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TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

MIKS UURIDA SOOLIST LÕHET VARADES?

 Paljudes riikides on varade ebaühtlane jaotus suurenenud

 Thomas Piketty (2013) „Capital in the 21st century“

 Rikkus on oluline heaolu mõõdik ning varade ebavõrdsuse hindamine on oluline 
nii kogu rahvastiku jaoks tervikuna kui ka perede siseselt 

 Kui sooline lõhe palkades või sissetulekutes iseloomustab ebavõrdsust praeguse 
hetke seisuga, siis sooline varadelõhe kajastab pikema aja jooksul tekkinud 
ebavõrdsust 

 Kas ja kui suures ulatuses kandub palgalõhe üle varadele?

 Varad sõltuvad sissetulekust, kuid varade kogunemine sõltub ka 
paljudest teistest teguritest

 Kas perekonna sees on varad võrdsed?

 Perekondades on suurenenud pereliikmete iseseisvus ja sõltumatus 

 Abielu → Kooselu

 Ühisvara → (Osaliselt) isiklik vara
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TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

MILLISTEST TEGURITEST SÕLTUB SOOLINE LÕHE VARADES?

Varade suurus sõltub eelnevalt kogutud säästudest ja nende kasvamisest

 Säästmine sõltub sissetulekust ja säästuvõimest

 Meestel on suuremad sissetulekud 

 Meeste-naiste tarbimiskalduvus võib erineda 

• ajaline eelistus ehk kannatlikkus

 Säästude kasvamine sõltub, kus neid hoitakse-kasvatatakse

 Meestel on parem finantskirjaoskus

 Mehed on valmis rohkem riskima ja neil on optimistlikumad 
ootused tootluse suhtes

 Varad kasvavad oluliselt päranduse saamise kaudu

 Arenenud riikides pole leitud meeste-naiste erinevust päranduse 
saamises

 Meeste-naiste erinev valmisolek konkureerida, erinev altruismi tase 
ja koostöövalmidus
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TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

ESIMENE UURIMISTÖÖ SOOLISE VARADELÕHE KOHTA EESTIS

 Kasutame leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste (HFCS) 
2013. aastal tehtud uuringut koos registriandmetega

 Me hindame seda, kui suur on kogu varadelõhe ja dekomponeerime selle 
(Oaxaca-Blinderi dekomponeerimine)

Kogu sooline varadelõhe = selgitatud lõhe + selgitamata lõhe

 Selgitatud osa soolisest varadelõhest on see osa, mida saab selgitada 
meeste- ja naistevaheliste erinevustega vaadeldavates näitajates: 

 sissetulek, haridustase, haridusvaldkond, vanus, laste arv, 
tööturustaatus, staaž, immigratsioonistaatus, piirkond, 
linnastumise määr

• Vaatame suhtelist lõhet – mitu % on meeste varad suuremad (+) või
väiksemad (-) naiste omast

• Hindame lõhet üle varade jaotuse
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TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

ESIMENE UURIMISTÖÖ SOOLISE VARADELÕHE KOHTA EESTIS

• Joonisel on kogu lõhe ja selgitamata 
lõhe punkthinnangud koos 90% 
usalduspiiridega üle varade jaotuse

• Üle suure osa netovara jaotuse on 
naistel ja meestel varasid ühepalju 
(usalduspiirid sisaldavad nulli)

• Kogu lõhe on naiste kasuks (negatiivne) 
20ndas protsentiilis ja meeste kasuks 
(positiivne) 90ndas protsentiilis (17%)

• Kui arvesse võtta meeste ja naiste 
vahelisi erinevusi nt sissetulekutes, 
staažis, vanuses jne, siis varade lõhet 
pole. Selgitamata lõhe pole üheski 
protsentiilis nullist oluliselt erinev.

• Kõige rikkama kümnendiku meeste ja 
naiste seas põhjustab varade erinevust 
meeste kasuks see, et meestel on 
rohkem ärivara.

5
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ESIMENE UURIMISTÖÖ SOOLISE VARADELÕHE KOHTA EESTIS
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Meeste ja naiste varade jaotus 
detsiilide kaupa:

• Naistel on peamiselt kahte tüüpi 
vara: pangahoiused ja kinnisvara

• Meeste varad on rohkem eri 
varaklasside vahel hajutatud kui 
naistel

• Rikkaimatel meestel (ülemine 
detsiil) moodustab suure osa 
varadest ärivara, naistel mitte 

• Suur meeste- ja naistevaheline
erinevus varade keskmises tasemes 
tuleneb sellest, et rikastel meestel 
on oluliselt rohkem ärivara kui 
rikastel naistel.



TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

ESIMENE UURIMISTÖÖ SOOLISE VARADELÕHE KOHTA EESTIS

Veel tulemusi:

 Sooline lõhe on suurim ärivara, aktsiate ja võlakirjade, sõidukite puhul 

 üle terve varade jaotuse

 Kinnisvara on meeste ja naiste vahel suhteliselt võrdselt jagunenud 

 Lõhe esineb rikkamas kolmandikus 

 Erinevates leibkonnatüüpides on varadelõhe erinev:

 Üheliikmelistes leibkondades on lõhe naiste kasuks ja seda saab selgitada 
meeste-naiste erinevate vaadeldavate tunnustega selles leibkonnatüübis

 Suurim sooline varadelõhe on kooselus või abielus paaride seas on, kuid sarnaste 
tunnustega meeste ja naiste vahel varadelõhet ei esine
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EUROOPA RIIGID – ÜHELIIKMELISED LEIBKONNAD

 Kasutasime sarnast metoodikat nagu 
uurimistöös Eesti kohta – Oaxaca-
Blinder dekomponeerimist

 21 Euroopa riiki, 2017.a. küsitlus 
(HFCS)

 Keskmine sooline varadelõhe on 
negatiivne (kuid statistiliselt 
ebaoluline) viies riigis ja teistes 
riikides positiivne. Statistiliselt oluline 
ainult Ungaris (27%), Poolas (23%) ja 
Itaalias (14%)

 Kogulõhe varade mediaanis on 
naiste kasuks pooltes riikides. Samas 
on lõhe paljudes riikides statistiliselt 
ebaoluline. 

 Mediaanvarade negatiivne lõhe on 
statistiliselt oluline Eestis (90% naiste 
kasuks), Luksemburgis (67%) ja 
Kreekas (52%)
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Keskmine lõhe Lõhe 50. protsentiilis

Kogulõhe Selgitamata lõhe

Austria 0.136 0.448*** 0.237

Belgium 0.192 0.143 -0.032

Croatia 0.256 -0.073 -0.212

Cyprus 0.052 0.273 -0.290

Estonia -0.289 -0.903*** -0.080

Finland 0.003 -0.494 0.368**

France -0.002 -0.261 -0.127

Germany 0.215 0.861*** 0.573*

Greece -0.181 -0.519** -0.815

Hungary 0.272* -0.145 -0.169

Ireland 0.091 -0.187* -0.213*

Italy 0.137* -0.137 -0.344

Latvia 0.159 0.147 0.277

Lithuania -0.278 0.021 0.082

Luxembourg 0.063 -0.665** -1.036***

Malta 0.480 0.009 -0.492

Netherlands 0.252 0.608*** 0.484**

Poland 0.228*** -0.191 -0.127

Portugal 0.163 0.022 0.226

Slovakia 0.219 0.060 -0.063

Slovenia -0.218 -0.391 0.024
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EUROOPA RIIGID – ÜHELIIKMELISED LEIBKONNAD

 Sooline varadelõhe muutub meeste 
kasuks varajaotuse tipus.

 95nda protsentiili juures on 
statistiliselt oluline kogulõhe Poolas 
(46% meeste kasuks), Itaalias 
(41%), Lätis (33%), Austrias 
(31%), Soomes (14%), ja Leedus 
(-86%, s.t. naiste kasuks)

 Selgitamata lõhe jääb oluliseks 
ainult Soomes (30%), Itaalias 
(28%) ja Leedus (-89%)

Üheliikmeliste leibkondade 
keskmised näitajad (vanus, 
haridus, sissetulek jne) on riigiti 
erinevad ning seetõttu on 
võrreldavamad selgitamata lõhed
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Lõhe 50. protsentiilis Lõhe 95. protsentiilis

Kogulõhe Selgitamata lõhe Kogulõhe Selgitamata lõhe

Austria 0.448*** 0.237 0.306* 0.222

Belgium 0.143 -0.032 0.214 0.090

Croatia -0.073 -0.212 0.209 0.307

Cyprus 0.273 -0.290 -0.018 -0.541

Estonia -0.903*** -0.080 0.096 0.586

Finland -0.494 0.368** 0.141* 0.298***

France -0.261 -0.127 0.034 -0.020

Germany 0.861*** 0.573* 0.172 0.030

Greece -0.519** -0.815 0.148 -0.295

Hungary -0.145 -0.169 0.177 0.230

Ireland -0.187* -0.213* 0.147 0.080

Italy -0.137 -0.344 0.408*** 0.277**

Latvia 0.147 0.277 0.329* 0.398

Lithuania 0.021 0.082 -0.855** -0.888**

Luxembourg -0.665** -1.036*** 0.346 0.269

Malta 0.009 -0.492 0.325 -0.008

Netherlands 0.608*** 0.484** 0.035 -0.182

Poland -0.191 -0.127 0.461*** 0.160

Portugal 0.022 0.226 0.265 -0.009

Slovakia 0.060 -0.063 0.288 0.224

Slovenia -0.391 0.024 -0.069 -0.066
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EUROOPA RIIGID – KÕIK TÄISKASVANUD

 HFCS-is mitmeliikmeliste perekondade isikutasemel andmed varade kohta puuduvad →
töötasime välja meetodi, kuidas arvutada (imputeerida) leibkonnaliikmetele 
individuaalsed netovarade väärtused:

 Meeste-naiste netovarade väärtused on erinevad, sest nende meeste-naiste 
vaadeldavad tunnused on erinevad

 Meeste-naiste netovarade väärtused on erinevad, sest varade seos tunnustega on 
erinev

 Hindame varade võrrandi igas riigis üheliikmeliste leibkondade kohta, meestele ja 
naistele eraldi

 Prognoosime igale leibkonnaliikmele individuaalsed netovarade väärtused

 Võtame arvesse, et igas riigis võivad varade mudelis näitajate olulisus erineda 
→ kasutame mudelite kaalutud keskmistamise meetodit (i.k. WALS model
averaging)

→ Saame arvutada soolise varadelõhe kogu rahvastikule üle varade jaotuse
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EUROOPA RIIGID – KÕIK TÄISKASVANUD

 Keskmine sooline varadelõhe on 
positiivne ja meeste kasuks pea 
kõikides riikides

 Lõhe on statistiliselt ebaoluline 
neljas riigis - Iirimaa, Leedu, 
Slovakkia ja Sloveenia

 Lõhe on suurim Küprosel - 72% 
meeste kasuks – ja Lätis (58%)

 Lõhe on suhteliselt suur Saksamaal, 
Austrias, Hollandis, Maltal ja 
Horvaatias – 40-50%

 Teistes riikides on lõhe 10-30% 
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EUROOPA RIIGID – ÜLE VARADE JAOTUSE
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Keskmine lõhe Mediaanlõhe
Lõhe 95.

protsentiilis

Austria 0.484*** 0.507*** 0.616***

Belgium 0.266** 0.151*** 0.245**

Croatia 0.428*** 0.128*** 0.591**

Cyprus 0.718* 0.622** 0.585**

Estonia 0.137** 0.004 0.273**

Finland 0.333*** 0.293*** 0.330***

France 0.165*** -0.109* 0.350***

Germany 0.494*** 0.552*** 0.470***

Greece 0.131*** 0.198*** 0.237***

Hungary 0.242*** 0.300*** 0.438***

Ireland -0.055 0.137 0.433***

Italy 0.234*** 0.292*** 0.298***

Latvia 0.576*** 0.556*** 0.623***

Lithuania -0.138 -0.075 -0.350

Luxembourg 0.155* 0.030 0.405***

Malta 0.435*** 0.162*** 0.619***

Netherlands 0.451*** 0.132 0.575***

Poland 0.269*** 0.174*** 0.290***

Portugal 0.127** -0.074 0.354***

Slovakia 0.019 -0.063 0.307

Slovenia -0.083 0.172 -0.054

• Varajaotuse keskel (mediaan) on 
varadelõhe ebaoluline kaheksas riigis ja 
see on väiksem kui 20% kuues riigis

• Varajaotuse tipus varadelõhe suureneb 
pea kõikides riikides (v.a. Küpros, 
Saksamaa ja Itaalia)

• Rikkaimas segmendis on varadelõhe
suurim Lätis, Maltas ja Austrias (62% 
meeste kasuks), Küprosel (59%) ja 
Hollandis (58%)

• Varadelõhe jääb ebaoluliseks varade 
tipus Leedus, Slovakkias ja Sloveenias

• Varadelõhe on üldjuhul suurim 
kaheliikmeliste leibkondade seas ja 
kõige väiksem üheliikmeliste 
leibkondade seas
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RIIKIDEVAHELISED ERINEVUSED
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• Sooline palgalõhe riigis ei ole seotud soolise varadelõhega
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RIIKIDEVAHELISED ERINEVUSED
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• Kuid sooline varadelõhe on seotud riigi üldise varadelõhega

• Mida ebavõrdsem on varade jaotus riigis, seda suurem on ka sooline varadelõhe
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RIIKIDEVAHELISED 
ERINEVUSED
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• Riikides, kus on suurem 
koduomanike osakaal (vs 
üürnikud), on väiksem 
sooline varadelõhe

• Teiste varatüüpide 
(ärivarad, väärtpaberid, 
laenud) olulisus riigis ei 
oma seost soolise 
varadelõhega
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RIIKIDEVAHELISED ERINEVUSED
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• Mida suurem on lõhe päranduse saajate seas (meeste kasuks), seda suurem on sooline 
varadelõhe riigis

• Keskmiselt on mehed kõikides riikides valmis rohkem riskima kui naised → suurema soolise 
lõhega riikides on suurem sooline varadelõhe
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KOKKUVÕTE

 Soolist varadelõhet on raske teadlastel uurida, sest varade kohta
puuduvad isikutasandi andmed

 Üheliikmeliste leibkondade sooline varadelõhe on erinev lõhest
mitmeliikmeliste leibkondade seas

 Varadelõhe üheliikmeliste leibkondade seas on küll paljudes riikides
naiste kasuks varajaotuse keskel ja lõhe muutub meeste kasuks kõige
rikkamas varade kümnendikus, kuid erinevused ei ole üldjuhul
statistiliselt olulised

 Sooline varadelõhe kogu täiskasvanut elanikkonna seas on enamikus
riikides meeste kasuks nii varajaotuse keskel kui rikkaimas kümnendikus
ning see suureneb varajaotuse tipus

 Üheliikmeliste leibkondade sooline varadelõhe ei anna õiget pilti soolisest
varadelõhest kogu elanikkonna seas

 Sooline varadelõhe riigis on seotud üldise varade jaotusega,
koduomanike osakaaluga riigis, samuti soolise lõhega päranduse saajate
seas ja soolise lõhega riskivalmiduses
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