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LÜHENDITE LOETELU 
 

K ja Ä Kunstid ja äri 

ABSA Kunstide Ettevõtetepoolse Sponsorluse Ühing 

ACE Inglismaa Kunstide Nõukogu 

ACRI Kohalike Säästupankade ja Pangandussihtasutuste Riiklik Ühing 

ADMICAL Carrefour du Mécénat d’Entreprise (Korporatiivse heategevuse 
võrgustik) 

AEDME Asociación Española para el Desarrollo del Mecenazgo Empresarial 

BC Bondardo Comunicazione 

BDI Haus der Deutschen Wirtschaft (Saksamaa 

Tööstusföderatsioon) 

CAF heategevuse tugisihtasutus 

CATI arvutitoega telefonintervjuude läbiviimine 

CCR ettevõtete kultuuriline vastutus 

CEG loome eksportgrupp 

CEREC Euroopa Äri, Kunstide ja Kultuuri Komitee 

CHPA kultuuripärandi kaitse akt 

CIAV audiovisuaalsete investeeringute sertifitseerimisprogramm 

CNC Centre national de la cinématographie 

CSR ettevõtete sotsiaalne vastutus 

CZK Tšehhi kroon, valuuta 

DCMS kultuuri, meedia ja spordi osakond 

EK Euroopa Komisjon (European Commission) 

EEA Euroopa majanduspiirkond 

EFCS Euroopa kultuuristatistika raamistik 

EGEDA Audiovisuaaltootjate Õiguste Ümberkorraldamise Ühendus 

EIS investeerimissüsteem Enterprise Investment Scheme 

EL Euroopa Liit 

EUR euro (valuuta) 
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FPC filmitööstusettevõte 

GBP naelsterling (valuuta) 

SKP sisemajanduse koguprodukt 

ICAA Kinokunsti ja Audiovisuaalsete Kunstide Instituut 

IFCIC Institut de Financement du Cinéma et des Industries Culturelles 

IMO Institut za međunarodne odnose (Rahvusvaheliste Suhete 

Instituut) 

IWK Initiativen Wirtschaft fur Kunst (Austria Kunstide Ärikomitee) 

JSKD Kultuuritegevuste Avatud Fond 

LOF sihtasutuste seadus 

MKIDN Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kultuuri ja 

Rahvuspärandi Ministeerium) 

MLA Muuseumide, Raamatukogude ja Arhiivide Nõukogu 

NCK Narodowe Centrum Kultury 

NDPB struktuuriväline avalik-õiguslik asutus 

NESTA Riiklik Teaduse, Tehnoloogia ja Kunstide Toetusprogramm 

NEA Riiklik Kunstide Tugiprogramm 

NGO valitsusväline organisatsioon 

NHMF Rahvusliku Kultuuripärandi Fond 

NIOK Mittetulunduslik Teabe- ja Koolituskeskus 

MTÜ mittetulundusühendus 

NSRK kultuuri arengu riiklik strateegia 

Nyx Forum Taani Kunsti ja Äri Foorum 

(OECD) Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon 

PBA ühiskondliku heategevuse ja vabatahtliku tegevuse seadus 

PBO avalikes huvides tegutsev organisatsioon 

PDAAIA dokumente ja arhiive ja arhiiviasutusi kaitsev seadus 

PLN Poola zlott (valuuta) 

PPP avaliku ja erasektori partnerlus 
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PVF Heategevuslike Ettevõtete Sihtasutus 

RCAHMW Walesi Muistsete ja Ajalooliste Monumentide Kuninglik Komisjon 

T ja A teadus- ja arendustegevus 

RTV raadio ja televisioon 

SAZAS Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito glasbene avtorske 
pravice Slovenije (Sloveenia Heliloojate, Autorite ja Tootjate 
Autoriõiguste Kaitse Selts) 

SEK Rootsi kroon (valuuta) 

SKK Slovakkia kroon (valuuta) 

VKE väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 

SOFICA Société pour le Financement de l'Industrie Cinématographique et 
Audiovisuelle 

TCA maksude konsolideerimise seadus 

TFEU Euroopa Liidu toimimise leping 

ÜK Ühendkuningriik 

UNESCO ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon 

USA Ameerika Ühendriigid 

USD Ameerika Ühendriikide dollar (valuuta) 

KM käibemaks 

VP ettevõtlusheategevus 

ZUJIK kultuuriliste avalike huvide rakendamise seadus 

ZAMP Združenje avtorjev Slovenije (Sloveenia Autorite Ühing) 

WWIK artistidele sissetuleku võimaldamise seadus 
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KOKKUVÕTE 

1.1. Sissejuhatus 

1.1.1. Uuringu kohaldamisala 
Kunstide ja kultuurisektori segarahastamist peetakse üldiselt endiselt üheks rahandusliku 
jätkusuutlikkuse mudeliks. Kuigi kultuuritegevuste eri rahastamisallikad hõlmavad 
riigitoetusi, eratoetusi ja teenitud sissetulekut, on käesolev uuring pühendatud kultuuri 
tehtavatele erainvesteeringutele. Uuringu eesmärk on analüüsida erainvesteeringute eri 
vorme kultuuripoliitika ja olemasolevate stimuleerivate meetmete vaatepunktist. Uuringuga 
soovitakse anda Euroopa Parlamendile parem ülevaade kultuuri tehtavaid 
erainvesteeringuid soodustavate avalike stiimulite tähtsusest. Uuringu põhitähelepanu on 
suunatud valitsuste kultuurisektori erainvesteeringute soodustamiseks arendatavate 
rahastamisviiside ja –mehhanismide majanduslike, poliitiliste ja kultuuriliste aspektide 
tähtsusele ning nende rahastamisviiside ja mehhanismide kasutamise levitamisele. Uuring 
üritab tuvastada üldsuundumusi ELis seoses kultuurisektori rahastamisega erasektorist, 
pakkudes ka näiteid ELi liikmesriikide uutest tavadest ja poliitikast. Uuritakse lähemalt 
kultuurisektori rahastamise peamisi põhjusi ja erainvestorite peamisi takistusi. Uuring 
tõstab esile vajaduse võrdleva kultuuripoliitilise uuringu järele selles valdkonnas ning 
rõhutab ELi liikmesriikide ühist vastutust võrdlevate andmete esitamisel ELi tasemel. 
Samuti on ära toodud lühianalüüs suundumuste ja põhierinevuste kohta võrdluses 
Ameerika Ühendriikidega. 
 
Termin „erainvesteering”, nagu see on käesolevas uuringus määratletud, hõlmab 
üksikisikute, ettevõtjate ja mitteriiklike organisatsioonide mis tahes investeeringuid, 
annetamist või kulutamist kultuurile. See määratlus läheb kaugemale erainvesteeringute 
mõistest, mida seostatakse peamiselt kasumiga, hõlmates ka eratoetused ja teenitud 
sissetuleku, mida saadakse üksikisikutelt, äridelt ja mittetulundusühingutelt, hoolimata 
sellest, kas nad investeerivad kultuuri, annetavad sellele või tarbivad seda. Toetuste 
vormid, mida käesolevas uuringus vaadeldakse, on seetõttu otseinvesteeringud, 
sponsorlus, patronaaž ja annetused ning sissetulek omatulust, nt piletite, sissepääsutasude 
ja muude kaupade müük. Investeerimist, annetamist ja kulutamist ajendavad erinevad 
motiivid: investeerimine on ajendatud kasumlikkuse põhimõttest, mida mõõdetakse 
kasumina, annetamist ajendab sotsiaalse vastutuse põhimõte, mis väljendub sotsiaalsete, 
sümboolsete ja samalaadsete mittemajanduslike kultuuriliste väärtuste kaudu, ning 
kulutamist ajendab klientide suveräänsus, mida mõõdetakse kultuuri turu- või 
kasutusväärtuse ja kultuuri tegeliku väärtuse alusel.  
 
1.1.2. Kasutatud andmeallikad 
Laialt levinud arvamus, et kunstide ja kultuuri segarahastamine võiks anda kultuurisektori 
tegevuste jätkusuutlikkusele uusi perspektiive, on pannud surve alla teiste, riiklikku 
rahastamist täiendavate rahastusallikate otsimise ning ergutab nende kasutamist. 
Seepärast on üllatav, et puuduvad piisavad võrdlevad andmed kultuurile eraldatavate 
erasektorist pärinevate vahendite suuruse ning antud meetmete tõhususe ja võrdleva 
metodoloogia kohta Euroopas. Osaliselt on teave eri riikide olukorra kohta piiratud ulatuses 
kättesaadav kunsti- ja äriorganisatsioonide läbi viidud uuringute kaudu erasektori tehtud 
annetuste ja kultuurisponsorluse kohta. Samas kogutakse olemasolevat teavet erinevate 
metodoloogiate alusel ning seetõttu puudub võrreldav kvaliteet Euroopa tasandil. 
 
Et kompenseerida süsteemsete andmete puudumist probleemide kohta, mis on seotud 
erainvesteeringutega kultuurisektorisse, ja eelkõige olemasolevate stiimulitega 
erainvesteeringute soodustamiseks ELis, on püütud küsimustike abil teavet kogudes saada 
ülevaade erainvesteeringuid puudutava olukorra kohta ELi eri riikides. Küsimustik saadeti 
27-le kultuuriministeeriumile ELis, et koguda andmeid olemasolevate kultuurisektori 
erainvesteeringuid soodustavate stiimulite kohta. Tagastatud vastused erinesid esitatud 
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andmete põhjalikkuse poolest. Saime mitmest kultuuriministeeriumist vastuseid, milles 
meid teavitati sellest, et nemad ei kogu niisuguseid andmeid süstemaatiliselt või et need 
andmed kuuluvad rahandusministeeriumi pädevusse. Olemasolevate Euroopa kunsti-, äri- 
ja kultuuriorganisatsioonidega on samuti ühendust võetud ja esitatud neile lühinimekirjad 
küsimustega kultuurisektorisse suunatud erainvesteeringute kohta. Põhjalikum sissevaade 
tehti valitud riikidesse, luues viis juhtuuringut (Itaalia, Madalmaad, Poola, Sloveenia ja 
Ühendkuningriik). Euroopa kultuuripoliitika ja suundumuste kokkuvõte – üleeuroopaline 
kultuuripoliitika kaardistamise projekt – oli veel üks väärtuslik teabeallikas käesoleva 
analüüsi jaoks. Viidi läbi ka käesolevale teemale keskenduva asjakohase kirjanduse põhjalik 
analüüs. 
1.1.3. Uuringu struktuur 
Uuring koosneb seitsmest peatükist. I peatükk tutvustab uuringut. II peatükk tutvustab 
konteksti, selgitades peamisi uuringus kasutatud termineid, tuues välja peamised 
kultuuripoliitika mõisted ja rahastamisviisid ning andes raamistiku maksustamise rolli ja 
selle peamiste omaduste mõistmiseks. Antakse ülevaade kunstide ja kultuuri 
rahastamisest, klassifitseerides selle kolme allika (st riiklik rahastus, erarahastus ja 
teenitud sissetulek) ja samuti eri rahastajate alusel (st ettevõtja, üksikisik ja 
mittetulundusühing). Peatükis selgitatakse rahastamisviise nende majanduslike, poliitiliste 
ja kultuuriliste mõõtmete kaudu. Pidades meeles ELi liikmesriikide kultuurilist suveräänsust 
ja ELi maksundust käsitlevate õigusaktide piiratud rolli, tõstatatakse käesolevas peatükis 
lühidalt ka ELi maksundusalaste õigusaktide mõju liikmesriikides. Erainvesteeringute eri 
tüübid määratakse vastavalt antud investeeringute motiividele (nt otseinvesteering, sh 
avaliku ja erasektori partnerlus, sponsorlus, patronaaž ja annetused). Sellega rõhutatakse, 
et kõik riiklikud ettevõtted on tihedalt proaktiivse kultuurisektoriga seotud: kultuuriline 
ettevõtlus, tõhus turundus, rahaliste vahendite intensiivne kogumine ja publiku 
kasvatamine koos „üleminekuga digitaalsele tehnoloogiale” annavad uusi ülesandeid 
kõikidele osalistele. III peatükis kirjeldatakse valitud mehhanisme, vahendeid ja meetmeid, 
mis seonduvad maksude vähendamise ja mahaarvamistega, võimalike kaasrahastajate 
(suurorganisatsioonid, kes on vahendajad kunsti ja ettevõtjate vahel või kunsti ja 
riigisektori vahel) ligimeelitamisele suunatud finantsstiimuleid ning muid poliitilisi eeskirju, 
mis võivad luua uusi suundumusi. IV peatükis esitatakse viis juhtuuringut ELi eri osadest: 
põhjast ja lõunast, vanadest ja uutest liikmesriikidest ning mitmekülgsetest poliitilistest 
traditsioonidest (Itaalia, Madalmaad, Poola, Sloveenia ja Suurbritannia), lootuses tuvastada 
olemasolevad tavad ja suundumused kultuurisektori eratoetuste soodustamisel. V peatükis 
arutletakse võrdlevas perspektiivis USA kultuurisektorisse tehtavaid erainvesteeringuid 
soodustava stiimulite süsteemi üle. Üks erinevuste põhjus on kultuurilised ja süsteemsed 
erinevused Euroopa ja USA rahastamissüsteemide vahel. Seega on käesolevas uuringus 
valitud USA erarahastamismehhanismid avaldatud teavitamise eesmärgil. VI peatükis 
esitatakse mõned lõppkokkuvõtted, samas kui VII peatükis pakutakse välja soovitused selle 
kohta, kuidas soodustada sektori erarahastamist ELi tasandil, samuti ka poliitiliste ideede 
kaudu, mis jäävad väljapoole ELi rangelt määratletud pädevusala, kuid võivad vastata 
tajutud suundumustele, mis puudutavad riiklikke ja piirkondlikke valitsusasutusi.  
 
Projekti meeskonna koostatud materjalid, millel käesolev raport põhineb, koosnevad viiest 
lisast, mis on lisatud käesolevale uuringule: 1. lisas esitatakse meetmed, millega 
soodustatakse erainvesteeringuid valitud kultuurisektorites, eelkõige audiovisuaalses ja 
kultuuripärandi sektoris, 2. lisas on täisversioonid põhjalikest juhtuuringutest, mis on 
esitatud uuringu IV peatükis, 3. lisa koosneb ELi liikmesriikide olemasolevate 
kultuurisektori erainvesteeringuid soodustavate stiimulite inventuurist, mis on koostatud 
tööfailina käesoleva uuringu tarbeks, 4. lisas kirjeldatakse USA eraannetuste süsteemi ja 
selle omadusi põhjalikumalt kui V peatükis ning 5. lisas antakse lühikokkuvõtte uuringus 
kasutatud terminitest.  
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1.2. Erainvesteeringud kultuurisektorisse: põhimõisted 
Käesolevas uuringus peetakse kultuuri üheks algseid loovkunste ümbritsevaks 
tegevussektoriks, millel on majanduslik mõju ja mis loob sotsiaalseid hüvesid, luues, tootes 
ja jaotades kaupu ning teenuseid eri kultuurivaldkondades. Kultuurisektori väljundid 
kujutavad endast erinevaid kultuuriväärtusi. Kultuuriväärtuse nõuetekohaseks hindamiseks 
peab kultuuri käsitama kui eraturu hüve ja samuti kui avalikku hüve. Kultuuriväärtuse kaks 
peamist aspekti on majanduslik väärtus ja kultuuriline väärtus. Majanduslik väärtus 
koosneb kasutus- ja mittekasutusväärtustest. Kultuuri turu- või kasutusväärtust on 
võimalik väljendada hinnana, mida nõutakse kultuurikaupade ja -teenuste eest. 
Mittekasutusväärtuste mõiste tähendab väärtusi, mida üksikisikud kultuurikaupade ja -
teenustega seostavad, hoolimata nende isiklikust kasutamisest (nt ürituste, näituste 
külastamine, raamatute lugemine) (Hansen, 1997; Navrud ja Ready, 2002). 
Mittekasutusväärtusi on võimalik täiendavalt liigitada võimalus-, pärand-, olemasolu-, 
prestiiž- ja haridusväärtuseks (Frey ja Pommerehne, 1989). Kultuuriväärtuse põhimõiste 
viitab väärtusele, mida kultuurikaup või –teenus omab, hoolimata selle kohast 
majandussüsteemis. Kultuuriväärtused jaotatakse sotsiaalseteks, sümboolseteks, 
esteetilisteks, spirituaalseteks, ajaloolisteks ja autentseteks väärtusteks (Throsby, 2001).  
 
Käesoleva uuringuga seoses on välja arendatud allikate klassifitseerimine 
segarahastamise keskkonnas. Vastavalt sellele on Euroopas kolm peamist 
kultuurisektori rahastamisallikat: riigitoetus (otsene ja kaudne), eratoetus (äritoetus, 
annetused üksikisikutelt, sihtasutused ja usaldusfondid) ning teenitud sissetulek.  
 
Riigitoetus hõlmab riigi otsest ja kaudset toetust. Riigi otsene toetus kultuurisektorile on 
määratletud kui mis tahes toetus kultuuritegevustele valitsuse ja/või mõne teise riigiorgani 
poolt. Riigi otsene toetus hõlmab subsiidiumeid, auhindu, toetusi jne, mis tähendab seda, 
et raha kantakse otse riigi vahenditest saajate kontodele. Riigi kaudne toetus koosneb 
meetmetest, mis on vastu võetud valitsuste ja/või riigiorganite poolt, tavaliselt 
õigusaktidega, kultuuriorganisatsioonide hüvanguks, mis ei hõlma rahaliste vahendite 
ülekandmist esimeselt poolelt viimasele. Kaudsed meetmed viitavad peamiselt 
maksukuludele, mis tähendab, et sissetulek, millest kohalikud ja riiklikud valitsused 
loobuvad kultuuriasutustele antud maksuvähenduste ja erandite tõttu, vastab toetustele ja 
muudele finants- või panganduskavadele, mille puhul määravad toetusesaajad, mitte 
valitsusametnikud, millised organisatsioonid kasu saavad.  
 
Eratoetus – kultuurisektori eratoetus tähendab mis tahes finantstoetusi, mida pakuvad 
investeerimine, annetamine või kulutamine üksikisikute või mitteriiklikul tasandil. 
Eratoetust on võimalik edasi jaotada äritoetusteks, annetusteks üksikisikutelt ning 
sihtasutuste- ja usaldusfondidepoolseks toetuseks. Äritoetus tähendab otseinvesteeringuid, 
mis on suunatud kasumi teenimisele, sh avaliku ja erasektori partnerlus ja investeeringud 
kunstikollektsioonidesse ning sponsorlus ja korporatiivannetused. Annetused üksikisikutelt 
hõlmavad kõiki tehinguid, mida on teinud üksikisikud, eesmärgiga annetada või panustada 
kultuurisektorisse. Üksikisikute annetusi tuleks eristada leibkondade kultuurile tehtavatest 
kulutustest, mis kuuluvad teenitud sissetuleku kategooriasse. Toetus sihtasutustelt ja 
usaldusfondidelt tähendab toetust vahendavatelt institutsioonidelt, mis on tavaliselt loodud 
seaduse alusel, mis teenib erieesmärke ja ülesandeid ning mida toetatakse erakapitalist.  
 
Teenitud sissetulek – see kategooria hõlmab üksikisikute kõiki kultuurilistel eesmärkidel 
tehtud kulutusi, nagu sissepääsutasud kultuuriasutustesse või kultuuriesemete ostmine. 
Teenitud sissetulek tähendab seetõttu kogusissetulekut, mille kultuuriorganisatsioonid on 
turul teeninud.  
 
Riigi otsetoetus kultuurisektorile näitab hetkel vähenemistendentsi ning hiljutise 
finantskriisi mõjud kiirendavad seda protsessi. Enamik riike on jõudmas oma eelarve 
piirideni ning hakkavad seetõttu ilmutama soovi kultuuri eratoetussüsteemidega 
eksperimenteerida. Möödunud kümnendite jooksul on äritoetuse tase Euroopa riikides 
tõusnud, kuid on hetkel hääbumas hiljutise finantskriisi tõttu. Euroopa erasihtasutused 
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vähendavad samuti oma eelarveid ning üksikisikute kulutused on samuti negatiivselt 
mõjutatud.  
 
Samuti on olemas seos kultuuri tehtavate investeeringute ja kultuuriväärtuste vahel. 
Vastavalt antud investeeringute motiividele on neli erainvesteeringute alamkategooriat: 
otse-/kapitalinvesteeringud, mille peamine eesmärk on kasumi teenimine (ning 
seepärast puudutab peamiselt majandusväärtust); sponsorlus, mis on kahepoolne äriline 
suhe (see toob ettevõtetele kasumit ja kaubamärgile tuntust ning kasu 
kultuuriorganisatsioonidele); annetused ja patronaaž, kus annetajate ja patroonide 
motiivid on peamiselt seotud kultuuriväärtuste teostamisega nende kõigis vormides; 
teenitud sissetulek, mis peegeldab nii majanduslikke kui ka kultuurilisi väärtusi.  
 
Erarahastusel on ka mitmeid puudusi, eelkõige selle keskendumine tavapärastele 
kunstiprogrammidele ja mõjukatele kultuuriorganisatsioonidele. Seepärast võib 
segarahastus, milles riigipoolne rahastus annab tugeva aluse sektori stabiilsusele, 
erarahastus toetab valitud sündmusi või tootjaid vastavalt individuaalsetele eelistustele 
ning teenitud sissetulek annab tarbijale kulutatud rahasummaga võrdväärset väärtust, 
tasakaalustada kõigi rahastamisvormide individuaalsed vajakajäämised. 
Rahastamisvahendite mitmekesistamine maandab mittesüsteemseid riske nii, et ühe 
rahastamisallika positiivsed küljed neutraliseerivad teise negatiivsed omadused. 
 
Kultuurisektorisse tehtavate erainvesteeringute soodustamise „nurgakivi” on 
maksupoliitika. Maksu- ja kultuuripoliitika lõikumine on ilmselge, kuna maksueeskirjadel 
võib olla positiivne või negatiivne mõju kultuurile. Kultuuri- ja maksupoliitika on alati 
omavahel põimunud ja muutub üha enam ja enam põimunuks. Maksueeskirjad on tähtsad 
kultuurisektori rahandusliku sõltumatuse suurendamise mõttes. Riigi rahaliste vahendite 
kunsti suunamise meetmena on maksupoliitika peamine eelis neutraalsus selles mõttes, et 
maksustiimulid ei ole seotud kunstilise sisuga. Selle asemel on kriteeriumid üldised ning 
seotud kasusaajate valdkonna või tüüpidega. Kultuuriliste otsuste tegemine jäetakse 
üksikisikutele, korporatiivettevõtjatele ja mittetulundusühingutele. Seepärast on tähtis 
mõista ja edendada kultuuriliste aspektidega arvestavat maksupoliitikat, kui 
kultuuripoliitika asjakohast vahendit, võimaldades seega sõltumatute otsuste tegemist 
kultuuriprojektide toetamisel. 
 
On mitmeid erinevaid termineid, mida kasutatakse maksumeetmetele viidates, nagu 
maksuvähendused, maksupuhkused, maksuvabastused, maksumäärad, maksustiimulid jne. 
Samas viitab enamik neist terminitest maksubaasi vähendavatele kulumitele, 
maksustiimulid viitavad kindlatele meetmetele, mille eesmärk on soodustada kunstidele ja 
kultuurile suunatud soovitud käitumist. Maksupuhkused on harva spetsiifiliselt kultuuri ja 
kunstide jaoks mõeldud, kuid need on kavandatud laiema heategevusliku kategooria jaoks 
(O’Hagan, 1998). Kultuurivaldkond on ainult üks paljudest heategevuslikest valdkondadest, 
nagu sotsiaalküsimused, tervishoid, religioon jne. Kuna olemasolevad statistilised andmed 
ei erista alati kultuuri teistest heategevuslikest valdkondadest, on keeruline jälgida 
erainvesteeringuid kultuurisektoris kättesaadavate mehhanismide kaudu. Vähendatud 
käibemaksumäär esindab ELi tasandil üht kõige tähtsamat kaudse riigipoolse rahastamise 
meedet, muutes seega käibemaksupoliitika Euroopa kultuuripoliitika tähtsaks vahendiks. 

1.3. Erainvesteeringud kultuurisektorisse: valitud mehhanismid ja 
meetmed 

Välja on arendatud erinevad meetmed ja mehhanismid, et suurendada 
erarahastamisallikate toetust kunstidele ja kultuurile, näiteks maksustiimulid annetajate, 
tarbijate ja sponsorite jaoks, stiimulid rahaliste vahendite kogumiseks vastavate toetuste 
kaudu, et kombineerida riigipoolset subsideerimist eraallikatest kogutud rahaliste 
vahenditega, avaliku ja erasektori partnerluse reguleerimine, vahendusmehhanismide 
toetamine (nt kunstide ja äri foorumid, toetusi jagavad sihtasutused, loteriidel põhinevad 
fondid ja sotsiaalettevõtlusfondid), riiklikult rahastatud vautšerite kasutamine, mis innustab 
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kultuuriorganisatsioone publiku ja soodsatel tingimustel laene võimaldavate 
pangandusskeemide nimel konkureerima. Võrrelduna riiklike subsiidiumitega (nt auhinnad 
ja toetused) kui otsese riikliku toetuse vormiga, esindavad need meetmed kultuuri kaudset 
toetamist avalikest vahenditest. Riik toetab kunsti ja kultuuri kaudselt erinevate 
stimuleerimispüüete kaudu, sh saamatajäänud maksude poliitika kaudu, mille alusel 
määravad kasu saavad organisatsioonid maksumaksjad ja kasusaajad, mitte 
valitsusametnikud.  
 
Käesolevas peatükis esitatakse kuusteist valitud kindlat mehhanismi ja meedet, millega 
soodustada erainvesteeringuid kultuurisektorisse ELi liikmesriikides. Need on tuvastatud 
küsimustike abil, mis saadeti ELi liikmesriikide kultuuriministeeriumitele, Euroopa 
kultuuripoliitika ja suundumuste kokkuvõttes kättesaadavate andmetega ning muude 
käesolevas uuringus kasutatud teiseste allikatega, ka juhtuuringute analüüsimisel saadud 
andmetega.  

1. Kultuuritarbimise maksustiimulid on need meetmed, kus maksustatav objekt on mis 
tahes kultuuri tarbimise vorm (nt muusika, maalide, skulptuuride ostmine). Selliste 
meetmete kõige üldisemad vormid on käibemaksuvähendused kultuurikaupade 
ostmiselt, maksuvähendused kultuuriesemete ostmiselt ja muud meetmed, nagu 
kunsti omandiõiguse loovutamine maksude maksmise asemel. 
Käibemaksuvähendused kultuurikaupade ja -teenuste ostmisel esindavad peamisi 
kaudseid subsiidiume kultuuritööstuste jaoks, eriti turuprobleemide korral (nt kui 
kultuuritooteid on subsideeritud, kuna turg on liiga väike tõhusalt toimimiseks).  

2. Meie uuringud küsimustike põhjal ja kokkuvõtte tugiandmed näitavad, et 
sponsorlust toetavaid meetmeid ei jälgita järjepidevalt. Kultuurisektori 
ärisponsorlus esineb kõigis uuritud riikides. Kuigi sponsorlusel on suur potentsiaal 
ning seda soodustatakse maksustiimulitega, esindab sponsorlus endiselt väikest osa 
kultuuriorganisatsioonide eelarvelistest sissetulekutest.  

3. Avaliku ja erasektori partnerlus (PPP) märgib tavaliselt lepingut valitsuse ja 
erasektori vahel seoses avalike teenuste osutamise või infrastruktuuri 
võimaldamisega. Sotsiaalprioriteedid on seega ühendatud erasektori 
juhtimisoskustega, võttes seega valitsuselt suurte kapitalimahtudega kulutuste 
haldamise koorma ning kandes kulude eelarveliste piiride ületamise riski 
erasektorile. 

4. Protsendipõhine regulatsioon või protsendipõhine heategevus, on maksumeede, 
mille kaudu maksumaksjad saavad määrata kindla protsendi oma tulumaksust, mis 
kantakse üle kindlale mittetulunduslikule mitteriiklikule organisatsioonile ja mõnel 
juhul muudele organisatsioonidele, nagu kirikutele. Seda meedet iseloomustavad 
kaks omadust: 1) maksumaksjad otsustavad ise, millele osa nende maksudest 
kulutatakse; 2) erinevate sihtvahendite kasutamine kindlate kasusaajate 
toetamisele (Bullain, 2004). ELi liikmesriikidest on protsendipõhise regulatsiooni 
süsteemid kõige laialdasemalt tunnustatud Ida-Euroopa riikides, nagu Ungaris, 
Leedus, Poolas, Slovakkias, Rumeenias ja Sloveenias, kuigi selline süsteem on 
olemas ka teistes riikides, näiteks Itaalias. 

5. Üksikannetusi kultuurisektorile määratletakse kui ühepoolseid äritehinguid, millest 
annetaja ei oota otsest kasu. Annetused võivad olla rahalised või mitterahalised. 
Annetused järgivad üldiselt kõrgemaid kultuurilisi väärtusi ning kasum ei ole 
peamiseks motiveerivaks teguriks. Olukorras, kus annetajale antakse mingi stiimul 
kultuurisektorile annetamiseks, saavutatakse tavaliselt kultuuriorganisatsiooni jaoks 
paremad tulemused. Mitmed ELi liikmesriigid on rakendanud meetmeid seoses 
üksikannetuste toetamisega. Mitmed riigid pakuvad maksuvähendusi 
üksikannetajatele, järgides USA ja anglosaksi riikide kultuuripoliitika traditsiooni 
näiteid. Mõnel neist riikidest (nagu Saksamaa, Itaalia ja Kreeka) on pärandimaksu 
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eristiimulid, mille puhul pärandimaksu on võimalik kuni 60% võrra vähendada 
(Saksamaa). 

6. Korporatiivannetused on rahalised või mitterahalised kingitused, mida teevad 
ettevõtjad ja muud juriidilised isikud kultuuriorganisatsioonidele või 
üksikkunstnikele. Korporatiivannetusi toetavad meetmed on annetajate jaoks kõige 
sagedamini maksustiimulite vormis. Hoolimata sellest, et see meede on anglosaksi 
kultuuripoliitika traditsioonidega riikides hästi sisse seatud, esinesid 
korporatiivannetusi toetavad meetmed meie küsimustiku vastuste hulgas harvemini 
kui üksikannetusi toetavad meetmed. Vastuste väikesem arv selles kategoorias võib 
olla tingitud sobiliku teabe ja jälgimise puudumisest valdkonnas.  

7. Mitmed riigid lubavad maksumaksjatel erinevate maksude, nagu pärandimaks, 
maksmise asemel oma vara, sh kunstiteoseid loovutada. Selline süsteem 
toimib tõhusalt „maksude ümberarvutussüsteemina” võrrelduna „maksude 
vähendamissüsteemiga” (Freudenberg, 2008) ja on seega maksumaksjatele 
kasulikum kui riigikassale. 

8. Vastavad vahendid või vastavad toetused, on termin, mida kasutatakse, et 
kirjeldada nõuet või tingimust, mis sätestab, et rahalised või mitterahalised 
eraannetused peavad vastama teatud summale, mis on proportsionaalne kolmanda 
osapoole (nt riigi või kohaliku omavalitsuse) annetuse väärtusega. Avaliku 
subsideerimise ja erainvesteeringu vahel on positiivne suhe: see tähendab, et 
erainvestorid annavad kultuurisektorile tõenäoliselt rohkem, kui neile tagatakse 
investeeringu väärtus sellega, et näidatakse üles valitsusepoolset toetust. Seepärast 
uuritakse vastavate vahendite panustamist kui võimalikku viisi tagamaks, et 
riigipoolne investeerimine teeb tugevat tööd, et rakendada suuremaid 
investeeringuid erasektorist. 

9. Paljudes riikides on kultuurisektorisse suunatud loterii vahendid tähtis 
kultuurisektorisse tehtavate erainvesteeringute allikas, kuna nende jaotamine on 
võimaldanud kultuurilisi sekkumisi, mis vastasel juhul ei oleks olnud võimalikud. 
Loterii vahendite kasutamine kultuurisektoris on suhteliselt uus meede, kuid selle 
tähtsus on suurenenud koos kultuurivaldkonna täiendavate subsideerimisvõimaluste 
otsingutega. Loterii vahendite kogumise ja jaotamise meetodid erinevad riigiti. Need 
vahendid on tihti seotud sihtotstarbeliste maksudega ning on seega mõeldud 
kindlate kultuuriliste eesmärkide teostamiseks. 

10. Veel üks erainvesteeringute stimuleerimise vorm kultuurisektoris on vautšerite 
kasutamine. Üldiselt on vautšer kindla rahalise väärtusega krediidivahend, mida on 
võimalik kasutada ainult kindlatel eesmärkidel. Kultuurisektoris kasutatakse 
vautšereid viisil, mis stimuleerib nõudlust kultuuritoodete järele. Euroopas on kõige 
paremini tuntud vautšerite süsteem Slovakkias. Sarnaseid süsteeme on proovitud 
Saksamaal ja Ühendkuningriigis. 

11. Sihtotstarbeline maks on maks, mille tulud (seaduse alusel) on mõeldud ainult 
kindla rühma või kasutuse jaoks. Esineb juhtumeid, kus sihtotstarbelise maksu 
saajad saavad ka täiendavaid vahendeid riigieelarvest. Sihtotstarbelisi makse on 
võimalik leida ka hariduse, maanteeehituse, keskkonnaprobleemide ja 
sotsiaalkindlustuse sektorist (Pasquesi, kuupäev puudub). Sihtotstarbeliste maksude 
kasutamist on meie küsimustiku vastustes või teiseses kirjanduses harva märgitud. 
See võimalus annab veel ühe mooduse täiendavate vahendite edastamiseks 
kultuuritegevustele. 

12. Panganduskavad on tavaliselt kavad, mida pangad rakendavad või mis on 
pankade tööga seotud, et suunata pangatoetusi kultuurisektorisse. Panganduskavad 
võivad hõlmata laenukavasid, mis annavad kultuuritegevustele soodsad 
intressimäärad, või mis tahes muid vahendeid, mis soosivad kultuuritegevusi. Üks 
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hea näide panganduskavast leidub Madalmaades, kus Triodos Bank on otsustanud 
keskendada oma kommunikatsiooni ja korporatiivvastutuse tegevused selleks, et 
toetada kultuurisektorit. Triodos Cultural Fund annab laene kultuuriasutustele ja 
rahastab kultuuriasutuste, nagu muuseumite ja teatrite, ehitamist ja renoveerimist 
(Holterhues, 2009). 

13. Eri toetusi väljastavad organid tagavad kultuurisektori eratoetusi soodustavate 
süsteemide jätkusuutlikkuse. Sihtasutused viitavad selliste mittetulunduslikele 
organisatsioonide juriidilisele kategooriale, kes tavaliselt kas annetavad vahendeid 
ja toetavad teisi organisatsioone või toimivad oma heategevuslike eesmärkide 
rahastusallikana. Euroopa sihtasutuste sektor kasvab dünaamiliselt ning on 
saavutamas olulist rolli ja tähtsust kultuurisektoris. Enamik sihtasutusi toetab 
sotsiaalseid teemasid ja tegevuskavu, samas kui kultuur esindab väiksema ja 
piiratuma arvu sihtasutuste tegevuskeset.  

14. Veel üks populaarsust koguv kultuurisektorile suunatud erainvesteeringute vorm on 
ettevõtlusheategevus (VP), mis kohaldab riskikapitali investeerimispõhimõtteid, 
nagu pikaajaline investeering ja toetus suutlikkuse arendamiseks, vabatahtlikule ja 
ühiskondlikule sektorile. See on „kaasatud” heategevuse vorm. 

15. Olemasolevad kunsti- ja äriorganisatsioonid pakuvad tähtsat teenust oma 
koolitustegevuste ja teadlikkust tõstvate tegevuste kaudu ning ühendades kunsti- ja 
ärisektorit. Selliste spetsialiseerunud ametite loomine, mis soodustavad kaasatust 
äriettevõtjate ja kunstisektori vahel, parandab erakaasatust kultuurisektoris. Nende 
tegevuste eriti tähtis aspekt on korporatiivsete annetuste tegemise jälgimine ja 
aruandlus, kuna andmeid erainvesteeringute kohta kultuurisektoris ei koguta 
süstemaatiliselt ei riigi ega ELi tasandil.  

16. Uusi digitaalajastul arenevaid mehhanisme, nagu ühisrahastamisprojektid ja 
rahaliste vahendite kogumine võrgus, tõstetakse esile kui tähtsaid uusi 
vahendeid kultuurisektorisse tehtavate erainvesteeringute soodustamiseks. 

1.4. Erainvesteeringud kultuurisektorisse: riikide juhtuuringud 
Euroopas on rakendatud erinevaid kultuuripoliitika süsteeme, mis üritavad lahendada 
majandustõhususe ja tootlikkuse ning soovitud sotsiaalsete ja kultuuriliste eesmärkide 
tasakaalustamise ülesannet (Boorsma, 1998). Need süsteemid erinevad oma 
korraldusmudelite poolest, alates tsentraliseeritud bürokraatlikest mudelitest kuni 
sõltumatute mudeliteni. Vastavalt sellele esinevad ka erinevused kaudsete riigipoolsete 
poliitiliste meetmete, nagu maksuvähendused ja -stiimulid, kasutamisel ja rollides ning ka 
nõudlusele suunatud subsiidiumite, nagu vautšerid, intressivabad laenud, vastavad 
vahendid ja avalikud finantspartnerlused, ning vahendusorganisatsioonide (nt kunsti- ja 
äriorganisatsioonide ja ühiskondlikku heaolu teenivad sihtasutused) kohalolutasemed.  
 
Kultuuripoliitika analüüsimiseks ning analüüsimaks viise, kuidas seda probleemi lahendada, 
on käesolevas uuringus hõlmatud viis põhjalikku riikide juhtuuringut. Nende valitud riikide 
juhtumid toovad selgust erinevatesse süsteemidesse, mida on hetkel rakendatud, ja 
tuvastavad praktilised meetmed ning näited riikide parimatest tavadest erainvesteeringute 
soodustamiseks kultuurisektoris. Juhtuuringud tuvastavad seega erinevad hetkeolukorrad 
ja probleemid, mis seonduvad kultuuri rahastamisega. Valitud riigid, mis on mitmekesise 
Euroopa kontekstis esitatud: Itaalia, Madalmaad, Poola, Sloveenia ja Ühendkuningriik. 
Juhtuuringu tulemused rõhutavad Euroopa sarnaseid ja erinevaid jooni. Tulemused 
näitavad, et Ühendkuningriigil ja Madalmaadel (anglosaksi kultuuripoliitiliste 
traditsioonidega riigid) on kõige arenenumad mehhanismid ja meetmed kultuurisektorile 
tehtavate erasektori annetuste stimuleerimiseks. Sloveenia ja Poola ELi postsotsialistliku 
taustaga uute liikmetena on ebapiisavalt arenenud erainvesteeringuid toetavad süsteemid, 
kuna kultuurisektori struktuurid on suhteliselt paindumatud. Itaalia kui Vahemeremaadele 
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omaste traditsioonidega riik on lõpetamata juhtum: riigipoolne kontroll on endiselt olemas, 
kuid samuti on rikkalikud ka erasektori kaasatuse võimalused. 

 Itaalia juhtum näitab, et samas kui riigil on keskne roll ja vastutus kultuuri 
toetamisel, on paigas ka lai valik algatusi, stiimuleid ja süsteeme, mis soodustavad 
erainvesteeringuid kultuurisektorisse. Kõige tähtsam roll nende süsteemide seas on 
pangandussihtasutustel. 

 Eraannetused kultuurisektorile on Madalmaades viimase kümnendi jooksul 
suurenenud nii koguarvus kui ka kogusummas. Valitsus on palju saavutanud seoses 
maksualaste õigusaktide ja programmidega, mis stimuleerivad eraannetuste 
tegemist. Madalmaade kultuuripoliitika praegune mudel kombineerib nii sõltumatute 
kui ka ettevõtlust toetavate mudelite omadusi. Kultuuripoliitika järgmise 
neljaaastase perioodi kavandatud muudatused rõhutavad ettevõtlust toetavate 
mudelite tähtsust. 

 Poolas on kultuurisektorisse erainvesteeringute tegemise soodustamine endiselt 
algstaadiumis ning see vajab põhjalikult väljaarendatud plaani, et seda edasi 
arendada. See vajadus on seotud Poola kultuurisektori üldise restruktureerimise 
vajadusega. 

 Sloveenias tehakse liiga vähe struktuurilisi muutusi, mis viiksid erasektori suurema 
kaasatuseni Sloveenia kultuurisektoris. Hoolimata olemasolevatest kultuuripoliitika 
eesmärkidest, mis on suunatud avaliku kultuurisektori kaasajastamisele ning 
erarahastamise mobiliseerimisele, on paar kindlat meedet, mille eesmärk on seda 
suunda rakendada. 

 Ühendkuningriigis peetakse kultuuri rahastamise „kuldset standardit” „kolmejalgseks 
majandusmudeliks”, mille alusel iga sissetulekuallikas (avalik, era, teenitud) 
moodustab kolmandiku kogusissetulekust. tegelikult moodustab ainult teenitud 
sissetulek kolmandiku kogusissetulekust (32%): riigipoolne rahastamine moodustab 
keskmiselt 53% kunstiorganisatsioonide sissetulekust, samas kui erainvesteeringud 
esindavad ülejäävat 15% (Mermiri, 2010). Hiljutiste kunstide jaoks mõeldud riiklike 
ja kohalike eelarvete vähendamise tõttu on kunsti- ja kultuurisektor vastamisi 
vajadusega leida alternatiivseid sissetulekuallikaid, eelkõige erainvesteeringuid, et 
asendada riigipoolset subsideerimist. Valitsus uurib uusi viise, kuidas soodustada 
erasektori kaasatust, arendades välja ülesannete fondi, et annetajaid stimuleerida ja 
ehitada üles kunstiorganisatsioonide rahaliste vahendite kogumise suutlikkust. 

1.5. Euroopa vs. USA: võrdlev ülevaade kultuurisektorisse 
erainvesteeringuid soodustavatest stiimulitest 

ELi ja USA kultuurisektorisse suunatud erainvesteeringute suundumuste võrdlus näitab 
suuri erinevusi poliitika orientatsioonis ja järgnevates tulemustes. Süsteemid erinevad nii 
oma struktuuri kui ka eraannetuste summa poolest. Mõned erinevused on seotud poliitilise 
ja õigusliku keskkonnaga, mõned tulenevad rahaliste vahendite kogumisse suunatud 
ressursside kättesaadavusest ja „küsimise“ kultuuri olemasolust ning mõned on seotud 
kultuuri ja andmise traditsiooniga ning jõukuse jaotamisega. 
 
Alates 1990. aastatest on nii Euroopas kui ka USAs toimunud suured muudatused 
poliitilises arengus. Samas kui Euroopa riigid on rakendanud maksualaseid õigusakte, mis 
toetavad ja edendavad kultuurisektorisse suunatud erainvesteeringuid, on USAs riiklikud 
organid vähendanud oluliselt riigi toetust kultuurisektorile, jättes selle turujõudude kätte. 
 
Kultuuri eristamine avaliku hüvena ning turukaubana on oluline vahe, kui võrreldakse 
Euroopa riikide ja USA kultuurisektori toetamise tasemeid. Peamine ülesanne Euroopa jaoks 
on endiselt oma saavutuste säilitamine seoses kunstide ja kultuuri avaliku hüvena 
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toetamisega, ergutades samas erarahastamismehhanisme, mis on stimuleerivamad, 
ulatuslikumad ja mitmekülgsemad. 
 
Enamik peamistest erinevustest USA ja ELi vahel ilmneb maksupoliitika sätetes, kus USA 
rakendab rohkem maksunduslikke meetmeid, mis on suunatud erasektori kaasamisele 
kultuurisektori toetamisse. Toimekirjelduse alusel hõlmavad antud meetmed järgmist: 
eraannetuste vormide mitmekesisus, suurem üksikannetuste protsent kultuurisektori 
erarahastamise summast, heategevuslikud kinkemehhanismid, mis on loodud 
maksuraamistiku alusel (nt ühine sissetuleku fond, heategevuslik ülejäägi usaldusfond, 
heategevuslik juhtusaldusühing), üksikannetuse kõrgem maksuvähendamise piirmäär ja 
maksuvähendamise kohaldatavuse tingimused.  
 
USAs on ärisektori toetus kunstidele ja kultuurile liikunud heategevuslikult annetamiselt 
rohkem turupõhisele ja sponsoritele suunatud strateegiale.  
 
Erinevused USA ja Euroopa üksikannetamise tasemete vahel on üldiselt seotud föderaalse 
tulumaksu, pärandimaksu, kapitalikasumimaksu ja kinkemaksuga. Vahendid, mida USA 
süsteem rakendab, ja mida Euroopas harvemini kasutatakse, on ettevõtlusheategevuse ja 
planeeritud annetamise valdkonnas.  
 
Erasektori kunstile suunatud toetuste kõrge tase USAs ei too endaga tingimata kaasa 
rahanduslikult stabiilset kunstisektorit. Pidevalt tõusvad püsikulud, kombineerituna 
suureneva konkurentsi, patroonide kõrgete ootuste, vähenenud riigipoolse rahastamise ja 
üldise majanduskriisiga, avasid taas arutelu nii erasektorist kui ka avalikust sektorist 
kultuurile antava toetuse sobilike tasemete üle. 

1.6. Lõppjäreldused 
Euroopa kultuurisektori rahastamise süsteem on peamiselt riigile suunatud ning valmisolek 
eraannetusi soodustavate stiimulite rakendamiseks sõltub riigi poliitikaraamistikest ja 
poliitilisest otsustuskindlusest. Enamik ELi riike on jõudmas oma eelarveliste piirideni, 
eelkõige hiljutise majanduskriisi kontekstis, ning peaksid seetõttu näitama üles suuremat 
valmisolekut kultuurisektorile suunatud eratoetussüsteemidega eksperimenteerida. Samas 
on rakendatud väga vähe uusi poliitilisi meetmeid, mis ergutaks kultuurisektorisse 
tehtavaid erainvesteeringuid, näidates seega, et poliitika oma reaktsioonides praegustele 
suundumustele ja probleemidele ajast maas.  
 
Käesoleva uuringu võtmepunkte rõhutavad järgmised väited.  

 Riigi otsetoetus kultuurisektorile näitab hetkel vähenemistendentsi, protsessi 
kiirendavad hiljutise finantskriisi mõjud. Vajadus kultuurisektori reformimise järele, 
et muuta seda jätkusuutlikumaks ja ettevõtlikumaks, on Euroopa kultuuripoliitikas 
tuntav, hoolimata sellest, et reaalne olukord näitab selle strateegilise eesmärgi 
teostamise erinevaid tasemeid. 

 Riigi otsetoetus keskendub peamiselt kultuuri infrastruktuuri toetamisele ja 
tootmisele (nt kultuuri pakkumine), kuid viimased suundumused näitavad, et 
poliitika on muutunud õiges perspektiivis, et tarbimist arvesse võtta. Uus vaatenurk 
tarbimisele tuleneb kultuuriorganisatsioonidele mõeldud nõudest oma asjakohasust 
publikule näidata. 

 Kaudsed riigipoolsed toetusmeetmed maksustiimulite kaudu on Euroopas hästi 
arenenud, kuid nende sätete rakendamine kodanike, kultuuriorganisatsioonide ja 
ettevõtete poolt erineb eri riikide lõikes, mis näitab, et annetamise kultuuri tuleb 
edendada ja arendada.  

 Kalduvus liigselt rõhutada eratoetuste potentsiaali toimida riigitoetuste alternatiivina 
on vastuoluline, kuna eravahendid vähenevad kriisiperioodil kiiresti ja paljud leiud 
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rõhutavad, et on olemas positiivse suhe avaliku sektori ja erasektori rollide vahel 
kultuuri investeerides. Riigipoolne sekkumine vastavate vahendite või 
maksusoodustuste mõistes ehitab üles usaldust kultuuri tähtsuse suhtes sponsorite 
ja annetajate jaoks, kes soovivad juba edukast ja tähtsast sektorist kasu lõigata. 

 Rahaliste vahendite kogumise professionaliseerumine ei ole piisavalt arenenud. 
Samas kui endiselt on olemas vajadus sellise professionaliseerumise järele, on 
rahaliste vahendite kogumise eest vastutavate töötajate palkamise otsuse 
langetamine väga raske, kuna tihti puuduvad vahendid kesksete kultuuriliste või 
kunstiliste tegevuste eest nõuetekohaselt maksmiseks või väliste rahaliste vahendite 
kogumise eest vastutavate konsultantide nimetamiseks. Seetõttu ei ole rahaliste 
vahendite kogumine tööstruktuuri lahutamatu osana enamikus 
kultuuriorganisatsioonides piisavalt hõlmatud.  

Kunstide ja kultuuri eratoetuste taseme suurendamise üldideed peetakse laialdaselt 
paljutõotavaks alternatiiviks, mis on suunatud kultuurisektori rahandusliku jätkusuutlikkuse 
suurendamisele ajal, mil riigipoolne rahastamine on tõsise kontrolli alla seatud. Sponsorluse 
ja annetuste vähenemine majanduskriisi ajal aga ei toeta seda ideed. On vaja rohkem 
püüdeid, et luua tugevamad sidemed publiku, ettevõtjate ja kogukondade vahel selleks, et 
tunnustada erinevaid kultuuriväärtusi ning et kasutada neid ära vastavalt mitmesugustele 
motiividele, mis on erasektori kultuuri investeerimise otsuste taga. Valitsused on vastamisi 
poliitilise ja juriidilise keskkonna parandamise ülesannetega, et edendada ja välja anda 
kultuuri eratoetusi. Sponsoreid tuleb julgustada uusi võimalusi uurima, et avastada 
innovaatilisemad reklaamteenused kunstide ja kultuuri kaudu, patroone tuleb julgustada 
oma kirge uute talentide äratundmiseks taasavastama, annetajaid tuleb julgustada, et nad 
tunneksid end kultuurielu vormimisel kaasatuna ning kultuurisektorit tuleb julgustada 
avastama, et rahaliste vahendite kogumine ja sponsorlus ei ole olulised mitte ainult 
finantspõhjustel, vaid ka kultuuriliste eesmärkide ühiskondlikuks seadustamiseks.  

1.7. Soovitused 
Vastavalt käesoleva uuringu tulemustele on kultuurisektori ülesanded erainvesteeringute 
soodustamisel järgmised:  

 Hea tasakaalu väljaarendamine riigi otseste ja kaudsete kunstile ja 
kultuurile suunatud toetuste vahel  

Euroopa kultuuri ja Euroopa kultuurilise arengu mudelite iseärasuste tõttu ei tohiks 
kultuurisektorile suunatud erainvesteeringud olla riigipoolse rahastamise jaoks määravad. 
Avaliku ja erasektori rahalised vahendid täiendavad üksteist kuna riigipoolse rahastamise 
kindel baas konsolideerib ühelt poolt tajutud usalduse kultuuri väärtusesse ning võimaldab 
samas stabiilsust kultuurisektoris. Kriisi ajal toimub kultuurikaupade nõudluses langus 
võrreldes nõudlusega muude kaupade järele. Kultuuri avaliku väärtuse säilitamiseks on 
riigipoolne toetus asendamatu.  

 Võrdleva teabe kogumise metodoloogia väljaarendamine 

Süsteemse võrdleva teabe puudumine ELi maksundusliku olukorra kohta, mis kehtib 
kultuurisektori kohta, ja ühisel metodoloogial põhinevate andmete puudumine on tõsised 
takistused Euroopa kultuurisektorisse suunatud erainvesteeringute uurimises. Teine 
probleem on ühise raamistiku väljaarendamine erinevate heategevuse vormide 
klassifitseerimiseks, kus kultuur on eraldi kategooria ning kus erinevad kavad on 
kättesaadavad, et hõlbustada võrdlevate uuringute läbiviimist tulevikus. Seega tuleb 
olemasolevaid algatusi, nagu Eurostati kultuuristatistika ning Euroopa Nõukogu ja ERICartsi 
kokkuvõtte projekt, edasi arendada.  

 Võrdlevaid andmeid ja tavasid jälgivatele rahvusvahelistele ühendustele 
täiendava toetuse väljaarendamine 

Meetmete ja mehhanismide jagunemine üle kogu ELi tõstab esile vajaduse rahvusvaheliste 
asutuste ja võrgustike järele, mis annaksid täpsema ja sõltumatuma hinnangu andmete ja 
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tavade kohta ning jaotaksid tulemusi tõhusamalt sihtgruppide vahel. Kunsti- ja ärifoorumite 
kogutud andmed on väärtuslikud teabeallikad, kuid need saaksid täiendavalt kasu 
ühtlustatud metodoloogilisest lähenemisest andmete kogumisele ja tõlgendamisele. 
Täiendava toetuse võimaldamine olemasolevatele kunsti- ja ärifoorumite rahvusvahelistele 
katusühendustele ning teistele vahendusorganitele peaks olema ELi loomulik ülesanne 
selleks, et luua ja edendada tingimusi, mis on kasulikud kunstide ja kultuuri 
erarahastuseks.  

 Teadlikkuse ja mõistmise edendamine olemasolevate maksumeetmete ja -
soodustuste kohta 

Peamine Ameerika ja Euroopa süsteemide vaheline erinevus ei seisne erinevates 
meetmetes (kuigi seda võib samuti vahel esineda), vaid see on peamiselt nende 
rakendamisega seotud. Euroopas on soodsad maksumeetmed määratletud paljudes 
erinevates seadustes (tulumaksuseaduses, pärimis- ja kinkemaksu seaduses, 
käibemaksuseaduses jne) ning need on suunatud eri sektoritele (nt ringhääling, haridus, 
keskkond). Seepärast puudub üldiselt teadlikkus kasusaajate ja 
investorite/annetajate/sponsorite vahel. Teadlikkuse ja mõistmise suurendamine 
olemasolevate ja kavandatavate maksumeetmete suhtes on vajalik samm tõhusalt 
olemasoleva seadusandluse ärakasutamiseks. Õigusaktide sätete tõhus kasutamine nõuab 
riikideülese kataloogi või juhendi loomist annetamise kohta, kus on põhjalikult kirjeldatud 
kehtivaid riiklikke õigusakte ja kampaaniad, mis edendavad kättesaadavate 
maksumeetmete kasutamist.  

 Riigi toetuse arendamine rahaliste vahendite kogumise 
professionaliseerimiseks 

Veel üks erinevus USA ja Euroopa süsteemide vahel ilmneb, kui mõelda rahaliste vahendite 
kogumisele pühendatud vahenditele. Vastavalt kultuurisektori eratoetuste tasemele 
Ameerikas edendab Ameerika süsteem häid rahaliste vahendite kogumise tavasid, samas 
kui rahaliste vahendite kogumine on Euroopa kultuurisüsteemis kõigest täiendav ja 
ebakorrapärane mehhanism. Kui peamiste programmikulude katmiseks ei ole piisavalt 
vahendeid, nõuab rahaliste vahendite kogumise professionaliseerimine sihtotstarbelisi 
kultuuripoliitika meetmeid, millega toetatakse rahaliste vahendite kogumise programmide 
ja strateegiate arendamist.  

 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 167 lõikes 4 (endine Euroopa 
Ühenduse asutamislepingu artikli 151 lõige 4) esitatud lobivõimaluste 
suhtes teadlikkuse tõstmine, et arendada kultuurilise mõjuga poliitikat 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 167 lõige 4 sätestab, et Euroopa institutsioonid 
peavad lepingu eri sätete alusel oma tegevuses kultuurilisi aspekte arvesse võtma. 
Nimetatud artikkel annab ELi institutsioonidele volitused ja võimaluse kultuuri teemadel, sh 
erainvesteeringuid kultuurisektorisse suunavate mehhanismide ja meetmete alal lobitööd 
teha.  

 Käibemaksumeetmete ühtlustamine ilma kultuurikaupade ja -teenuste 
erakorralist staatust ohustamata 

Euroopa Liit on omaks võtnud käibemaksumeetmete ühtlustamise kui ühe võimaliku tee 
maksunduslike õigusaktide tulevaseks arendamiseks ELis. Antud muudatusi järgides peab 
olema ettevaatlik, et mitte ära rikkuda seda, mille on uuringus mainitud kultuurilised 
käibemaksuvabastused korda saatnud. Järgida tuleks nende riikide eeskuju, kellel on 
kultuurikaupadele ja -teenustele kehtestatud kasulik vabastav staatus.  
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 Kunsti- ja ärifoorumite kui kunstide, ettevõtete ja seaduseloojate vahelise 
vahendaja toetamine 

Kunsti- ja ärifoorumid on vahendusmehhanismid, mis julgustavad annetajaid 
annetuskultuuri ning kultuuriorganisatsioone ja artiste küsimiskultuuri välja arendama. 
Need organisatsioonid haaravad aktiivse rolli kultuuri- ja ärisektori vahelise partnerluse 
loomisel ja edendamisel. Niisugused partnerlused viitavad asjaolule, et kultuuriprojekte 
toetavad äriorganisatsioonid saavad strateegilist teavet oma kaubamärgi kuvandite ja 
nähtavuse kohta, nagu on arendatud partnerluses kultuuriorganisatsioonidega, samas kui 
kultuuriorganisatsioonid saavad enam kindlust programmi pikaajalise kavandamise suhtes. 
Kunsti- ja ärifoorumid on samuti mehhanismid, mida kasutatakse praktikas eelistuslike 
maksukavade rakendamiseks. 

 Maksupoliitika parimate tavade edendamine ja vahetamine, et soodustada 
liikmesriikides eratoetuste tegemist kultuurisektorisse 

Maksupoliitika toetamine on väga tähtis erasektori vahendite suurema kaasatuse 
raamistiku määratlemiseks. Riigiametnikud ja -ametid, kellel on volitusi kultuurivaldkonnas, 
on mõnevõrra piiratud vaade maksuvaldkonnas kättesaadavate meetmete ja vahendite 
mitmekesisusele. Seepärast ei ole üllatuslik, et puudub suurem toetus olemasolevate 
meetmete parandamiseks või uute meetmete rakendamiseks, mis soodustaksid 
kultuurivaldkonda tehtavaid erainvesteeringuid. Selline olukord rõhutab vajadust jälgida ja 
hinnata maksupoliitika rakendamist kultuurivaldkonnas ning alustada ELi tasandil 
ristvõrdlevat analüüsi eesmärgiga tuvastada optimaalsed lahendused. Ilma maksukulude 
pädeva analüüsita maksuasutuste ja rahandusministeeriumite poolt on mis tahes 
maksukeskkonna parandamise püüded ideoloogilised, mitte selgesõnalised pragmaatilised 
vastused muutuvatele pikaajalistele maksuväljavaadetele. 

 Kultuuripoliitika, mis on ajendatud kultuuri erinevatest väärtustest 

Faktorite keerukus mõjutab kultuurisektorisse tehtavaid erainvesteeringuid – mõned 
asuvad väljaspool kultuurisektorit (nt laiem poliitiline ja õiguslik keskkond), mõned asuvad 
annetaja juures (nt annetamise kultuur ja jõukuse jagamine, sh selle 
generatsioonidevaheline ülekandmine tulevaste aastate jooksul) ning mõned asuvad 
kultuurisektori sees (nt rahaliste vahendite kogumise vahendid ja küsimise kultuur). Antud 
keerukus nõuab kultuuripoliitilist tegevust, mis on mitmemõõtmeline ja oma sõnastuses ja 
rakenduses terviklik ning mis on ajendatud erinevatest kultuurilistest väärtustest. Üks 
kultuuripoliitika loojate peamisi ülesandeid on endiselt proaktiivsete mehhanismide 
loomine, mis on võimelised reageerima möödapääsmatutele muudatustele sotsiaalses, 
poliitilises ja majanduslikus keskkonnas. Kultuuripoliitika meetmed kultuurisektorisse 
tehtavate erainvesteeringute soodustamiseks peaksid käsitlema peamiselt kultuurisektori 
pädevuste arendamist selleks, et luua produktiivne suhe erasektoriga. Lisaks sellele 
peaksid kultuuripoliitika arengusuunad viima asjakohase õigusliku raamistiku esitamiseni, 
mis kehtestaks segarahastamise põhimõtted jätkusuutlikkuse saavutamise alusena. 


