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Santrauka. Tradicinė būsto sektoriaus krizės valdymo analizė grindžiama ekonominiais, teisiniais, instituciniais ir politiniais 
aspektais. Norint integruotai išnagrinėti statybos ir būsto sektoriaus krizės valdymo ypatumus, būtina kompleksiškai anali-
zuoti šį ciklą, remiantis kriterijų sistema. Buvo sukurtas būsto sektoriaus krizės valdymo modelis, kuris sudarytas iš šešių 
etapų. Ne visus būsto sektoriaus krizės valdymo aspektus galima įvertinti objektyviai taikant tradicinius metodus. Krizės val-
dymui būsto sektoriuje turi būti taikomi įvairūs vadybos metodai, priklausomai nuo įvairių mikro-, mezo- ir makroaplinkos 
veiksnių. 
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Įvadas  
Nekilnojamojo turto krizės pasekmės darniajai miestų 
plėtrai priklausys nuo krizės valdymo modeliavimo ko-
kybės. Įvairios šalys, siekdamos sumažinti nekilnojamojo 
turto krizės poveikį, dažnai pasirenka skirtingas strategi-
jas ir taktikas. Tai yra visiškai natūralu, kadangi skiriasi 
jų ekonomika, rinka, teisiniai, instituciniai, technologi-
niai, techniniai, kultūriniai, psichologiniai, etiniai ir kiti 
aspektai. Jei darniosios miestų plėtros klausimai pasauly-
je bei Lietuvoje yra nagrinėjami ir teoriniu, ir praktiniu 
lygiu, tai nekilnojamojo turto krizės valdymas supranta-
mas nevienodai. Tradiciškai, nekilnojamojo turto sekto-
riaus krizės analizė grindžiama ekonominiais, teisiniais, 
instituciniais ir politiniais aspektais. Socialiniams, kultū-
riniams, etiniams, psichologiniams, religiniams, demog-
rafiniams, dvasiniams ir su švietimu susijusiems krizės 
valdymo aspektams skiriama mažiau dėmesio. 

Negalima siekiamą pažangą nekilnojamojo turto sri-
tyje vertinti vien tik pagal ūkio, ar technologijų laimėji-
mus – tikroji pažanga apima ir vertybinius elementus. Be 
solidarios ir tarpusavio pasitikėjimu grįstos veiklos netgi 
rinka negali atlikti savo funkcijų. Nefunkcionuojanti rin-
ka neduos naudos nei miestų, nei būsto plėtrai, todėl gal-
vojant apie jos perspektyvą siūloma taikyti atsakingas 
krizės valdymo metodikas ir plačiai suvokti krizės reiški-
nį. 

Krizės valdymo modeliavimo etapai 
Tipinį krizės valdymo modeliavimą būsto sektoriuje 

sudaro šeši etapai: 

I etapas. Krizės valdymo būsto sektoriuje lyginama-
sis aprašymas išsivysčiusiose šalyse ir Lietuvoje: 

− Apibūdinamas krizės valdymo efektyvumas ir su-
daroma kriterijų sistema (naudojant atitinkamą li-
teratūrą ir ekspertinio vertinimo metodus);  

− Pagal pasirinktą kriterijų sistemą, koncepcine ir 
kiekybine forma aprašoma esama krizės valdymo 
būklė išsivysčiusiose šalyse ir Lietuvoje. 

II etapas. Palyginamas būsto sektoriaus krizės val-
dymas išsivysčiusiose šalyse ir Lietuvoje: 

− nustatomos pasaulinės krizės valdymo plėtros 
tendencijos (bendri pasikartojantys bruožai); 

− nustatomi darnaus krizės valdymo skirtumai išsi-
vysčiusiose šalyse ir Lietuvoje; 

− nustatomi šių skirtumų pliusai ir minusai Lietu-
vai; 

− nustatoma Lietuvai tinkamiausia krizės valdymo 
praktika, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas; 

− įvertinami skirtumai tarp suinteresuotų grupių ži-
nių apie geriausią pasaulinę praktiką ir jų naudo-
jamos praktikos. 

III etapas. Suformuojamos bendrosios rekomendaci-
jos, kaip patobulinti suinteresuotų grupių, veikiančių 
statybos, projektavimo, būsto srityje, efektyvumo lygį. 

IV etapas. Pateikiamos konkrečios rekomendacijos 
dėl krizės įveikimo. Kiekvienai bendrajai rekomendacijai, 
pasiūlytai trečiajame etape, pasiūlomos kelios alternaty-
vos. 

V etapas. Atliekama būsto sektoriaus krizės valdy-
mo komponentų daugiakriterinė analizė ir atrenkamos 
efektyviausios krizės valdymo alternatyvos. Šiame etape 
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gauti suderinami ir racionalūs krizės valdymo komponen-
tai sujungiami į išsamų darnaus krizės valdymo procesą. 

VI etapas. Efektyviausi krizės valdymo sprendimai 
diegiami praktikoje, vykdomas transformacinis mokyma-
sis ir elgsenos pakeitimas (Kaklauskas et al. 2010).  

Būsto pasiūla ir kainos Baltijos šalyse 
Kaip vienas iš modelio etapų pavyzdžių, toliau trumpai 
analizuojami gyvenamojo būsto pasiūla ir kainų pokyčiai 
Baltijos šalyse. 

Siekiant atskleisti būsto kainų kitimo tendencijas ir 
jas lėmusias priežastis bei išnagrinėti būsto rinkos cikliš-
kumą, pirmiausia nagrinėjami veiksniai darantys įtaką 
būsto sektoriui.  

Išorinės aplinkos įtaka bendram Baltijos šalių rinkos 
funkcionavimui yra svari, o pokyčių pasekmės gali būti 
labai reikšmingos būsto rinkos formavimuisi ateityje. 

Ekonominė aplinka lemia būsto rinkos aktyvumą, 
bei ūkinės veiklos normas. Atsižvelgiant į nekilnojama-
jam turtui bei būsto rinkai būdingas charakteristikas (tai, 
kad šios rinkos objektai yra lokalus nekilnojamasis turtas) 
pastebima, jog būsto rinkos veikimo erdvė yra ribojama 
geografiškai. 

Baltijos regionas dažniausiai suvokiamas kaip vien-
tisas, o visos trys šalys išgyvena panašų ekonomikos 
raidos ciklą (Ozols 2009). Nepaisant to, procesai tiek 
realiame (infliacija), tiek finansų (paskolų plėtra), tiek 
statybos bei nekilnojamojo turto sektoriuose parodo šių 
šalių skirtumus. Šalies, regiono ar net pasaulio ekonomi-
ka, politinė situacija, institucijų veikla, demografiniai 
rodikliai veikia būsto rinkos raidą. Esminis išorinių po-
veikių skirtumas yra laikas, per kurį pasireiškia šie povei-
kiai ir jų mastai. Kuo labiau nuo konkrečios būsto rinkos 
ūkio yra nutolusi veikiančioji aplinka, tuo daugiau laiko 
praeina, kol pasireiškia tam tikras poveikis būsto rinkoje. 
Pavyzdžiui, nekilnojamojo turto rinkos krizė Jungtinėse 
Amerikos Valstijose turi tam tikrą poveikį ir Lietuvos 
būsto rinkai, tačiau kol realiai jis pasireiškė, praėjo dau-
giau laiko, nei krizės Latvijoje poveikis Lietuvos būsto 
rinkai ir pan. 

Būsto kainų kritimo Baltijos šalyse priežasčių ieš-
koma analizuojant fundamentalius veiksnius: paskolų 
prieinamumą, būsto pasiūlos ir paklausos santykį, palū-
kanų normų mažėjimą, administracinius pasiūlos apribo-
jimus, būsto rinkos dalyvių lūkesčių pokyčius ir kt. Šie 
veiksniai daugiau ar mažiau veikia visų šalių būsto rin-
kas. 

J. Aizenman ir Y. Jinjarak (2009) pastebėjo stiprią 
teigiamą sąsają tarp einamosios sąskaitos deficito ir ne-

kilnojamojo turto kainų. Stebėdami BVP augimą, infliaci-
jos lygį, finansų nuosmukį, gyventojų skaičiaus kaitą bei 
palūkanų normas, priėjo prie išvados, kad išaugus nekil-
nojamojo turto kainoms 10 proc. einamosios sąskaitos 
deficitas sumažėja 1 proc. (Aizenman et al. 2009). 

Finansų rinkos ekspertai aiškina, kad teigiami ir 
neigiami nekilnojamojo turto kainų svyravimai priklauso 
nuo ciklinių svyravimų, kurie atsiranda dėl investuotojų 
noro rizikuoti. Šią nuomonę pagrindžia Keynesian eko-
nominiai modeliai: ekonomikos ir finansų nestabilumas 
bei finansų funkcionavimas (Minsky 2008).  

Šiuo metu vyraujanti keinsistinė teorija teigia, kad 
centrinis bankas turėtų orientuotis į bazinių, mažiausiai 
kintančių kainų indekso stabilizavimą. Įvairių šalių praei-
ties duomenys rodo, kad nekilnojamojo turto kainoms 
būdingas didelis kintamumas. Joms stabilizuoti reikėtų 
didelių palūkanų normų svyravimų – pastarųjų didinimas 
turėtų atsverti nekilnojamojo turto kainų kilimą. Tačiau 
tai nesuderinama su ilgalaikiu ekonomikos augimu. Toks 
palūkanų normų didinimas neigiamai paveiktų investici-
jas, nes padidėtų finansiniai ištekliai. Infliacijos svyravi-
mai irgi būtų gana dideli. Dėl šios priežasties daugelis 
infliacijos tikslo strategijos besilaikančių centrinių bankų 
orientuojasi į bazinių kainų indeksą (Leika 2008).  

Turto kainos ne visuomet priklauso nuo infliacijos 
lūkesčių ar fundamentalių ekonominių veiksnių. Jas daž-
nai lemia trumpalaikiai pasiūlos ir paklausos veiksniai 
(pvz., nekilnojamojo turto ar akcijų kainas), todėl jos 
neturėtų būti centrinio banko vykdomos stabilizavimo 
politikos objektas (Leika 2008). 

Turto kainos neturi tiesioginės įtakos kainų stabilu-
mui, tai yra jų didėjimas nedaro tiesioginio poveikio var-
totojų kainų indeksui, BVP atotrūkiui ar nedarbui, o 
mažėjimas lemia ne kainų lygį, o įmonių bankrotus ir 
nedarbą. Turto kainų kaita BVP ir nedarbą, o per juos ir 
infliaciją paveikia lėčiau nei bankrotai ir nedarbo poky-
čiai – finansines institucijas. Pastaruoju atveju turto kainų 
sumažėjimas iškart lemia paskolų vertės, o ši – finansinių 
institucijų kapitalo sumažėjimą, jeigu nuostoliams pa-
dengti nebeužtenka uždirbto pelno. Tokiu atveju kredito 
įstaigos būna priverstos ieškoti papildomo kapitalo arba 
mažinti paskolų teikimo apimtis. Jeigu jos turi pakanka-
mai kapitalo ir toliau teikia paskolas, poveikis šalies rea-
liajam ekonomikos sektoriui nei trumpu, nei ilgu 
laikotarpiu nedaromas. Tokiu atveju finansų sistemos 
stabilumas ir kainų stabilumas nėra tiesiogiai susiję. Va-
dinasi, finansų stabilumas neturėtų būti centrinio banko 
vykdomos pinigų politikos tikslas, o tai reikštų, kad klau-
simas dėl jų suderinamumo ar nesuderinamumo nėra 
svarbus. Tačiau vertybinių popierių ar nekilnojamojo 
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turto kainų kilimas visuminei paklausai ir pasiūlai įtakos 
gali turėti ne tik per bankų ir kitų kredito įstaigų balansus, 
bet ir tiesiogiai. Kaip galima spręsti iš naujosios keinsis-
tinės teorijos, centrinis bankas, siekdamas stabilizuoti 
kainas, atitinkamai skatina arba mažina visuminę paklau-
są. (Leika 2008). 

Krizės metu sumažėjęs statybos efektyvumas iš es-
mės pakeičia statybos įmonių būklę. Tai pasireiškia įmo-
nių finansinės padėties pablogėjimu ir išaugusiu bankrotų 
skaičiumi. Mažėja pardavimų pajamos, blogėja ir verslo 
pasitikėjimo rodikliai. Mažėjančiam statybos įmonių 
pelnui reikšmingiausią įtaką daro sumenkę finansinės ir 
investicinės veiklos rezultatai, kuriuos lemia kritusios 
vertybinių popierių ir nekilnojamojo turto kainos bei 
nuostoliai, susiję su užsienio valiutų kurso pokyčiais. 
Didžiausi pokyčiai įvyksta į vidaus vartojimą orientuoto-
se statybos ir nekilnojamojo turto ekonominėse veiklose. 
Dėl sumažėjusios nekilnojamojo turto paklausos akivaiz-
džiai sumažėja naujų statybos ir nekilnojamojo turto ben-
drovių įkūrimas, o prastėjant finansinei būklei dalis 
veikiančių įmonių priverstos pasitraukti iš rinkos.  

Nuosmukio metu paskolų paklausa mažėja – krinta 
tiek investicijos, tiek ir vartojimas. Sumažėjusi kredito 
apimtis ir visuomenės paklausos mažėjimas skatina verslą 
perorientuoti gamybą, racionaliau panaudoti išteklius. 
Įmonės priverstos mažinti savo finansinį svertą, tačiau 
alternatyvios persiorientavimo sąnaudos krizės metu yra 
mažesnės. 

Įmonės, kurios specializuojasi lanksčioje pramonės 
šakoje privalo apsvarstyti savo galimybes bei gebėjimą 
prisitaikyti prie didelių pokyčių esant nuosmukiui ar pa-
kilimui šioje pramonės šakoje (Kaklauskas et al. 2010). 

Būsto kainų kritimo mastas Baltijos šalyse ateityje 
metais priklausys nuo: 

а) bankų ir kitų finansinių institucijų nuostolių, ku-
rie ir toliau turės neigiamos įtakos būsto kainų pokyčiui; 

b) nekilnojamo turto kainų kritimo kitose šalyse; 
c) nekilnojamo turto pasiūlos ir paklausos disbalan-

so kaimyninėse šalyse; 
d) seimo ir vyriausybės sprendimų, priimamų esa-

mai ekonominei padėčiai stabilizuoti ir skatinti. 
Vienas iš svarbiausių būsto rinkos rodiklių yra par-

duodamų naujų būstų skaičius (ketinami statyti, pradėti 
statyti arba jau pastatyti, tačiau dar neparduoti būstai), 
nepaisant to, kad naujų būstų pardavimas sudaro tik apie 
15 proc. visų būsto sandorių. Šio rodiklio svarbą didina 
tai, kad naujo būsto statyba skatina ekonomikos aktyvu-
mą per sukuriamas darbo vietas, investicijas ir vartojimą, 
įtraukiant kitas susijusias ekonomines veiklas (Internatio-
nal Monetary Fund 2003) 

Galima teigti, kad informacija apie neparduotą sta-
tomą naują būstą rodo esamą nekilnojamojo turto rinkos 
padėtį, įspėja apie būsimą ekonominį aktyvumą ir leidžia 
numatyti galimą verslo ciklo raidą. Išsami parduodamų 
naujų būstų statistika leidžia įvertinti statybos sektoriaus 
rinkos dalyvių aktyvumą. 

Būsto rinkos pusiausvyrą veikia jos dalyvių patiria-
mi likvidumo apribojimai. 

Nuo pusiausvyros nukrypstama dėl staigių būsto pa-
klausos ar pasiūlos pokyčių, kai pasiūla nespėja prisitai-
kyti prie paklausos arba atvirkščiai − paklausa neatitinka 
padidėjusios pasiūlos. 

Nuolatinis sisteminių pokyčių stebėjimas ir analizė 
rinkos dalyviams leidžia geriau prisitaikyti prie besikei-
čiančių aplinkybių (nepradėti naujų projektų, lanksčiai 
reaguoti į nuomos ar pardavimo kainų mažėjimą, keisti 
patalpų paskirtį ar koncepciją atitinkamai besikeičiant 
rinkos dalyvių prioritetams).  

Pastaraisiais metais statybos sektoriaus darbų apim-
tys Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje nuolat smuko, Baltijos 
šalių regionas patyrė statybos sektoriaus hiperinfliaciją, o 
nekilnojamojo turto kainos rekordiškai krito (Ozols 
2009). 

Nekilnojamojo turto rinka tiesiogiai priklauso nuo 
ekonominio augimo šalyje: kai ekonominis aktyvumas 
didėja, atsigauna ir kapitalo rinka. Remiantis 1 pav. gali-
ma teigti, kad ekonominis nuosmukis sutapo su statybos 
sektoriaus apimčių ir kainų mažėjimu Baltijos valstybėse 
(The Baltic course 2010). 

 

1 pav. Baltijos šalių bendro vidaus produkto augimo pokyčiai 
1995-2010 m. 
Fig.1. Baltic countries' gross domestic product growth changes 
1995-2010 years 

Iš visų Baltijos valstybių Latvija patyrė didžiausią 
gyvenamojo būsto kainų korekciją, po nekilnojamojo 
turto kainų „burbulo sprogimo“ Europoje. Nuo 2004 iki 
2008 metų nekilnojamojo turto kainos augo sparčiau, nei 
bet kada anksčiau. Vidutinio buto kainos augimas pasiekė 
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nuo 210 EUR/m2 2004 metais iki 529 EUR/m2 2007 me-
tais. Santykinai žemos palūkanų normos skatino gyvento-
jus skolintis, dėl to 2007 metais hipotekos skolos sudarė 
33,75 proc. bendrojo vidaus produkto Latvijoje (Colliers 
International 2009). 

2008 metais butų kainos pradėjo kristi, vidutinė buto 
kaina Rygoje sumažėjo 35 proc. per metus, o būsto per-
teklius vis didėjo (2 pav.). 2009 m. Latvijoje gyvenamojo 
būsto statybos apimtys sumažėjo 32,4 proc. lyginant su 
2007 m. (Kairans, et al 2010). 

 

2 pav. Butų kainos centrinėse miesto dalyse 2009 m., (Lt/m2)  
Fig. 2. Apartments prices in central city 2009 years (Lt/m2) 

Estijoje 2009 m. buvo sudaryta 5400 nekilnojamojo 
turto pirkimo−pardavimo sutarčių, kurių bendra vertė 
siekė 4,7 mlrd. Estijos kronų (1,04 mlrd.Lt). Nuo 1997 
m., kai Estijos Statistikos departamentas pradėjo sekti 
tendencijas nekilnojamo turto rinkoje, niekada nebuvo 
sudaryta mažiau nei 6000 pirkimo−pardavimo sutarčių. 
Lyginant 2009 m. duomenis su 2008 m. duomenimis, 
bendras sudarytų sutarčių kiekis sumažėjo 39 proc., o 
bendra jų vertė − per pusę. Labiausiai sumažėjo butų 
pirkimo−pardavimo sutarčių kiekis (Colliers International 
2009). 

2009 m. butų pirkimo−pardavimo sandoriai sudarė 
beveik pusę visų sudarytų sutarčių. Daugiau nei pusė 
butų pirkimo−pardavimo sutarčių buvo sudaryta Talino 
mieste. Vidutinė buto kaina Taline – 1284 EUR/m2 
(Minsky 2008). 

Lietuvos būsto rinkoje 2009 m. buvo išskirtiniai – 
tokio metinio būsto vertės sumažėjimo nebuvo užfiksuota 
per visą 1994–2008 m. laikotarpį, o rinkos aktyvumas 
buvo mažiausias per pastaruosius šešis metus.  

Iš visų Baltijos šalių sostinių 2010 m. pradžioje Vil-
niuje daugiausia neparduotų butų, o daug juos stačiusių 
bendrovių yra bankrutavusios arba joms vykdomos rest-
ruktūrizacijos bylos. Rygoje būtų kainos sumažėjo 61 
proc., Taline − daugiau nei 50 proc., o Vilniuje − 40 proc. 

nei prieš krizę. Tačiau 2010 m. pradžioje 4 proc. pakilo 
naujos statybos butų kainos, taip pat 14 proc. išaugo san-
dorių skaičius (3 pav.). Naujos statybos butų kainos 2010 
m. svyruoja nuo 1000–1200 EUR/m2 (Lauris 2010). 

3 pav. Butų sandorių skaičius tūkstančiui gyventojų 2008-2009 
m. 
Fig.3. Flats number of transactions per thousand populations in 
2008-2009 years 

Vertinant būsto pasiūlos dinamiką Baltijos regione, 
labiausiai pasiūlos kreivė svyravo Latvijos nekilnojamojo 
turto rinkoje (4 pav.). 

4 pav. Naujos statybos butų pasiūla, (pastatyta per metus vnt.)  
Fig.4. Construction of new housing supply (built units per year) 

Nesubalansuotas nekilnojamojo turto rinkos augi-
mas 2004–2008 m. yra pagrindinis dabartinės nepalan-
kios situacijos Baltijos valstybėse padarinys.  

Galima teigti, kad kiekviena būsto rinkos veikla yra 
susijusi su tam tikru daliniu būsto rinkos mechanizmu, 
todėl išskirtini būsto rinkos įsigijimo (pirkimo), pardavi-
mo, finansavimo, draudimo ar nuomos mechanizmai. 
Būsto paklausa pasižymi didesne dinamika nei pasiūla. 
Jei paklausa staiga sumažėja, esamas pasiūlos perviršis 
negali būti perkeltas į kitą geografinę rinką, tai yra viena 
iš pagrindinių būsto rinkos savybių. Kita vertus, jei pa-
klausa staiga išauga, papildoma pasiūla negali būti sukur-
ta per trumpą laiką. Šios išskirtinės būsto ir, bendrai, 
nekilnojamojo turto charakteristikos lemia ypatingą pri-
klausomybę tiek nuo gaubiančiųjų sistemų, tiek nuo jos 
vidinės sistemos elementų funkcionavimo (Kvedaravičie-
nė 2008).  
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Ištyrus būsto kainas lemiančių veiksnių reikšmin-
gumą, nustatoma, kad bankų vykdytos skolinimo politi-
kos pokyčiai buvo svarbiausias būsto kainų kilimo 
Baltijos šalyse veiksnys. Pakitus bankų elgsenai ir būsto 
paskoloms tapus palyginti lengvai prieinamoms, labai 
padidėjo būsto paklausa, o struktūriniai pasiūlos veiksniai 
beveik nepakito. Tai lėmė atotrūkio tarp būsto paklausos 
ir jo pasiūlos padidėjimą, o padidėjęs atotrūkis skatino 
spartų būsto kainų kilimą. Baltijos šalys yra vienos iš 
labiausiai nukentėjusių nuo krizės Europos Sąjungoje. 
Nors ekonominiai rodikliai gerėja, įtampa Lietuvos, Lat-
vijos ir Estijos tarpbankinių paskolų rinkoje baigėsi, o kai 
kurių terminų palūkanos smarkiai sumažėjo, dabartinė 
padėtis Baltijos šalių statybos sektoriuje ir investuotojų 
požiūris į jas neleidžia prognozuoti lengvo nekilnojamojo 
turto šakos atsigavimo.  

Tarptautinio valiutos fondo atliktų tyrimų rezultatai 
rodo, kad po kelerius metus trunkančio nekilnojamojo 
turto kainų kilimo paprastai eina staigus jų kritimas, nors 
kainos ir lieka maždaug 20 proc. didesnės negu pradinis 
jų didėjimo taškas (Lietuvos Banko Ekonomikos depar-
tamentas 2009). 

Išvados 
1. Ekonominės krizės padariniai iškėlė naujus užda-

vinius ir tikslus Baltijos šalių būsto rinkai. Pasikeitusios 
tarptautinės ir vietinės statybos rinkos sąlygos, būsto 
kainų bei statybos apimčių mažėjimas skatina analizuoti 
susidariusią padėtį bei ieškoti būdų, kad šis sektorius 
efektyviai funkcionuotų.  

2. Nėra vienos krizės įveikimo strategijos ar mode-
lio kuris tiktų visoms šalims. Sėkmingos nekilnojamojo 
turto krizės valdymo strategijos turi būti suderintos su 
konkrečios šalies ekonominiais, politiniais, teisiniais, 
technologiniais, instituciniais, socialiniais, kultūriniais, 
etiniais bei kitais aplinkos veiksniais. Įvairūs strategijų 
spektrai gali būti sujungti, nes yra susiję tarpusavyje. 
Tačiau ir geriausios krizės valdymo strategijos, taikytos 
kitoje šalyje, negalima kopijuoti, jas reikia modeliuoti 
įvertinus vietos situaciją. 
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HOUSING SECTOR CRISIS MODELLING AND 
TRENDS IN BALTIC COUNTRIES 

S. Akatjevaitė 

Abstract 

Traditional analysis of real estate crisis management is based on 
economic, legal/regulatory, institutional, and political aspects. 
In order to make an integrated analysis of the crisis management 
lifecycle in construction and real estate sectors, such cycle must 
be analysed in an integrated manner based on a comprehensive 
system of criteria. The authors have developed a real estate 
crisis management model, which includes six stages. Traditional 
methods cannot ensure absolute objectiveness in evaluation of 
some aspects of real estate crisis management. The crisis man-
agement of the housing sector should be subject to different 
management methods, depending on a number of micro-, meso-
and macro-environment factors. 

Keywords: housing sector, the model, the crisis, cost real, es-
tate. 


