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Hinnang „47. Tartu Maraton“ majandusliku mõju arvutuste kohta
Üritus: 47. Tartu Maraton, 9.-16.02 2020 Tartu linn/Tartumaa/Valgamaa
Taotleja: Klubi Tartu Maraton MTÜ

Taotluses
esitatud andmed

Taotletav summa (€)

100 000

Omafinantseering (€)

25 000

Osalejate arv välisriikidest

1100

Külastajate arv välisriikidest

1100

Kokku välisosalejad ja -külastajad

2200

Välisosalejate ja väliskülastajate poolt Eestis tehtavad
eelarve välised kulud (€)
sh maksud (€)

772 000
114 370

Eelarves sisalduvad välisosalejate/külastajate poolt Eestis tehtavad kulud (€)
sh maksud (€)

54 800

Maksud kokku (€)

9133
123 503

Minimaalne nõutav maksutulu vastavalt taotletavale summale (€)

120 000

Minimaalse nõutava ja taotleja poolt prognoositava maksusumma vahe (€)

+ 3503

47. Tartu Maraton (TM) toimub 9.-16.02 2020 marsruudil Otepää-Matu-Ande-Kuutse-Peebu-Palu-Hellenurme-Elva. Üritus toimub iga-aastaselt veebruari keskpaigas, mis turismi seisukohalt on aastavahetuse järgne madalhooaeg. Naaberriikide suusamaratonid toimuvad Tartu Maratonist nädala või paar
hiljem, näiteks Finlandia-Hiihto 22.-23.2.2020 ja Vasaloppet 1.3.2020. 1994. aastast on TM rahvusvahelise suusasarja Worldloppet (kokku u 20 erinevat maratoni) liige.
Võistluste korraldaja Klubi Tartu Maraton MTÜ omab paarikümne aastast tegutsemisajalugu (äriregistrisse kantud 29.04.1998, käibemaksukohuslane alates 01.03.2002). Taotluse esitamisele eelneva
majandusaasta netovara oli 218 tuh eurot ja bilansimaht 388 tuh eurot ning taotluse esitamise aastal
suureneb omakapital 363 tuh €-ni ja bilansimaht 505 tuh €-ni. 31.12.18 seisuga oli ühingul käibevara
150 tuh € (31.8.19 seisuga 266 tuh €), sh raha arvelduskontol 108 tuh € (31.8.19 190 tuh €) ning eelmiste perioodide tulemit on passivas 219 tuh €, ehk teatud määral finantsvõimekust ja reserve Klubi
Tartu Maratonil on võimalike ette tulevate finantsprobleemide lahendamiseks.
Taotleja poolt prognoositakse, et võistlusel on 6000 osalejat, neist 1100 välisosalejat. TM viimase
seitsme aasta (2013-2019) keskmine välisosalejate arv on 1121, kuid viimastel aastatel (2017-2019)
on jäänud sellest madalamaks. Nt 2019. a 925 in, mis on -175 in, ehk 16% alla 2020 prognoositava.
Veelgi suurem vahe on 2018. a näitajatega, kui oli 578 välisosalejat, ehk -522 in, või ligikaudu -50%
võrreldes prognoosiga. Võrdlusena võib välja tuua, et Vasaloppeti 90 km maratonil osaleb ligikaudu
16 tuh osalejat, neist umbes 3700 välisriikidest (peamiselt Norra u 1300, Soome >500, Taani <500).
Finlandia-Hiihtol on 4400 osalejat, neist ligikaudu 1000 välisriikidest. Seega ka võrreldes Soome suurima suusamaratoniga võib 1000 väliskülastajat lugeda heaks näitajaks. Viimaste aastate TM madalamate osavõtuarvude kontekstis tundub EKI hinnangul 1100 välisosaleja prognoos pigem liiga optimistlik ning ei tarvitse täituda. Oluliselt suurem on tõenäosus, et see jääb 1000 madalamaks ja täiesti reaalseks võib osutuda ka stsenaarium, kus nende arv jääb alla 600.
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Üheks mõjuteguriks, miks välisosalejate arv on langenud, võib olla asjaolu, et TM jäi ilmaolude tõttu
2014. ja 2016. aastal ära ning 2017. aastal toimus kunstlumest 6 km ringil. Antud meetme raames võib
võistluse ärajäämine osutuda riskiks, sest siis ka välisosalejate-külastajate mõju jääb väikeseks. Osalustasu ärajäämise korral ei tagastata, kuid sellest tulenev maksutulu väliriikide kodanikelt on alla 9
tuh €. Samuti on võimalik, et mingi tasu tuleb maksta majutuse broneeringutelt ka nende tühistamise
korral ja ei saa välistada, et piiratud arv välisosalejaid tuleb Eestisse ka võistluse ärajäämise korral
turistina, kuid sellega kaasnev mõju on väike. Selleks et TM-le antud meetme kontekstis toetuse andmist kaaluda, oleks vajalik täpselt selgeks teha tegevuskava, mis juhtub võistluse ärajäämise korral.
TM külastajate arvuks prognoositakse 1100, ehk suhtes 1:1 osalejatega, seda tuginedes eelnevate aastate küsitlustele. EKI hinnangul võib iga osalejaga keskmiselt ühe saabuva külastaja prognoosi hinnata
realistlikuks. Eelkõige seisneb külastajate arvu väiksemaks jäämise risk osalejate prognoositust madalamas arvus.
Osalejate ja külastajate keskmiselt viibitud päevade arvuks on prognoositud 3, mis võib selliseks osutuda, aga kui nt Lätist saabunud osalejate arv on suur, võib jääda madalamaks. Päeva kohta tehtavateks kuludeks prognoositud 117 € on reaalne. Iga välisriigi elanikust osaleja ja külastaja kulutaks seoses TM keskmiselt 351 €, millest maksutulu 52 €. Lisaks kulutaks iga välisosaleja osavõtutasuks keskmiselt 48€, milles sisaldub 8 € maksutulu. Kui võtta nimetatud maksutulu aluseks ja arvutada see läbi
erinevate osalejate arvudega, siis selgub, et 600 osaleja korral (see oli 2018. a tase) ei saaks antud
meetmest toetust anda. 900 osaleja korral (2019. a tase) võiks toetust anda umbes 84 tuh €. 1000
osaleja korral võiks toetus olla 93 tuh €.
Võimalik osalejate
arv
600
900
1000

Maksutulud
osalejatelt
35 994
53 991
59 990

Maksutulud
külastajatelt
31 194
46 791
51 990

Maksutulud
kokku
67 188
100 782
111 980

Maksutulule
vastav toetus
55 990
83 985
93 317

Taotluses taotletud summa 100 tuh korral on minimaalselt nõutava ja taotleja poolt prognoositava
maksusumma vahe on väga väike (+3503 €). Seega isegi kui TM tuleb 1100 välisosalejat, on 100 tuh €
toetuse andmine riskantne ja maksutulu ei pruugi selleks piisavaks osutuda. Vähem riskantsem oleks
toetada umbes 80 tuh €, mis oleks propotsioonis kõige viimase (2019. a) TM poolt kaasnenud maksutuluga. 80 tuh € toetust ei saa kindlasti nimetada riskivabaks, sest täiesti reaalne on ka võimalus, et
välisosalejate arv jääb alla 600 (2018. a tase), mis on antud meetme jaoks liiga madal. Toetuse määramisel tuleks arvestada ka ürituse ärajäämise riski, mida ei saa käsitleda hüpoteetilisena, vaid küllaltki
tõenäolisena (viimase 8 a puhul tõenäosus 2/8, ehk 25%).
Kokkuvõtlikult võib väita, kuigi eeldusi projekti edukaks läbiviimiseks on, siis esinevad ka suured riskid.
Kui komisjon otsustab vaatamata ürituse ärajäämise riskile taotlust toetada, siis EKI soovitaks kaaluda
summa vähendamist, et see oleks kooskõlas viimaste tegelike välisosalejate numbritega, ehk toetussumma võiks olla suurusjärgus 80-85 tuh €.
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