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on partner, kes ulatab 

sulle vihmavarju, mis kaitseb 

nii päikese kui ka vihma korral. 

Pankurid pakuvad sulle vihmavarju siis,  

kui päike paistab, ja on valmis selle kohe ära 

tõmbama,  kui sadama hakkab. 
    (Mark Twain) 



MESi TUTVUSTUS 

 
MES on loodud 1993. aastal. 

 

Maaelu Edendamise Sihtasutuse  (MES) eesmärk on 

Eesti maapiirkonna majandusliku arengu toetamine. 

 

Sihtasutus on isemajandav eraõiguslik juriidiline isik. 

 

Sihtasutuse poolt pakutavad laenud ja tagatised ei ole 

seotud riigieelarveliste eraldistega. 

 

 



1. Ettevõtjate võlakohustuste tagamine (käendamine) 
 

2. Laenude andmine  
 

3. Maaelu maine kujundamine 

• õppetoetus maamajanduslikku kutseharidust  

     omandavatele õpilastele 

• parima piima- ja lihaveisekarja kasvataja aunimetus 

• parima maamajanduseriala õpilase ja õpetaja aunimetus 
 

4. Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandesüsteemi 

koordineerimine 

MESi TUTVUSTUS 

 



MESi TUTVUSTUS 

 

 

Sihtasutuse tegevusmahud alates aastast 1993:   
 

• tagatisi on antud summas 178 mln eurot, mille abil on 
ettevõtjad saanud pankadest laenu 321 mln eurot; 

 

• laene on antud summas 218 mln eurot; 
 

• toetusi on antud 25 mln €, millest 7 mln € oli sihtasutuse 

omatuludest ja 18 mln € riigieelarvest. 

 



MESi TUTVUSTUS 
 

 
Tähtsamad finantsnäitajad seisuga 31.12.12: 

 

• bilansimaht  46,4 mln eurot; 

• laenuportfell 30,4 mln eurot; 

• tagatisportfell 41,9 mln eurot; 

• omakapital 37,0 mln eurot; 

• 2012. aasta tulem 389 000 eurot. 

 



MESi SEOS EUROOPA LIIDU REGULATSIOONIGA  

  

1. maist 2004 on EL riigiabialane regulatsioon Eestis 

otsekohalduv, st abi andmine on lubatud üksnes Euroopa 

Komisjoni regulatsioonide alusel või Euroopa Komisjoni 

loal. 

 

Riigiabi on ühisturuga põhimõtteliselt kokkusobimatu: 

“Igasugune liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest 

ükskõik missugusel kujul antav abi, mis kahjustab või 

ähvardab kahjustada konkurentsi, soodustades  teatud 

ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist, on ühisturuga 

kokkusobimatu”.  
 



Tagatis on MESi käendus laenule, liisingule, vm  

võlakohustusele. 

 

Tagatise eesmärk: 

• tagada parem juurdepääs laenukapitalile; 

• tõsta ettevõtja krediidikõlblikkust, mida vähendavad: 
 

- ebapiisav või mittelikviidne tagatisvara 

- alustamisjärgus ettevõtja kõrge risk  

- pöördumine uude tegevusvaldkonda 

- varasema laenukogemuse puudumine 

- ebaselge usaldusväärsus.  

TAGATIS 



TAGATISE TINGIMUSED 

MES annab tagatist väikese ja keskmise suurusega 

ettevõtetele (VKE), kellel:  

• pole finantsraskusi; 

• puudub maksuvõlg. 

Klientideks sobivad: 

• äriühingud; 

• füüsilisest isikust ettevõtjad; 

• mittetulundusühingud ja sihtasutused. 

NB!  MES võib tagada ettevõtteid kõikides tegevus-

valdkondades. Seos põllumajandussaaduste tootmisega 

    ei ole oluline. 

 



VKEde kategooriasse kuuluvad ettevõtted, millel on: 
 

• vähem kui 250 töötajat; 
 

• aastakäive ei ületa 50 mln eurot; 
 

• aastabilansi kogumaht ei ületa 43 mln eurot. 

 

TAGATISE TINGIMUSED 



MESi tagatis peab alati olema seotud konkreetse laenuga, 

kindlaksmääratud maksimumsummaga ja ajaliselt piiratud.  

 

MESi tagatis ei kata rohkem kui 80% tasumata laenust ja 

ei ole suurem kui 2,5 mln eurot. 

 

Kui laenu suurus aja jooksul väheneb, kahaneb sellega  

proportsionaalselt ka tagatiseks antud summa, nii et  

tagatis ei kata ühelgi ajahetkel üle 80 % tasumata laenust.  

TAGATISE TINGIMUSED 



TAGATISTASU   

Tagatistasu on võimalik anda: 
 

• turutingimustel; 
 

• riigiabi vormis; 
 

• vähese tähtsusega abi vormis. 

 

 

 



Ilma riigiabita antud tagatistasu on pikaajalise laenu korral 

4,6% ja lühiajalise laenu korral 3,8% MESi poolt 

tagatavalt osalt.  

 

Tagatistasu võib olla madalam kui laenu taotlev ettevõte 

omab panga reitingut. 

 

TAGATISTASU TURUTINGIMUSTEL   



Üksnes pikaajalise investeerimislaenu puhul. 

 

Abi saaja kohustub säilitama investeeringut kolme aasta 

jooksul. 

 

Puudub PRIA või EASi toetus finantseeritavale projektile. 

 

Riigiabi andmise maht ei ole üldjuhul piiratud. 

Erandiks on põllumajandussaaduste esmatootmine, kus 

piiranguks on 500 000 € kolme aasta jooksu. 

 

TAGATISTASU RIIGIABI VORMIS   



TAGATISTASU VÄHESE TÄHTSUSEGA ABI 

VORMIS  

 

Sobib kõikide laenude puhul sh lühiajalised käibelaenud. 

 

VTA andmine on piiratud: 
 

• põllumajandussaaduste esmatootja 7500 € kolme aasta 
jooksul; 

• muu ettevõtlus 200 000 € kolme aasta jooksul. 

 

Puudub PRIA või EASi toetus finantseeritavale projektile. 



 

• regionaalne – tegevus toimub väljaspool linnasid; 

• mikroettevõte – töötajaid alla 10, bilansimaht ja 

käive alla 2 miljonit eurot; 

• investeering loob uusi töökohti; 

• teaduspõhiste ja innovatiivsete tehnoloogiate 

kasutamine; 

• kohaliku tooraine kasutamine; 

• alustav ettevõte – asutamisest ei ole möödunud 

rohkem kui 12 kuud; 

• naisettevõtjad – vähemalt 51% ettevõtte kapitalist 

kuulub naistele või ettevõtet juhib naine. 
 

 

 

Riigiabina või VTAna antava tagatistasu 

alandamise alused: 

  



Laenusumma 100 000 € 

MESi tagatis 80 000 € ehk 80% laenusummast 

Laenu pikkus 5 aastat, maksepuhkust ei ole 

Tagatistasule lisandub panga intress ja panga teenustasu 

 

 

 

 

TAGATISTASU NÄIDE 

  

Turutingimustel tagatis Tagatis riigiabi või VTA andmisel

Tagatistasu 4,6% Tagatistasu 2,6%

1. aasta 3 375,46 € 1. aasta 1 899,95 €

2. aasta 2 691,12 € 2. aasta 1 500,56 €

3. aasta 1 974,65 € 3. aasta 1 090,62 €

4. aasta 1 224,53 € 4. aasta 669,10 €

5. aasta 439,16 € 5. aasta 238,13 €

9 704,92 € 5 399,17 €



LAEN KREDIIDIASUTUSE VAHENDUSEL 

Pank võib oma klientide finantseerimiseks kasutada 

MESi sihtotstarbelist laenuraha.  
 

Laenu tingimused: 
 

• laenu suurus kuni 1,5 mln eurot; 

• laenu pikkus kuni 25 aastat;  

• maksepuhkus kuni 5 aastat; 

• fikseeritud intress kogu laenuperioodiks;  

• puudub lepingu sõlmimistasu. 



MESi UUED TEGEVUSSUUNAD 

 

Finantskorraldusvahendid: 

- Garantiid 

- Laenud 

- Investeering omakapitali 

Eeldatav käivitusaeg – 2014. aasta II poolaasta 

 

 

 

 

 



MESi UUED TEGEVUSSUUNAD 
 

Näide (pilootprojekt) 
Laen vesiviljelusega tegelevatele ettevõtjatele 

 
Miks vesiviljeluse valdkond?  

• Vesiviljelus on kiiresti laienev valdkond, sektorisse tuleb järjest alustavaid 

ettevõtjaid 

• Kuna tegemist on suhteliselt uue valdkonnaga/tehnoloogiaga ning puudub 

kogemus  kaasnevat äri/bioriski kui ka tagatist (vesiviljelusüksus) hinnata,  

• Investeeringu alustamisest esimese toodanguni võib minna 2-3 aastat 

 

Laenu sihtotstarve 

Põhivara investeeringute finantseerimine 



MESi UUED TEGEVUSSUUNAD 
 

Laenutingimused 

 

• Laen investeeringu kaasfinantseerimiseks 

 

• Laenu summa kuni 500 000 eurot, kuid mitte rohkem kui 

panga poolt tehtud tingimusliku laenuotsuse summa 

 

• Laenuperiood üldjuhul 5-10 aastat, aga mitte rohkem kui 15 

aastat 

 

• Maksepuhkus üldjuhul kuni 5 aastat 

 

• Intress sama või võrreldav panga laenuga või määratud 

krediidireitingu alusel 

 

 



KONTAKT 

Aadress            R.Tobiase 4, 10147 Tallinn 

Telefon  +372 648 4064 

Faks    +372 648 4065 

E-post   mes@mes.ee 

Internet   http://www.mes.ee 


