Satellietrekening sport voor België:
De economische waarde van sport

Om het economisch belang of de
economische bijdrage van de sportsector
aan de economie te bepalen, wordt er
internationaal gebruik gemaakt van een
satellietrekening.
Zo
bepaalt
een
satellietrekening voor sport de bijdrage
van sport aan de totale economie. Via zo'n
satellietrekening is het mogelijk de
sporteconomie te vergelijken met de totale
economie en binnen de sporteconomie zelf
de bijdragen van de verschillende
sportgoederen
en
-diensten
en
bedrijfstakken te kennen. Het is met
andere woorden
een
kwantitatieve
beschrijving van sport in de economie. De
satellietrekening sport berekent die
bijdrage via het systeem van nationale
rekeningen van de Nationale Bank van
België. Na eerdere analyses op basis van
data uit 2005, 2012 en 2014, maakt
Sheffield Hallam University en SpEA
(SportsEconAustria) nu gebruik van de
meest recente data beschikbaar, namelijk
2015.
De nationale rekeningen vormen een
macro-economisch
boekhoudsysteem
waarover internationale afspraken zijn
gemaakt. De nationale rekeningen berusten
op een Europese methodologie die het
mogelijk maken een zeer grote hoeveelheid
statistische informatie in een coherent
kader samen te brengen en er een stand
van zaken van de Belgische economie uit
af te leiden.

Aangezien de statistieken van de
verschillende lidstaten
berusten
op
gemeenschappelijke begrippen, zijn ze
bovendien
beter
internationaal
vergelijkbaar. Via de financiële steun van
de Europese Commissie werd in 2019 op
basis van de nationale rekeningen van het
jaar 2014 een satellietrekening voor België
ontwikkeld.
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Binnen de direct aan sport gerelateerde
economische entiteiten (meestal bedrijven,
maar ook sportverenigingen, instellingen
en andere organisaties, winstgericht of
niet), wordt een gross value added (GVA)
of bruto toegevoegde waarde van 6,641
miljard (miljard) euro gegenereerd. Dat
betekent dat 1,78% van de totale bruto
toegevoegde waarde in België direct
gegenereerd wordt door de sportsector.
Sport genereert twee keer zoveel GVA als
landbouw (2.705 miljard euro) en zelfs
meer dan elektriciteit, gas en stoom (6,091
miljard euro) of telecommunicatiediensten
(5.090 miljard euro).
Naast de effecten die direct aan sport
kunnen gerelateerd worden, kan men ook
effecten van het bevoorradingsnetwerk
(indirecte effecten) en de consumptie van
de werknemers in de sportsector
(geïnduceerde effecten) optellen. Dan
spreekt men van een bruto totaal effect
van 9,430 miljard euro. Dit verwijst naar
een aandeel van 1,86% (netto, directe
effecten) en 2,53% (bruto of totaal effect,
inclusief geïnduceerde effecten) van de
hele economie van België. Op die manier
kan je stellen dat van de 39 euro die in
België wordt gegenereerd, er één euro
direct of indirect gerelateerd is aan sport.
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WORDT GEGENEREERD, IS
ER ÉÉN EURO AFKOMSTIG
UIT DE SPORTSECTOR.

RESULTATEN
Op basis van de beroepsbevolking die
nodig is om de sportgerelateerde
goederen en diensten te leveren, kan
een direct werkgelegenheidseffect van
92.321 personen of 2,05% van de totale
werkgelegenheid in België worden
geïdentificeerd. Inclusief de indirecte en
geïnduceerde effecten, zijn er 122.240
personen of 2,72% van alle werknemers
direct of indirect werkzaam door sport.
De totale werkgelegenheid is in de orde
van grootte van de bevolking van
Anderlecht (118.241). Ten slotte geeft de
multiplicator voor de sport van 1,32 aan
dat voor elke nieuwe tewerkstelling een
indirecte tewerkstelling van 0,32 wordt
gerealiseerd.
Uitgaven
in
de
sporteconomie hebben met andere
woorden een positieve impact op de
tewerkstelling.
Een
analyse van de specifieke
sportsector in België toont aan dat het
Nike distributiecentrum in Laakdal een
belangrijke rol speelt. Terwijl in de
meeste landen het sportonderwijs en
sportaanbod de grootse economische
meerwaarde oplevert, is dat in België
‘opslag
en
ondersteuning
voor
transport’. Deze sector creëert een
positief effect van 1,909 miljoen euro.
Daarvan neemt het distributiecentrum
een belangrijk aandeel in.

BRUTO TOEGEVOEGDE WAARDE
• Een totale (bruto) toegevoegde waarde
van 9.430 miljard euro kan worden
toegeschreven aan sport. De GVA voor
sport is 2,53% van de totale GVA voor
België.
• 6.641
miljard
euro
aan
directe
toegevoegde waarde, 2.555 miljard euro
aan indirecte toegevoegde waarde en
0.233 aan geïnduceerde effecten.
• Per 39 euro die in België wordt
gegenereerd, is er één euro direct,
indirect of door geïnduceerde effecten
afkomstig uit de sportsector.
• De grootste toegevoegde waarde in de
sportsector wordt gegenereerd in
magazijn- en ondersteuningsdiensten
(1,9 miljard euro), onderwijsdiensten (1,8
miljard euro), en de sportactiviteiten
zelf (625 miljoen euro).
• De
categorie
‘onderwijsdiensten’
verwijst in deze naar de toegevoegde
waarde van opleidingen die zowel via de
sportsector als de het regulier onderwijs
aan sport of lichamelijke opvoedingen
worden besteed.
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PER 39 EURO DIE IN BELGIË

TEWERKSTELLING
• De totale werkgelegenheid in de sport in
België bedraagt 122.240 personen; 92.321
rechtstreeks aan sport gerelateerde
werknemers, 24.222 werknemers in
dienst bij het toeleveringsnetwerk en
5.697 werknemers als gevolg van
geïnduceerde effecten.
• Sportgerelateerde
werkgelegenheid
omvat 92.3321 personen of 2,05% van de
totale werkgelegenheid. 2,72% van alle
werknemers is op de een of andere
manier aan sport gerelateerd.

• Sectoren
met
de
grootste
werkgelegenheid
voor
sport
zijn
onderwijsdiensten (34.900 personen), de
organisatie van sportactiviteiten (13.600
personen)
en
magazijnen
ondersteuningsdiensten (7.400 personen)
• Gezien de 2,72% werkgelegenheid in de
sport en de 2,53% toegevoegde waarde
voor sport geeft aan dat sport in België
een motor voor tewerkstelling kan zijn.
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“

De 2,72% werkgelegenheid in de
sport en de 2,53% toegevoegde
waarde voor sport geeft aan
dat sport in België een motor
voor tewerkstelling kan zijn.
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