdlemisi odavad. Samas on seal keskmise brutopalga tase kogu ülejäänud 

Vabariigi andmetega suhteliselt sarnane. Sealjuures on aga oluline täheldada, et tegelikult 

on sealse valdava elanikkonna sissetuleku tase arvatavasti võrdlemisi madalam. Keskmise 

taseme ajavad statistiliselt kõrgeks joonisel 3 kujutatud sektorites töötavate inimeste palgad 

(elektrienergia ja mäetööstus), sest selliste tegevusalade ettevõtmised on koondunud 

põhiliselt Ida-Virumaale. Olenemata asjaolust, et Ida-Virumaal tehakse lisaks Harjumaale 

ja Tartumaale Eestis kõige enam kinnisvaratehinguid, ei ole sealne kinnisvarade hinnatase 

kaugeltki võrreldav eelnimetatud maakondadega ega neis paiknevate maakonnakeskustega. 

Buumi ajal paigutati suurel hulgal nii välis- kui ka sisemaist kapitali just Ida-Virumaal 
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paiknevasse kinnisvarasse - seda eelkõige nii äri- kui ka tootmismaadesse ning nendega 

seotud hoonetesse. Majanduse kriisi langedes on aga sealne olukord endiselt sisuliselt 

2009. aasta tasemel, kus kriisist väljumist ei olegi põhimõtteliselt toimunud. Jättes kõrvale 

eluotstarbeliste varadega tehtud tehingud ning kogu üldise eluotstarbeliste kinnisvarade 

poolt moodustuva turu osa aktiivsuse, siis on kogu ülejäänud kinnisvaraturg endiselt 

stagnatsioonis. Viimane asjaolu tuleneb suuremahuliste investeeringute puudumisest, mis 

muudaksid varasid likviidsemaks ning seeläbi pikemas perspektiivis majandusliku heaolu 

paranedes tõstaksid kindlasti ühtlasi ka eluotstarbeliste varade hinnataset. Sellest tulenevalt 

võib siinkohal väita, et olenemata aktiivsest kinnisvaraturust eluotstarbeliste varade näol 

ning varade väärtusest tulenevalt küllaltki kõrgest keskmisest sissetulekust, ei taga sellised 

parameetrid veel kinnisvaraturule tervikuna kindlat arengusuunda. 

Ida-Virumaa on seetõttu siinkohal hea näide demonstreerimaks keskmise brutopalga 

taseme ning kinnisvaratehingute ning -hindade vahelist seost arutlevas vormis. Potentsiaal 

kui selline on sealsel kinnisvaraturul oma elanike arvu kui ka turu suuruse poolest 

võrdlemisi suur. Seda ilmestas situatsioon Narva kinnisvaraturul 2014. aastal - ulatuslike 

ehitusprojektide realiseerimisel hakkas ehitustööde teostamiseks linna saabuma spetsialiste 

nii Eesti muudest piirkondadest kui ka välismaalt. Tulenevalt asjaolust, et ajutiselt tööd 

tegema tulevad inimesed ei hakka kinnisvara omale ostma vaid suunduvad üüriturule, siis 

hakkasid üürihinnad märgatava kiirusega kasvama. Üsna pea järgnes kasvavatele 

üürihindadele ka üldine eluotstarbeliste varade hinnatasemete kasv. Narvast sai ajutiselt 

kõige kõrgemat üüritootlust pakkuv linn Eestis, kus üürihindade ning varade väärtuse suhe 

oli investoritele kõige soodsam. Üürihinnad said sealjuures kasvada ainult eeldusel, et 

nõudluse tekitanud tarbijad suudavad sellise hinnataseme juures omale ajutist elukohta 

lubada. Järelikult oli sissetuleva tööjõu keskmine palk oluliselt kõrgem kui kohalikul 

elanikkonnal, mis koos piirkonna elanike arvu suurenemisega ning suurenenud tööhõivega 

oli loomulikul teel loonud turul suurenenud nõudluse. 
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KOKKUVÕTE 

Teostatud bakalaureuse uurimistöö aluseks olevate ülesannete lahendamise käigus suudeti 

tõestada töö eesmärgi aluseks oleva ülesande sisukat hüpoteesi. Eelnimetatust tulenevalt, 

muutub keskmine brutopalk perioodil 2000-2014 sisemajanduse koguproduktist tulenevalt 

sarnaselt kogu majanduse kui tervikuga. Sealjuures aga, eesmärgipõhise ülesande 

lahendamisel ei õnnestunud tõestada püstitatud sisukat hüpoteesi - lähtuvalt keskmise 

nominaalse brutopalga ning notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingute arvu vahelisest 

seosest perioodil 2000-2014, puudub kahe parameetri vahel elastne seos. 

Keskmise nominaalse brutopalga tase kujuneb kindlas seoses koos nominaalse 

sisemajanduse koguproduktiga ning sellest tulenevalt allub elanikkonna ostujõud 

tsüklilisele käitumisele. Mõlemad tunnused olid majandusliku heaolu kasvades kulgenud 

mööda ühist trendi ning seejärel teinud järsu tõusu, millele järgnes 2008. aastal üsna kiire 

langus aastani 2009. Majanduslikult raskeima perioodi möödumise järgselt on näha kasvu 

kui üldise trendi taastumist ning pidevat jätkumist. Olenemata asjaolust, et majanduskriis 

mõjutas keskmist palgataset võrdlemisi vähesel määral, muutus kinnisvaraturu 

arengupotentsiaal langenud tehinguaktiivsusest tulenevalt üsna märkimisväärselt. 

Tulenevalt sisemajanduse koguprodukti ja brutopalga vahelisest tugevast statistilisest 

seosest, mõjutab SKP kujunemine olulisel määral brutopalga väärtuse kujunemist. Sellest 

lähtuvalt aga saab omakorda majanduse tsüklilise kulgemise mõju tõttu kannatada ka 

kinnisvaraturg, sest teoorias kujundab kinnisvaraturgu olulisel määral elanikkonna 

ostujõud. Ilmestamaks kinnisvaraturgu seal toimuvate notariaalselt tõestatud tehingute arvu 

läbi, siis on majanduskriisi tekkides kinnisvaraturu kannatatud kahju olulisel määral 

suurem kui seda on SKP või keskmise brutopalga taseme väärtuse langus. Samas on 

sealjuures erinevalt eelnimetatud teguritest kinnisvaraturgu iseloomustava kinnisvarade 

likviidsuse ning nende hinnatasemete volüümi tõttu kinnisvaraturg ajast sõltuvalt tunduvalt 

paindlikum. Langusmoment majanduse kriisi sattudes on kinnisvaraturul küll 

märkimisväärselt suurem, kuid erinevalt SKPst või keskmisest brutopalgast, on 

kinnisvaraturu kasvutrend tehingute aktiivsuse näol mõni aasta peale majanduse kriisi 

langemist oluliselt kiirem ning järsema tõusuga. 
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Lisaks eeltoodud kolme majandusliku parameetri vahelistest suhetest kinnisvaraturust 

lähtuvalt, toob käesolevas töös koostatud SKP ning keskmise nominaalse brutopalga 

vaheline andmeanalüüs esile võrdlemisi negatiivse majandusliku asjaolu. Nimelt kasvab 

Eesti elanikkonna ostujõud tugevast korrelatiivsest seosest lähtuvalt liialt tihedas seoses 

sisemajanduse koguprodukti väärtuse kujunemisega, mistõttu Eesti majanduse tööviljakus 

on sellisest asjaolust tulenevalt madal. Majanduse efektiivsel kujunemisel peaks SKP 

kasvama erinevalt tarbijaskonna sissetulekust oluliselt kiiremini. Eesti majanduse 

väiklasest arengupotentsiaalist tulenevalt ei saa sealhulgas areneda ka kinnisvaraturg, mis 

moodustab osalise panuse sisemajanduse koguprodukti kujunemisest. 

Olenemata ostujõu kui ühe põhilise turul nõudluse loova parameetri olulisusest 

tänapäevase kinnisvaraturu kujunemisel, ei saa käesoleva uurimistöö tulemuste põhjal selle 

märkimisväärset tähtsust paraku kinnitada. Lähtuvalt regressioon- ning 

korrelatsioonanalüüside tulemustest kinnisvaratehingute arvu ning keskmise brutopalga 

vahel, ei esine vaatlusaluste tegurite vahel ei tugevat korrelatsiooni ega ka arvestuslikku 

kirjeldusastet. Eelnimetatud multiplikaatorite vahelise nullhüpoteesi aluseks olevast elastse 

seose puudumisest on siinkohal järeldatud, et kinnisvaraturg Eestis ei reageeri keskmise 

brutopalga taseme muutumisele. 

Käesoleva bakalaureusetöö tulemused oleksid arutelul põhinevalt töö eesmärgile rohkem 

kallutatud, kui töös koostatud andmemudeleid täiendada optimeeritud moel. Lisaks töös 

käsitletud analüüsides kasutatud parameetritele võiks teoorias mudelitesse lisada veel 

mitmeid teisi kinnisvaraturgu mõjutavaid tegureid, parandamaks seeläbi saadud tulemusi. 

Ühtlasi võiks koostatud tööd kasutada alusena näiteks mõne Eestile majanduslikult 

sarnaste omadustega riigi keskmise brutopalga ning kinnisvaraturu vahelise analüüsi 

koostamisel. 
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THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS TO THE REAL 

ESTATE MARKET TRENDS 

Summary 

The idea of this work is mainly based on the year of 2008 economic and financial crisis 

and therefore its impact to the real estate market. Irrespective of the fact that the impact to 

the markets could theoretically be analysed on an international scale, this certain thesis 

only concentrates on the Estonian real estate market. Even though economic crisis often 

creates an eradicative effect not only to the overall economy, but thereby also to the real 

estate markets, it is often underestimated and not taken into account while researching the 

events and causes of the economic downfall. 

The objective of this bachelor’s thesis was to exemplify the impact of the year of 2008 

economic crisis to the Estonian real estate market. Therefore, the work proceeds of 

analysing the average nominal gross income timeline, while adding additional economic 

factors to the statistical models in order to reflect their correlation and statistical 

relationship. For reaching the objective of this thesis, a statistical model of the average 

nominal gross income and the number of notarized transactions on the real estate market 

had been implemented. 

In order to reach the objective of this work, two sets of hypotheses as the main tasks in this 

research work were set. The first one was a requisite assumption to the second task, which 

was therefore the one to reach the objective. The first task was set as a hypothesis to prove 

that the average nominal gross income changes in relation to time, while following the 

same economic trend patterns as the nominal gross domestic product parameter. When the 

alternative hypothesis is proven, only then the second task could be started.  

According to the hypothesis of the first task, when the average nominal gross income is not 

affected by the overall economic development, then it cannot be taken into account as an 

economic parameter that follows a cyclical pattern. Therefore the second task was 

concentrated on the objective of this work, while the alternative hypothesis would suggest 
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that the notarized transactions on the Estonian real estate market consequently follow the 

same trends as the average nominal gross income, which would therefore reflect an elastic 

relationship between these two economic factors. 

As for the preparation of this work, MS Excel was used as a spreadsheet application to 

apply different statistical methods, mainly regression- and correlation analysis, in order to 

derive the results for analysing different timeline data. The results of this thesis are given 

sense to in the deliberative part of the work, therefore being clarified and brought out based 

on the theoretical assumptions and facts that had been stated in the first part of this 

research project. As for the scope of possible results, this work mainly only concentrates 

on the economic relationships between the average nominal gross income and the 

transactions made on the real estate market. 

On the results of this work, the null hypothesis could not be disproven - purchasing power 

of the population, as one of the main factors to form a real estate market, irrespective of 

being in an elastic relationship with the overall economic development, does not affect the 

formation of the real estate market in Estonia. Based on theory, purchasing power has a 

substantial effect on the development of the real estate market, but this fact could not be 

proven during the analysis of data used in this specific thesis. The impact of the economic 

crisis in Estonia created a significant downfall in the number of real estate transactions, but 

therefore had a relatively modest effect on the average gross income of the population. 

The results of this thesis could easily be used to write a more complex work in the future. 

While the statistical models and methods created and used in this certain project are 

relatively modest and simple, these initial results could possibly be improved by adding 

more economic parameters to the existing models, that reflect the formation and 

characteristics of the real estate markets as a part of the economy. Also, while this thesis 

only focused on the impact of the economic crisis to the real estate market trends in 

Estonia, these very same models and statistical approaches to reach the results could be 

linked to diversified data from different countries or regions. 
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Lisa 1. Tarbija- ja eluasemehinnaindeksid võrreldes aastataguse perioodiga (2006-

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: (IA027 2015; IA001 2015) 
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Lisa 2. Eesti keskmise nominaalse brutopalga tase (1992-2014) 

 

 

 

 

 

Aasta Keskm. brutopalk (€) 

1992 35 

1993 68 

1994 111 

1995 152 

1996 191 

1997 228 

1998 257 

1999 284 

2000 314 

2001 352 

2002 393 

2003 430 

2004 466 

2005 516 

2006 601 

2007 725 

2008 825 

2009 784 

2010 792 

2011 839 

2012 887 

2013 949 

2014 1001 

Allikas: (PA010 2015; PA91 2015) 
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Lisa 3. Keskmist nominaalset brutopalka kirjeldavad statistikud (1992-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean 486 

Standard Error 64 

Median 430 

Mode #N/A 

Standard Deviation 307 

Sample Variance 94111 

Kurtosis -1,35 

Skewness 0,21 

Range 966 

Minimum 35 

Maximum 1001 

Sum 11200 

Count 23 

Confidence Level (95,0%) 133 
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Lisa 4. Keskmise nominaalse brutopalga trendiga kohandatud väärtused (1992-2014) 

 

 

 

 

 

 

Keskm. brutopalk Aasta Trend Y/T 

35 1992 89167 0,0004 

68 1993 89212 0,0008 

111 1994 89257 0,0012 

152 1995 89302 0,0017 

191 1996 89346 0,0021 

228 1997 89391 0,0026 

257 1998 89436 0,0029 

284 1999 89481 0,0032 

314 2000 89526 0,0035 

352 2001 89570 0,0039 

393 2002 89615 0,0044 

430 2003 89660 0,0048 

466 2004 89705 0,0052 

516 2005 89749 0,0057 

601 2006 89794 0,0067 

725 2007 89839 0,0081 

825 2008 89884 0,0092 

784 2009 89929 0,0087 

792 2010 89973 0,0088 

839 2011 90018 0,0093 
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Lisa 5. Trendiga kohandatud keskmist nominaalset brutopalka kirjeldavad 

statistikud (1992-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean 0,0054 

Standard Error 0,0007 

Median 0,0048 

Mode #N/A 

Standard Deviation 0,0034 

Sample Variance 0,0000 

Kurtosis -1,35 

Skewness 0,20 

Range 0,0107 

Minimum 0,0004 

Maximum 0,0111 

Sum 0,1247 

Count 23 

Confidence Level (95,0%) 0,0015 
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Lisa 6. Ühe elaniku kohase sisemajanduse koguprodukti trendiga kohandatud 

väärtused (2000-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKP (€) Aasta Trend Y/T 

4417 2000 1500583 0,0029 

5016 2001 1501331 0,0033 

5626 2002 1502080 0,0037 

6346 2003 1502828 0,0042 

7124 2004 1503577 0,0047 

8311 2005 1504325 0,0055 

10037 2006 1505073 0,0067 

12114 2007 1505822 0,0080 

12348 2008 1506570 0,0082 

10594 2009 1507318 0,0070 

11047 2010 1508067 0,0073 

12357 2011 1508815 0,0082 

13334 2012 1509563 0,0088 

14218 2013 1510312 0,0094 

14860 2014 1511060 0,0098 

Allikas: (RAA0013 2015) 
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Lisa 7. Notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingute arvu trendiga kohandatud 

väärtused (1995-2014) 

 

 

 

 

 

 

Aasta Tehingute arv Trend Y/T 

1995 674 4447633 0,0002 

1996 2268 4449860 0,0005 

1997 4488 4452086 0,0010 

1998 6918 4454313 0,0016 

1999 9171 4456540 0,0021 

2000 14674 4458766 0,0033 

2001 20433 4460993 0,0046 

2002 25718 4463220 0,0058 

2003 35526 4465446 0,0080 

2004 42939 4467673 0,0096 

2005 56131 4469900 0,0126 

2006 60208 4472127 0,0135 

2007 49464 4474353 0,0111 

2008 33987 4476580 0,0076 

2009 26278 4478807 0,0059 

2010 30979 4481033 0,0069 

2011 32264 4483260 0,0072 

2012 36176 4485487 0,0081 

2013 41676 4487713 0,0093 

2014 44967 4489940 0,0100 

Allikas: (KV010 2015; KV015 2015) 
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Lisa 8. Keskmise nominaalse brutopalga ning notariaalselt tõestatud 

kinnisvaratehingute arvu vaheline korrelatsioonimaatriks (1995-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95'-14' Keskmine brutopalk Tehingute arv 

Keskmine brutopalk 1  

Tehingute arv 0,68 1 
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Lisa 9. Keskmise nominaalse brutopalga, ühe elaniku kohase sisemajanduse 

koguprodukti ning notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingute arvu vaheline 

korrelatsioonimaatriks (2000-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00'-14' SKP Keskmine brutopalk Tehingute arv 

SKP 1   

Keskmine brutopalk 0,98 1  

Tehingute arv 0,42 0,30 1 
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Lisa 10. Eluasemetega tehtud notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingute arvu 

trendiga kohandatud väärtused (2000-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Tehingute arv Aasta Trend Y/T 

7706 2000 968409 0,0080 

11674 2001 968883 0,0120 

15675 2002 969357 0,0162 

24261 2003 969831 0,0250 

29757 2004 970305 0,0307 

41821 2005 970779 0,0431 

43344 2006 971253 0,0446 

34171 2007 971727 0,0352 

22527 2008 972201 0,0232 

15706 2009 972675 0,0161 

18938 2010 973149 0,0195 

19497 2011 973623 0,0200 

22608 2012 974097 0,0232 

26046 2013 974571 0,0267 

27192 2014 975045 0,0279 

Allikas: (KV010 2015; KV02 2015) 
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Lisa 11. Eluasemetega tehtud notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingute arvu ning 

keskmise nominaalse brutopalga vaheline korrelatsioonimaatriks (2000-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00’-14’ Keskmine brutopalk Tehingute arv 

Keskmine brutopalk 1  

Tehingute arv 0,18 1 
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Lisa 12. Eluasemetega tehtud notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingud ning 

keskmine nominaalne brutopalk (2000-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y(T arv) = 0,0005x + 0,0209 
R² = 0,0417 

y(Bpalk) = 0,0006x + 0,0028 
R² = 0,9667 

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

0,040

0,045

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

Tehingute arv Keskmine brutopalk

Linear (Tehingute arv) Linear (Keskmine brutopalk)

Y/
T 

Aasta 



Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendaja kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Mina, ________________________________________________________________,  

(autori nimi) 

sünniaeg _______________,  

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö 

 

 

_____________________________________________________________________, 

(lõputöö pealkiri) 

 

mille juhendaja(d) on____________________________________________________, 

(juhendaja(te) nimi) 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil,  

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. 

 

Lõputöö autor ______________________________  

    (allkiri) 

Tartu, ___________________  

  (kuupäev) 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

_______________________________________   _____________________  

 (juhendaja nimi ja allkiri)      (kuupäev) 

_______________________________________   _____________________  

(juhendaja nimi ja allkiri)      (kuupäev) 


