
Eesti Liisingühingute 
Liit asutati 31. augus-
til 1995 ja registreeriti 
1. veebruaril 1996.
Usun, et liisinguturu 

areng Eestis on olnud ja on loodetavasti 
jätkuvalt üks ärisektori edulugudest. 

Edu läbi klientide usalduse pole tulnud 
üleöö.

Esimesi liisingtehinguid Eestis tehti aas-
tal 1992 pankade poolt, kuid tehingud 
osutusid äärmiselt ebarentaabliks, kuna 
pangad ei saanud tagasi arvestada käi-
bemaksu.
Lahendus leidus tütarfirmade asutami-
ses. Aastaks 1995 oli liising finantsinst-
rumendina juba nii palju populaarsust 
võitnud, et turul tegijaid on üle kümne. 
Tolleaegsed seadused kippusid aga aja-
le jalgu jääma või puudusid üldse, see-
ga  tekkis vajadus katusorganisatsioo-
ni järele, mis koordineeriks eraäri ja rii-
gi suhteid nii, et mõlema huvid oleksid 
kaitstud. Aastal 1995 asutasidki küm-
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me ärksamat firmat Eesti Liisingühingu-
te Liidu. 
Asjaajamisel on liidu põhimõte alati ol-
nud liikmete huvide kaitse riigi rahulolu 
võtmes. Suheldes riiklike institutsiooni-
dega, pole kunagi unustatud seda, et 
oleme ise sama riigi maksumaksjad ja 
ka riigi huvid peavad olema kaitstud. 
Sellise põhimõtte järgimine lõi eeldused 
kõige edukama finantssektori tormili-
seks arenguks. 
Kuni aastani 1997 oli turul tegutsejaid 
pea kolmkümmend. Liidu liikmeskond 
oli hiilgeaegadel 26, kõige eksootilisem 
liisingvara – tõukari. Sellele tegi lõpu 

1997. aasta börsikrahh, millele järgnes 
üpris valuline “Vene kriis”. See oli mõnes 
mõttes kainestav, sest korrastas nii kre-
diidi- kui ka finantssektorit, turul toimu-
sid ühinemised ja liitumised. 
Aastast 1999 on Eesti liisinguturg jät-
kanud kasvutendentsi. Kinnisvara lii-
singu nelja-aastasele võidukäigule tegi 
aga järsu lõpu ühinemine Euroopa Lii-
duga ja sellega kaasnenud ebasoodsad 
muudatused maksustamisel. Samas ar-
van, et sel perioodil, kui elatustase oli 
märkimisväärselt madalam kui praegu, 
oli just liising kui finantsinstrument pal-
judele selleks ainsaks vahendiks muret-

10 aastat Eesti Liisingühingute Liitu
seda endale kodu või soetada kinnisva-
ra ettevõtluse arendamiseks.

Eesti liisinguturu kogumaht on täna ligi 
30 miljardit krooni. Liisingfinantseerimi-
se põhilisteks objektideks on sõidukid, 
veokid, masinad ja seadmed. 

Meie head partnerid on nii era- kui ka ava-
lik sektor, küll tuntava ülekaaluga esime-
se kasuks. Eestis, erinevalt nii mõnest-
ki Euroopa riigist, on eraklientidel  meie 
lepingupartneritena oluline koht, selle 
tõestuseks on aasta-aastalt tõusnud le-
pingute arv, mis on hetkel 20% portfellist. 
Vastastikust usalduse kasvu näitab ka le-
pingute pidev ajaline pikenemine. 

Enamik liisingfirmasid pakub ka faktoo-
ringut, mis on heaks abivahendiks kas-
savoo tagamisel neis kiire arenguga et-
tevõtetes, kel äripartnerid nõuavad pika-
ajalisi maksetähtaegu. 

Vaadeldes Eesti liisinguturu viimaste 
aastate arenguid võrdluses teiste Balti 
riikidega, siis meie liisinguturg on endi-
selt suurim.

Liisinguturu areng Eestis on üks palju-
dest edulugudest, kus kaotajaid pole, ja 
võitjateks on osutunud nii meie kliendid 
kui ka koostööpartnerid, nii riiklik kui ka 
erasektor. Usun, et suudame edaspidi-
gi arendada oma tootevalikut paindli-
kumaks ja teenindust kvaliteetsemaks. 
Täname kõiki, kellega oleme koostööd 
teinud, ja loodame, et meie parimad fi-
nantseerimistingimused ja teie parimad 
äriideed teostuvad lähiajal.

Praegu on liidus 5 liiget – igapäevases 
äris tõsised konkurendid, kuid koostöö-
partnerid parima finantsteenuse turu 
arendamisel ja hoidmisel. 

Eesti Liisingturg 1994 - 2005
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Faktooringu käibed aastad 2004 ja 2005
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2004 aasta 10 898 5 655 620 1 785

2005 aasta 10 050 8 473 714 2 490
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Balti liisingturg 2002 - 2005
Läti ja Leedu andmed 2005 on prognoos
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Eesti 1 444 1 785

Läti 489 881

Leedu 1 100 1 500
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Faktooringu käibed aastal 2004 ja 2005 Balti liisinguturg 2002–2005
Läti ja Leedu andmed 2005 on prognoos
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